
اإلحصاء- محمد الجرادي:
كان وزير التخطيط محقًا وهو يؤكد على أهمية 
ايجاد رصيد معلوماتي ش���امل لكافة املجاالت التي 
تس���اعد الباحثني س���واء يف التخطيط أو الجهات 
األخرى يف الحصول على املعلومات والبيانات خاصة 

املتعلقة بالخدمات األساسية.
فف���ي افتتاحه ألعم���ال االجتم���اع األول للجنة 
اإلش���رافية ملس���ح خارط���ة الخدمات األساس���ية 
2013م، يف 5 مايو أعترب الدكتور السعدي املعلومات 
والخرائط االحصائية مدعمة أساسية للمسوحات 

والدارسات املتعلقة بالخدمات األساسية.
حيث اعت���رب الدكتور الس���عدي أن توفر املعلومات 
أصب���ح ض���رورة ألي خطط تنموية ويج���ب أن تكون 
الدراس���ات والخرائط حاضرة وسهلة يف الوصول اليها 
ويجب أن تكون شفافة انطالقا من أهمية املعلومات.
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رئيس الجمهورية: في 22 من مايو 1990م حقق الشعب اليمني واحدًا من أعظم منجزات تاريخه الحديث

اجلهاز املركزي للإح�صاء
الذاكرة الرقمية لليمن

االفتتاحية

العدد )19( مايو 2013م امل�صرف العام/ اأ. د. ح�صن ثابت فرحانرئي�س التحرير/ ح�صن ناجي ال�صغري

صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

يف  ال����وزراء  مجل����س  ناق����ش   
اجتماع����ه املنعقد ي����وم الثالثاء 21 
ماي����و 2013م التقري����ر املق����دم من 
وزارة التخطي����ط والتع����اون الدولي 
والجه����از املركزي لإلحص����اء واملدرج 
اجتم����اع  اعم����ال  ج����دول  ضم����ن 
املجلس وبحضور االس����تاذ الدكتور 
حسن ثابت فرحان-رئيس الجهاز  

املركزي لإلحصاء .
حيث أق����ر مجلس الوزراء تنفيذ 
مس����ح س����نوي لخدمات سيدات 
االعم����ال اليمنيات ، به����دف توفري 
قاعدة بيان����ات احصائية حول قطاع 
سيدات االعمال ملعرفة مدى حجم 
مشاركة النساء يف االعمال الحرة يف 
القطاعات االقتصادية املختلفة على 
مستوى كافة محافظات الجمهورية 
النات����ج  ومعرف����ة مس����اهمتهن يف 

املحلي االجمالي..

ووجه وزارة التخطيط بالتنسيق 
مع ال����وزارات والجهات ذات العالقة 
للمس����اهمة يف تنفيذ املسح ابتداء 
من العام القادم وتوفري إطار املنشآت 
لس����يدات االعم����ال يف الجمهورية 

اليمنية.

ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ 
مسح س����نوي للعنف ضد املرأة، يف 
اط����ار تنفيذ الخطة االس����راتيجية 
لتطوي����ر العم����ل االحصائي بتوفري 

قاعدة بيانات
احصائي����ة ع����ن حج����م ظاهرة 

العنف وبهدف التع����رف على هذه 
الظاهرة وانتشارها وتوزيعاتها على 
مس����توى املحافظات، وتأثري العنف 

على االسرة واملجتمع
وزارة  وكل����ف  ع����ام..  بش����كل 
الدول����ي  والتع����اون  التخطي����ط 

بالتنس����يق مع ال����وزارات والجهات 
ذات العالقة للمس����اهمة يف تنفيذ 

املسح ابتداء من العام القادم.
ال����وزراء  واس����تعرض مجل����س 
املش����روع املقدم من وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي بش����ان مش����روع 
مس����ح املخلفات الصحي����ة الخطرة 
الس����نوي.. ووافق بهذا الشأن على 
استمرار تنفيذ مسح سنوي ملسح 
املخلف����ات الصحي����ة الخط����رة بدءًا 
م����ن الع����ام 2014 م، لتوفري قاعدة 
بيان����ات ح����ول املخلف����ات الصحية 
والطبي����ة الخط����رة الت����ي مصدرها 
املنش����ات الصحية العامة والخاصة 
على مستوى محافظات الجمهورية 
نتيجة ملا لهذه املخلفات من تأثريات 
بيئية خطرة على صحة اإلنس����ان، 
املياه  وتل����وث  والرب����ة  والحي����وان، 
والهواء، ................... البقية ص/2

مجلس الوزراء يقر تنفيذ عدد من المسوح اإلحصائية التي سينفذها الجهاز المركزي لإلحصاء

بقلم/ اأ. د. ح�صن ثابت فرحان
رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء

"الإح�صاء" تر�صد اأبرز اأن�صطة وزير التخطيط خالل �صهر مايو 

وزارة التخطيط: إنجازات متواصلة في طريق 
التأسيس لمستقبل التنمية في البالد 

بحث مجاالت دعم المانحين لمساعدة اليمن في تنفيذ التعداد

الحم���د هلل رب العامل���ني والصالة والس���الم على أش���رف األنبياء 
واملرسلني وبعد:

 فإن الجهاز املرك���زي لإلحصاء يمثل بحق الذاكرة الرقمية لليمن 
حيث يحتفظ بكافة البيانات اإلحصائية التي جمعها أو أنشأها الجهاز 
منذ إنشائه يف عام 1990م وتمثل هذه البيانات ثروة قومية سواء منها 
مانش���ر يف وسائل النش���ر املختلفة، أو ما يحتفظ بها الجهاز يف قاعدة 
البيانات لديه، وقد يتبادر إىل الذهن س���ؤال عن ماهي أعمال الجهاز 
املركزي لإلحصاء؟ أو ماهي األعمال التي يقوم بها ،ويسرني أن أوضح 

للقارئ الكريم ذلك كالتالي:- 
أواًل: الهيكل اإلداري للجهاز املركزي لإلحصاء. 

يتكون الجهاز املركزي لإلحصاء من خمسة قطاعات ادارية وفنية، 
ويتمتع باإلستقاللية املالية واإلدارية، ويخضع إلشراف وزير التخطيط 

والتعاون الدولي. 
يتكون الهيكل اإلداري من رئيس الجهاز ووكيل الجهاز وخمس���ة 

وكالء مساعدين للقطاعات اإلدارية والفنية كالتالي :
الوكيل املساعد للقطاع اإلقتصادي ويقع تحت مسؤولياته )6( إدارات 
عام���ة وتختص هذه اإلدارات بأعمال املس���وحات اإلقتصادية وعددها 
)15( مسحًا إقتصادياً، ومعنى مسوحات إقتصادية أن مخرجات هذه 
املس���وحات تخدم القطاع اإلقتصادي مثل املس���ح الصناعي، ومس���ح 

الخدمات، ومسحي التجارة الداخلية والخارجية ....إلخ.
الوكيل املساعد للقطاع السكاني ويتبعه )6( إدارات عامة، وتختص 
هذه اإلدارات باملس���وحات الس���كانية أي تلك املسوحات التي تخدم 
القطاع الس���كاني مثل التعدادات السكانية ومس���ح ميزانية األسرة 
واملسح الصحي الديمغرايف واملسح القاعدي لصحة األم والطفل، ومسح 

القوى العاملة،  وغريها الكثري من املسوحات ذات الطابع السكاني. 
الوكي���ل املس���اعد لقطاع التجهيز اآللي ويتبع���ه )6(  إدارات  عامة 
تختص ه���ذه اإلدارات بعملية تجهيز البيانات اإلحصائية س���واءاً ما 
تعل���ق منها بإدخ���ال البيانات الواردة من امليدان نتيجة للمس���وحات 
اإلحصائي���ة التي يقوم بها الجهاز، أو التعدادات، أو البيانات الواردة من 
الجه���ات املصدرية أي البيانات التي ت���رد إلينا من املصالح الحكومية 
كبيانات التعليم ،والصحة، واملياه، و املوانئ.................... البقية ص/2

أكد األخ / عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بأن الشعب اليمني 
يف 22 ماي����و 1990م أعاد تحقيق وح����دة الوطن وحقق اعظم املنجزات يف 
تاريخ����ه الحديث وخط����وة من أهم خط����وات اإلصالح السياس����ي على 

اإلطالق وحلم راود القوى الوطنية لعقود من الزمن. 
وق����ال األخ الرئي����س يف الخط����اب الوطني الهام »لقد ج����اء هذا اإلنجاز 
التاريخي تتويجًا لكل نضاالت شعبنا اليمني الوحدوي األبي ضد التشطري 
بكل مساوئه وكوارثه وطيًا لصفحة مظلمة من صفحات الصراع العبثي بني 
أبناء الوطن الواحد والذي استنزف إمكانيات ومقدرات كل شطر للتمرس 
ضد الشطر اآلخر بداًل من تسخري هذه اإلمكانيات واملقدرات للتنمية وبناء 
اإلنس����ان يف دولة يمنية واحدة تعمل لخري اإلنسان وتقدم الوطن وازدهاره 
ورفاه أبناءه مبينًا أن الوحدة اليمنية ليس����ت ضرورة  ألمن واستقرار ونماء 
وازدهار اليمن فحسب، بل إنها حتمية ملحة ألمن واستقرار املنطقة والعالم 
الذي يرى يف انقس����ام اليمن وتشرذمه وتحوله إىل كيانات متنازعة تهديدًا 
ملصالحه الحيوية ولألمن والسلم الدوليني«........................ البقية ص/2

اإلحصاء ينظم ورشة العمل حول دور القطاع 
الخاص في إنجاح التعداد 2014م 

اإلحصاء- محمد الحاوري: 
 )DFID( ينظ���م الجهاز املركزي لإلحص���اء بالتعاون مع الوكال���ة الربيطانية للتنمي���ة الدولية 
وصندوق االمم املتحدة للسكان )UNFPA( ورشة العمل حول دور القطاع الخاص يف انجاح التعداد 

2014م، والتي ستنعقد يف مبنى وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم االربعاء 2013/5/29م.
 تهدف الورشة اىل خلق شراكة حقيقية بني الحكومة اليمنية ممثلة بالجهاز املركزي لإلحصاء 
والقطاع الخاص وتشجيع وتبني احصاءات يمنية تأخذ باالعتبارات ..................... البقية ص/2

نظم���ت وزارة التخطيط والتعاون الدولي يف 
منتص���ف ابريل من العام الجاري ورش���ة عمل 
واجتماعا موس���عا م���ع املانحني برئاس���ة وزير 
التخطي���ط والتعاون الدول���ي – رئيس اللجنة 

العليا للتعداد الدكتور محمد السعدي.
ويف الورشة التي ش���ارك فيها عدد كبري من 
املانح���ني من الدول الش���قيقة والصديقة وعددا 
من السفراء ومسئولني يف السلك الدبلوماسي 

ومش���اركني من املختص���ني والفنيني يف الجهاز 
املرك���زي لإلحص���اء واملهتم���ني من ع���دد من 

املؤسسات والجهات ذات العالقة. 
جرى خالل الورش���ة تقدي���م عرضا ملختلف 
أنش���طة ومراحل التعداد واألنش���طة التي تم 
تنفيذها يف اط���ار تنفيذ املراحل املختلفة للتعداد 
والتحضريات التجهيزات الخاصة بتنفيذ التعداد 
العام للسكان واملساكن .............. البقية ص/2

 يف اط����ار الزي����ارات امليدانية والرقابي����ة على اعمال 
التعداد قام االس����تاذ الدكتور/حس����ن ثابت فرحان –

رئيس الجهاز-مدير التعداد- بزيارة تفقدية ملحافظتي 
)إب ، وتع����ز( لإلطالع على س����ري العملي����ات امليدانية 
)مرحل����ة عد الس����كان( للمرحلة الثاني����ة من التجربة 
التمهيدي����ة االوىل للتع����داد حي����ث ق����ام بالتأك����د من 
مس����توى تنفيذ املش����رفني والعدادي����ن ألداء مهامهم 
وفق التعليمات والربنامج الزمني والتأكد من استيفاء 
البيان����ات وجودتها يف اس����تمارة العد، كم����ا اطلع على 

تقارير االنجاز للعدادين.
بعد ذلك قام رئيس الجه����از –مدير التعداد بتفقد 
اوض����اع مكاتب الجه����از  يف املحافظتني وناقش معهم 
احتياجات املكاتب ومدى س����ري االعم����ال وتنفيذ املهام 

املوكلة لهم.

رئيس الجهاز –مدير التعداد 
يتفقد سير األعمال الميدانية 
للمرحلة الثانية من التجربة 

التمهيدية األولى لتعداد 2014م

مسح شامل للقوى العاملة في اليمن 2013م
اإلحصاء - نياز األغربي:

أقرت لجنة تسيري مسح القوى العاملة 
2013م يف اجتماعها االثنني 2013/5/20م 
بالجهاز املركزي لإلحصاء بصنعاء برئاسة 
وزيرة الشئون االجتماعية والعمل الدكتورة 

أمة الرزاق علي حُمد االس���تمارات وكافة 
الوثائق الالزمة لتنفيذ املسح .   

كما أقرت اللجنة بحضور رئيس الجهاز 
املركزي لإلحص���اء الدكتور حس���ن ثابت 
فرحان ميزانية املس���ح وتأمني تمويلها من 

مص���ادر التمويل املحلية والخارجية املمكنة 
وتأمني كافة متطلبات تنفيذ املس���ح املادية 

والبشرية وفقا لربنامجها الزمني .  
وخالل االجتماع أشارت وزيرة الشئون 
االجتماعية والعمل اىل.......... البقية ص/2

رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء يلتقي بعثة البنك الدولي
اإلحصاء/ غانم الكميم

عق���د يف يوم 26 مايو 2013م  بديوان عام 
الجهاز املرك���زي لإلحصاء إجتماع���ًا مع بعثة 
البنك الدولي يرأس���هم السيد/ برنارد فنك 
املدي���ر األقليمي للقط���اع اإلقتصادي بمنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي 
والس���يد/ جيدو رورانقوا ممثل البنك الدولي 
للقطاع اإلقتصادي بمكتب اليمن واألخ/ أمري 
الذيبة إستش���اري إقتص���ادي بالبنك الدولي 
بمكت���ب اليمن وق���د رحب رئي���س الجهاز 
بالحض���ور وأثنى على جهود البنك وموظفيه 

يف دعم األنشطة ................. البقية ص/2
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تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... 

رئيس الجمهورية
وأوض����ح ان املب����ادرة الخليجي����ة وآليته����ا 
التنفيذية وكذلك قرارات مجلس األمن ذات 
الصل����ة جاءت مؤكدة له����ذه الحقيقة وداعمة 
ألمن واس����تقرار  ووحدة اليمن باعتبار ذلك 

مصلحة يمنية وإقليمية وعربية ودولية. 
وأش����ار األخ الرئيس إىل أن هذه املناسبة 
الوطني����ة الغالي����ة تط����ل علينا يف ه����ذا العام 
وقد تمكن ش����عبنا اليمني العظيم  بشبابه 
الباسل وحكمائه السياسيني وكل قواه الحية 
م����ن اإلفالت م����ن دائرة العن����ف ومن املصري 
الكارثي الذي وقعت فيه لألس����ف الش����ديد 
بع����ض دول املنطقة التي هب����ت عليها رياح 
التغي����ري... مبينًا أن اليمني����ني قدموا تجربة 
فري����دة يف املنطقة هي مح����ل إعجاب العالم 
بأسرة ونجح الحل السياسي يف السري نحو 
التغي����ري واإلصالح الذي حمل لواءه ش����بابنا 
الحر املناضل بأس����لوب علمي وحضاري وقال 
:)) لق����د تمكنا بحمد اهلل وبتعاون األش����قاء 
واألصدقاء ووعي ش����عبنا العظيم من إنجاز 
مراحل متقدمة يف التسوية السياسية املمثلة 

يف املبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية((.

مجلس الوزراء
وتده����ور األرض نظ����را مل����ا تتضمنه هذه 
املخلف����ات من مواد كيماوي����ة خطرة. ويهدف 
هذا املس����ح اىل توف����ري البيان����ات واملعلومات 
حول كمية ونوع ومكونات املخلفات الصحية 
الخطرة، ومعرفة طريقة وأس����لوب التخلص 
من ه����ذه النفاي����ات، وتقييم حج����م ودرجة 
خطورتها حس����ب مصدرها ونوعيتها، إضافة 
اىل معرفة مدى توفر وسائل السالمة واألمان 

لدى املنشآت التي تنتج هذه املخلفات.
وواف����ق مجل����س ال����وزراء على مش����روع 
اس����تمرار تنفيذ مس����ح س����نوي الستهالك 
الطاقة املنزلي ابت����داء من العام القادم، وذلك 
لتوفري قاعدة بيانات احصائية حول استهالك 
الطاق����ة يف القطاع املنزل����ي باعتباره من اكثر 
القطاعات اس����تهالكا للطاق����ة وضرورة توفري 
البيان����ات الدوري����ة لهذا القطاع تماش����يا مع 
املتطلبات الدولي����ة يف هذا املجال. كما يهدف 
مش����روع مس����ح اس����تهالك الطاقة املنزلي 
اىل التع����رف عل����ى انماط اس����تهالك الطاقة 
وأش����كالها املس����تخدمة يف القط����اع املنزل����ي 
وسلوك املجتمع اليمني يف استهالك الطاقة 

حسب نوعها ومصدرها.

بحث مجاالت
واملنشآت لعام 2014م.

وأثريت الورش����ة بالعدي����د من املداخالت 
واملقرحات واألفكار ومناقش����ات مس����تفيضة 
تتعلق باإلج����راءات الفنية الخاص����ة بتنفيذ 
التع����داد ، وت����م التأكيد على أهمي����ة التعداد 
كأحد أهم عناصر نظام اإلحصاءات الرسمية 
يف كافة الدول كونه يعن����ى بتوفري املعلومات 
واالجتماعي����ة  االقتصادي����ة  األوض����اع  ع����ن 
األداة  لتك����ون  للس����كان  والديموغرافي����ة 
األساسية لراس����مي السياسات واملخططني 
وصناع القرار يف تش����خيص املشاكل وتقييم 

الواقع.
كما أبدى املشاركون يف الورشة من الدول 
املانحة واملنظمات الدولي����ة العاملة يف اليمن 
االس����تعداد للبحث عن مص����ادر تمويل من 
املانحني لدعم جهود اليمن يف تنفيذ التعداد 
ال����ذي يعول علي����ه كثري يف مس����اعدة برامج 
وخطط التنمية والنهوض بواقع ومس����تقبل 

البالد .

اإلحصاء ينظم
االقتصادية واالجتماعي����ة امللحة كما يراها 
القطاع الخاص و، واالس����تفادة  من الخربات 
وامله����ارات يف هذا املجال وإيصالها إىل متخذي 
الق����رارات لخططه����م املس����تقبلية وتعزي����ز 
الش����فافية وتش����جيع قوى املجتم����ع املدني 
للمشاركة واملس����اهمة يف انجاح التعداد العام 
2014م وتوف����ري جان����ب اعالني هام يفرض 
احرام جمهور املستهلك وتقديرهم ورضاهم 
ل����دور القطاع الخ����اص يف املهم����ات الوطنية 

الهامة .
وستناقش الورش����ة يف ورقة العمل حول 
دور القطاع الخ����اص يف التعداد ثالث محاور 

رئيسية :
املح����ور االول: موضوع����ات عام����ة متمثلة 
يف نب����ذه عن التع����داد، واألس����اس القانوني، 
مفهوم التع����داد وأهميته وأهدافه وخصائصه، 

ومستخدمي بيانات التعداد .
املحور الثان����ي: تقييم دور القطاع الخاص 

يف التعدادات السابقة .
املحور الثالث: مساهمة القطاع الخاص يف 

تعداد 2014م.
رئيس الجهاز

الت����ي ينفذه����ا الجهاز يف الوق����ت الحالي 
وق����د تح����دث رئيس بعث����ة البن����ك الدولي 
ع����ن دور الجهاز الحيوي يف توف����ري البيانات 
للمس����تخدمني والجهد الكبري الذي يقوم به 
الجهاز وقد نوه إىل أهمية توفري خطة شاملة 
لتزويد جميع املس����تخدمني بتل����ك البيانات 
التي يصدرها الجهاز وقد أشاد بالقرار الصادر 
من رئيس الجهاز حول نشر جميع البيانات 
اإلحصائي����ة الت����ي ينتجه����ا الجه����از وبدون 
أي تأخ����ري بعد معالجتها، تح����دث بعد ذلك 
الس����يد/ رورانقوا عن البيانات التي يجمعها 
الجهاز من مصادرها واملس����وحات اإلقتصادية 
الت����ي ينفذه����ا الجهاز والتي تصدر بش����كل 
س����نوي وتحدث أيضًا عن بع����ض الجهات 
التي تصدر عنها بيانات الحس����ابات القومية 
وأش����ار إىل دور الجهاز يف التعاون مع الجهات 
ذات العالقة بإنتاج البيانات املطلوبة، وتحدث 
بعد ذل����ك األخ/ أم����ري الذيبة ع����ن إجراءات 
تنفيذ مس����ح ميزانية األسرة 2013-2014م 
وال����ذي س����يبدأ تنفي����ذه بعد ش����هر رمضان 
وتط����رق إىل الخطوات الت����ي يقوم بها البنك 
الدولي لإلس����راع بتوقي����ع إتفاقية املنحة مع 
الحكومة اليمني����ة، وأختتم األجتماع رئيس 
الجهاز الدكتور/ حس����ن ثاب����ت فرحان بأن 
الجهاز لديه اإلس����تعداد الكام����ل يف التعاون 
مع جميع مس����تخدمي البيان����ات واملنظمات 
الدولية لتوفري جميع البيانات املتاحة وأش����ار 
أىل أن الجه����از يتبع مبدأ الش����فافية يف جمع 
البيان����ات اإلحصائي����ة بناًء عل����ى املنهجيات 
واملعايري الدولية وقد حضر اإلجتماع عدد من 

قيادات الجهاز. 

رئيس الجهاز يلتقي
الت����ي ينفذه����ا الجهاز يف الوق����ت الحالي 
وق����د تح����دث رئيس بعث����ة البن����ك الدولي 
ع����ن دور الجهاز الحيوي يف توف����ري البيانات 
للمس����تخدمني والجهد الكبري الذي يقوم به 
الجهاز وقد نوه إىل أهمية توفري خطة شاملة 
لتزويد جميع املس����تخدمني بتل����ك البيانات 
التي يصدرها الجهاز وقد أشاد بالقرار الصادر 
من رئيس الجهاز حول نشر جميع البيانات 
اإلحصائي����ة الت����ي ينتجه����ا الجه����از وبدون 
أي تأخ����ري بعد معالجتها، تح����دث بعد ذلك 
الس����يد/ رورانقوا عن البيانات التي يجمعها 
الجهاز من مصادرها واملس����وحات اإلقتصادية 
الت����ي ينفذه����ا الجهاز والتي تصدر بش����كل 

س����نوي وتحدث أيضًا عن بع����ض الجهات 
التي تصدر عنها بيانات الحس����ابات القومية 
وأش����ار إىل دور الجهاز يف التعاون مع الجهات 
ذات العالقة بإنتاج البيانات املطلوبة، وتحدث 
بعد ذل����ك األخ/ أم����ري الذيبة ع����ن إجراءات 
تنفيذ مس����ح ميزانية األسرة 2013-2014م 
وال����ذي س����يبدأ تنفي����ذه بعد ش����هر رمضان 
وتط����رق إىل الخطوات الت����ي يقوم بها البنك 
الدولي لإلس����راع بتوقي����ع إتفاقية املنحة مع 
الحكومة اليمني����ة، وأختتم األجتماع رئيس 
الجهاز الدكتور/ حس����ن ثاب����ت فرحان بأن 
الجهاز لديه اإلس����تعداد الكام����ل يف التعاون 
مع جميع مس����تخدمي البيان����ات واملنظمات 
الدولية لتوفري جميع البيانات املتاحة وأش����ار 
أىل أن الجه����از يتبع مبدأ الش����فافية يف جمع 
البيان����ات اإلحصائي����ة بناًء عل����ى املنهجيات 
واملعايري الدولية وقد حضر اإلجتماع عدد من 

قيادات الجهاز.

مسح شامل
أهمية هذا املسح الذي ينفذ ألول مرة منذ 
العام 1999م وهو من املس����وح النوعية التي 
تحقق نجاحات من خ����الل تقديم البيانات 
وتوفريها وبما يس����اعد عل����ى وضع الخطط 
االسراتيجية وتغطية س����وق العمل وتلبية 
احتياجاته ورفده بالبيان����ات الخاصة بالقوى 

العاملة .  
وشددت حُمد على ضرورة إثراء االجتماع 
باملالحظات والنقاشات واستيعاب املقرحات 

لالستفادة منها يف تنفيذ املسح .  
وقالت »نع����ول كثريا على جه����ود اللجنة 
الفنية الخاصة بمسح القوى العاملة يف انجاح 
أعم����ال لجنة التس����يري حيث يهدف املس����ح 
اىل رفد س����وق العم����ل باملعلوم����ات الخاصة 

بالعمالة«.
م����ن جانبه أك����د رئيس الجه����از املركزي 
لإلحصاء أن مس����ح الق����وى العاملة 2013م 
من أوسع املس����وح التي تستند على أحدث 
املنهجيات العلمي����ة يف العالم ويأتي يف وقت 
تعان����ي اليمن فيه من مش����كلة ع����دم توفر 
بيانات واقعية ودقيقة عن حجم القوى العاملة 
فيها وه����و االمر الذي يعيق ق����درة الحكومة 
على رسم سياسات واسراتيجيات واضحة 
لسوق العمل املحلي من اجل التخفيف من 
حجم البطالة ورفع الدخل القومي وتس����ريع 

وترية التنمية الشاملة.

 أو املط���ارات ....إلخ. ومعالجة تلك البيانات آليات وفقًا للنظم 
اإلحصائية وإخراجها ونش���رها بما يتوافق وحاجة املستخدمني 
للبيان���ات للقطاع���ات املختلفة داخ���ل املجتمع، وكذل���ك اإلفراد 

واملؤسسات وخاصة الباحثني منهم.
الوكيل املس���اعد مدير املكتب الفني ويتعبه )3( إدارات عامة 
ويخت���ص ه���ذا القطاع بمتابع���ة األعمال الفني���ة داخل الجهاز 

املرتبطة بالعمل اإلحصائي. 
الوكيل املس���اعد لقطاع التدريب ويتبعه )2(  إدارتني عامتني 
ويخت���ص بأعمال التدري���ب. يف كافة الجوانب الفني���ة، واملالية، 
واإلدارية، ويمتلك الجهاز مركز تدريب مكون من خمسة طوابق 

مجهز بالوسائل التدريبية املناسبة.
 أما من حيث األعمال التي يقوم بها الجهاز املركزي لإلحصاء 
ف���أود أن أعطي القارئ الكري���م نبذة مختصرة عن تلك األعمال 

كالتالي:- 
التع���دادات الس���كانية حيث أجري أول تع���داد يف املحافظات 
الشمالية يف عام 1975م ويف املحافظات الجنوبية يف عام 1973م 
وبع���د الوحدة تم دمج الجهازين يف جه���از واحد يف عام 1990م، 
وكان أول تعداد بعد الوحدة يف عام 1994م إال أن التعدادات التي 

اجريت يف اليمن هي :-
أواَل : التع��دادات الت��ي أجريت قبل الوح��دة املباركة 

ونطاقها الجغرايف: 

عدد السكاننطاق الشمولسنة التعداد

1.590.275املحافظات الجنوبية1973

6.471.893املحافظات الشمالية1975

9.274.137املحافظات الشمالية1986

2.345.266املحافظات الجنوبية1988

ثانيَا: التعدادات التي أجري��ت بعد الوحدة املباركة يف 
الجمهورية اليمنية : 

عدد السكان نطاق الشمول سنة التعداد 

14.587.807 الجمهورية اليمنية 1994 

19.685.161 الجمهورية اليمنية 2004 

جاري اإلعداد له2014

املسوحات اإلقتصادية وهي:- 
مسح التجارة الداخلية.

مسح التجارة الخارجية. 
مسح التجارة الدولية. 

مسح األسعار واألرقام القياسية. 
مسح اسعار املنتجني. 

املسح الصناعي السنوي. 
مسح البناء والتشييد. 

مسح استهالك الطاقة املنزلي. 
مسح املخلفات الصحية والخطرة. 

مسح الخدمات الشخصية )تسعة مسوحات.(. 
مسح النقل واإلتصاالت. 

املسوحات السكانية  وهي:
مسح ميزانية األسرة.

مسح خارطة الخدمات األساسية.
مسح تحديث الخرائط. 

املسح القاعدي لصحة األم والطفل. 
املسح الصحي الديموغرايف. 

مسح القوى العاملة.
املشروعات اإلحصائية وهي:

كتاب اإلحصاء السنوي. 
مشروع الحسابات القومية. 

مشروع الناتج املحلي. 
مشروع الدراسات والبحوث املتعمقة )األلفية(. 

مشروع الخطة اإلسراتيجية. 
مشروع نظام معلومات األمن الغذائي. 

النشرات والكتب التي يصدرها الجهاز املركزي اإلحصائي:
يق���وم الجهاز املرك���زي لإلحصاء بإنزال نش���رات دورية لكل 
املسوحات الس���ابق ذكرها باإلضافة إىل كتاب اإلحصاء السنوي 

وكتاب اليمن يف أرقام وكتب يف ارقام لبعض املحافظات. 
الجدي���ر بالذك���ر أن مجلس ال���وزراء قد وافق عل���ى إدخال 
مس���حني جديدين خاصني بقطاع املرأة سيبدأ العمل بهما من 

عام 2014م وهي :- 
مسح العنف ضد املرأة. 

مسح خدمات سيدات األعمال. 
عزي���زي القارئ هذه ملحة موجزة عن هي���كل الجهاز املركزي 
لإلحصاء وعن األعمال التي يقوم بها، وسيواصل الجهاز بالتعاون 
مع وزارة املالية إدخال املس���وحات الجدي���دة إىل مصفوفة أعماله 
يف املس���تقبل  لتغطي���ة الحاجة يف البيان���ات اإلحصائية يف كافة 
الجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية، كما س���يقوم يف نفس الوقت 
بتطوي���ر أعماله وذلك باس���تخدام التكنولوجي���ا الحديثة مثل 
املاس���حات الضوئية، واألجهزة الكفية، وسيقوم يف نفس الوقت 
برف���ع قدرات العاملني يف الجهاز عن طري���ق التدريب والتأهيل 

الداخلي والخارجي. واهلل ولي التوفيق،،،،

بقية االفتتاحية
اإلحصاء -  درهم سيف:

يعكف الجهاز املرك���زي لإلحصاء حاليا 
على اس���تكمال األنشطة الخاصة بتنفيذ 
األساس���ية  الخدم���ات  خارط���ة  مس���ح 
للجمهوري���ة اليمني���ة وإنت���اج الخارط���ة 

بشكلها النهائي خالل العام الجاري .
وأوضح رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء 
الدكت���ور حس���ن ثاب���ت فرح���ان أنه تم 
خ���الل ه���ذه الف���رة املنصرمة م���ن العام 
الجاري تحدي���ث البيانات ملا تم تجميعه 
من  19 محافظة وذلك من خالل اللجنة 
اإلش���رافية التي تضم يف عضويتها جميع 
ال���وزارات واألجهزة الحكومية ذات العالقة 

بخارطة الخدمات األساسية .
ولف���ت اىل أن تجميع البيانات الخاصة 
بخارطة الخدمات تمت يف تلك املحافظات 
بنج���اح ولم يتبق���ى س���وى محافظتي 

صنع���اء والج���وف حي���ث س���يتم تنفيذ 
خارطة الخدمات فيها خالل العام الجاري 
وإنتاج خارطة الخدمات بش���كل متكامل 

للجمهورية وتحديثها بشكل دوري .
وبني الدكتور ثابت أن تمثيل البيانات 
على الخ���راط مهم جدا عن���د التخطيط 
للخدم���ات ، حيث تُمك���ن الخريطة من 
تحديد موقع املشروع وتحديد التجمعات 
الس���كانية ، كما تم رب���ط قاعدة البيانات 
الخاص���ة بخارط���ة الخدمات األساس���ية 

ببيانات التعداد .
وأشار اىل أن خارطة الخدمات األساسية 
من أهم املس���وح اإلحصائية التي تساعد 
متخذي القرار وراس���مي السياس���ات يف 
رسم الربامج والخطط وتوزيع املوارد حيث 
تعطي الخارطة ملتخذ القرار أفضل الطرق 
والوس���ائل الحديثة واملعلومات ليتم على 
ضوءها اتخاذ القرار املناس���ب .. معتربا أن 

التخطيط العش���وائي س���ببا رئيسيًا يف 
افتقار معظم مناط���ق املحافظات اليمنية 

للخدمات األساسية.
ولف����ت اىل أهمية الخارط����ة يف إعطاء 
مؤشرات إحصائية دقيقة حيث تم ربط 
الخرائط بج����داول إحصائي����ة تحليلية 
ألول مرة على مستوى املديريات والقرى 
الس����كان  واملواقع وعدد  وباإلحداثي����ات 
واألعم����ار وماهي الخدمات األساس����ية 
املتواج����دة يف املنطق����ة وربطه����ا باملوقع 

نفسه.
وفيما يتعلق بنش���ر خارطة الخدمات 
األساس���ية أكد رئيس الجه���از أن هناك 
ثالث وس���ائل للنش���ر من خ���الل انتاج 
خرائط اطالس االلكرونية وبرامج عرض 
آلي باإلضاف���ة اىل التقارير التحليلية وهي 
احد أهم وس���ائل عرض البيانات بهدف 

تمثيل الخدمات على الخرائط .

وكانت اللجنة اإلش���رافية ملسح خارطة 
الخدمات األساس���ية عقدت يف الخامس 
من ش���هر مايو اجتماعا لها برئاسة وزير 
التخطي���ط والتع���اون الدول���ي – رئيس 

اللجنة االشرافية للمسح
وبحض���ور رئي���س الجه���از املرك���زي 
لإلحصاء – نائب رئيس اللجنة االشرافية 
للمس���ح وأعض���اء اللجنة م���ن مختلف 

الجهات ذات العالقة .
 كرس االجتماع ملناقش���ة خطة خارطة 
الخدمات األساس���ية وس���جل اس���تمارة 
مس���ح خارط���ة الخدمات والتي تش���مل 
والتنظيمية  والتعدادية  اإلداري���ة  البيانات 
وبيانات إحداثيات التجمعات الس���كانية 
وبيان���ات الطرق املوصلة ب���ني التجمعات 
وبيانات املبنى املعم���اري والبيانات العامة 
للمنش���اة وخصائص املنش���آت الصحية 

واملنشآت التعليمية .

اإلحصاء يستكمل جمع البيانات الخاصة بخارطة الخدمات األساسية في 19 محافظة 

رئيس الجهاز يلتقي وفد منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة »الفاو«
التقى رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء الدكتور حس����ن 
ثابت فرحان وفد منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة 
»الفاو« الذي زار اليمن برئاسة كبري االقتصاديني بشعبة 

التنمية الزراعية واالقتصادية يف روما لوكا روسو.
ناقش اللقاء إمكانية دعم الفاو ألنش����طة الجهاز خاصة 
املتعلقة بجمع البيانات اإلحصائية التي يمكن من خاللها 
التعرف على املناطق األش����د معاناة، اىل جانب دعم وحدة 
نظام معلومات األمن الغذائي يف الجهاز.. وتم التأكيد على 
أهمي����ة تركيز أي دعم يف جانب بناء القدرات خاصة على 

مستوى فروع ومكاتب اإلحصاء يف املحافظات.
ويف اللق����اء ثم����ن رئيس الجهاز املرك����زي لإلحصاء دور 

منظمة الفاو وإسهامها يف دعم مسارات التنمية يف اليمن 
خاصة ما يتعلق بجهود تحس����ني األمن الغذائي، مشريا 
إىل أهمي����ة اللقاء لفتح آفاق رحبة من التعاون بني املنظمة 

والجهاز.
وق����ال » نحن س����عداء بأي تعاون ونرح����ب بأية جهود 
مش����ركة ش����ريطة أن تحدد ما هي أوجه التعاون يف هذا 
الجان����ب ».. مبين����ا أن الجه����از يعترب املصدر األساس����ي 
للبيانات اإلحصائية وهو املخول قانونًا بإجراء املس����وحات 
امليداني����ة ولديه فروع يف مختلف محافظ����ات الجمهورية 

وهناك وحدات إحصائية يف مختلف األجهزة الرسمية.
وق����دم رئيس الجه����از نبذة مختصرة ع����ن وحدة نظام 

معلوم����ات األم����ن الغذائ����ي يف الجهاز منذ ع����ام 2009م، 
كما اس����تعرض عددا من األنش����طة واملسوح التي يجري 
اإلعداد لتنفيذها ولها عالقة باألمن الغذائي كما هو الحال 
بالنس����بة ملسح ميزانية األس����رة ومش����روع التعداد العام 

للسكان2014م، ومسح صحة األم والطفل.
من جانبه أكد رئيس وفد الفاو اس����تعداد املنظمة دعم 
نظ����م معلومات األمن الغذائي يف اليمن باعتبار أن )الفاو( 
متخصص����ة يف ه����ذا املجال وكون اليمن م����ن الدول التي 
تعاني بشكل كبري من جوانب األمن الغذائي واالستفادة 
م����ن البيان����ات اإلحصائية الت����ي يوفرها الجه����از املركزي 

لإلحصاء يف هذا املجال.
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تهانينا
22 مايو

بمناسبة العيد الوطني الـ23 للوحدة اليمنية املباركة نتقدم

بأطيب التهاني والتبريكات إلى كل أبناء اليمن الحبيب في الداخل والخارج

وفي مقدمتهم القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة األخ الرئيس املشير/

وإلى رؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى

مستشاري رئيس الجمهورية والقيادات األمنية والعسكرية

سائلين هللا أن يعيد هذه املناسبة على شعبنا اليمني

بالخير والُيمن والبركات.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

الدكتور/ حممد �صعيد ال�صعدي - وزير التخطيط والتعاون الدويل
اأ.د/ ح�صن ثابت فرحان - رئي�س اجلهاز املركزي للإح�صاء

وجميع موظفو وزارة التخطيط والتعاون الدويل
واجلهاز املركزي للإح�صاء
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س/ التضخم ظاهرة مألوفة وملموسة فماذا 
يعن���ي التضخ���م يف اقتصاديات بل���د أو إقليم 

معني؟
ج / حياتن���ا ه���ي عبارة عن س���عر وكمية يف 
الحديث عن أي اقتصاد أو نش���اط اقتصادي يف 
السوق املحلية ألي بلد أو السوق العاملية بحكم 
أن التواص���ل اليوم يتعدى الح���دود الجغرافية 
والتقس���يمات اإلداري���ة واملنظم���ة للتعامل بني 
دول متجاورة أو متباعدة ودراسة التطور الفعلي 
يف قيمة ) س���عر مض���روب كمية ( كل نش���اط 
اقتصادي على حده والتغري يف القيمة هي عبارة 
عن التغري يف الس���عر أو الكمية وكون األس���عار 
هي املؤش���ر الس���ريع التغري خصوص���ًا يف دول 
العالم الثالث ملا فيها من تقلبات س���عرية سواًء 
لتأثري التضخم املستورد العاملي عليها أو اختالل 
الس���وق االقتصادية س���واًء لظروف سياس���ية 
أو اجتماعي���ة أو ثقافي���ة أي أن التضخم يكمن 
يف ارتفاع الطلب بس���رعة أو انخفاض العرض 
بنفس الدرجة أو يف كليهما، فعندما يتجاوز نمو 
األجور نس���بة زيادة اإلنتاجي���ة أو عندما ترتفع 
تكلفة اس���ترياد امل���واد األولي���ة أو عوامل اإلنتاج 
فإن مؤش���ر التضخم يرتفع بس���رعة، وبالتالي 
فالتضخ���م الس���عري مؤش���ر ه���ام يف قياس 

اقتصاديات الدولة أو املنطقة .
يت���م  س/  كي���ف 
قي���اس التضخم العام 

لألسعار يف اليمن ؟
خ���الل  م����ن   / ج 
ت���رك���ي���ب األرق��������ام 
ال��ق��ي��اس��ي��ة ألس��ع��ار 
امل��س��ت��ه��ل��ك وق��ي��اس 
ال��ت��غ��ري ال��ن��س��ب��ي يف 
شهر املقارنة مع الشهر 
وبالتالي  قبلة  ال��ذي 
نقيس التغري النسبي 
الشهري وهو ما يُعرف 
الشهري  بالتضخم 
استخدامات  وه��ن��اك 
ك����ث����رية ل��ل��ت��ض��خ��م 
السنوي والذي يُقاس 
إم���ا ش��ه��ري��ًا ب��إي��ج��اد 
للرقم  النسبي  الفارق 
القياسي لشهر املقارنة 
القياسي  ال��رق��م  م��ع 

يُعرف  ما  وهو  سابقة  سنة  يف  الشهر  لنفس 
ويستخدم  الفرة  نهاية  السنوي  بالتضخم 
والتضخم  السنوي  التضخم  متوسط  البعض 
عرب  القياسية  األرق���ام  وتركيب   .. الراكمي 
جمع أسعار السلع والخدمات من مصادر البيع 
املنتشرة يف عموم حضر محافظات الجمهورية .
س/ ما هو الرقم القياسي لسعر املستهلك؟

ج / ه���و قياس للمتوس���ط املتغري ألس���عار 
أصناف املس���تهلك على مدى الزمن – لس���لع 
وخدم���ات يق���وم الناس بش���رائها ملعيش���تهم 
اليومي���ة- ويجس���د البناء املرك���ب الذي يجمع 
واألدوات  املعاين���ة  م���ع  االقتصادي���ة  النظري���ة 
اإلحصائي���ة األخرى ويس���تخدم البيانات التي 

يتم جمعها شهريًا من أجل إنتاج املعيار الزمني 
ملتوس���ط تغري األسعار وذلك لقطاع االستهالك 

يف اقتصاد الجمهورية اليمنية.
يعمل الرقم القياس���ي لسعر املستهلك على 
توف���ري التقدي���رات لتغري األس���عار بني فرتني 
زمنيتني فيش���ري تغري النس���بة الحاصل مابني 
الرقمني القياسني للفرتني الزمنيتني إىل مدى 
تغري األس���عار ما بينهما. تراف���ق عملية األرقام 
القياسية ألس���عار املستهلك جمع ألسعار عينة 
م���ن األصناف الت���ي يس���تهلكها الجمهور من 
مجموعات متعددة – مثل الغذاء، امللبس، املأوى، 
والخدمات الطبية – التي يقوم الناس بشرائها 

ملعيشتهم اليومية.
ه���و  م���ا  س/ 
يجعل  الذي  السبب 
القياس���ي  الرق���م 
لسعر املس���تهلك ذو 

أهمية؟ 
األرقام  توف���ر   / ج 
ألس���عار  القياس���ية 
املس���تهلك معلومات 
مالئمة يف حينها عن 
تغري األس���عار والتي 
اقتصاد  تؤث���ر عل���ى 
اليمني���ني  جمي���ع 
بس���بب  وذل���ك 
ت  ما ا س���تخد ال ا
لذل���ك  املختلف���ة 
نواح���ي.  ع���دة  يف 
بيان���ات  تتضم���ن 
القياس���ية  األرق���ام 
رئيسة  استخدامات 

هامة: 

االس���تخدام  اقتص���ادي:  كمؤش���ر   •
األوس���ع يف قي���اس التضخ���م، ويمث���ل الرقم 
القياس���ي لس���عر املس���تهلك املؤش���ر الهام يف 
فاعلي���ة السياس���ات االقتصادي���ة. إن البن���ك 
املرك���زي اليمني وال���وزارات الحكومية املختلفة 
تق���وم باس���تخدام تح���ركات الرقم القياس���ي 
لس���عر املس���تهلك من أجل املساعدة يف صياغة 
السياس���ات املالية والنقدية ورص���د تأثرياتهما 
عل���ى االقتصاد اليمني. يس���تخدم أيضًا مدراء 
األعمال التنفيذيني، ومسئولي العمالة، وجهات 
خاصة أخ���رى الرقم القياس���ي كدلي���ل لصنع 

قراراتهم االقتصادية.
• كوس���يلة م���ن وس���ائل تنظي���م الدخل: 
يق���وم العديد من الن���اس يف عمليات الصفقات 
الجماعي���ة )الجمعي���ات املبني���ة عل���ى اتفاق( 
باس���تخدام الرقم القياس���ي وذلك لتخصيص 
الزيادات يف الراتب أو عقود اإليجارات . باإلضافة 
إىل ذلك يس���تخدم األفراد والش���ركات الخاصة 
الرقم القياسي لسعر املستهلك إىل قائمة املبالغ 
املدفوعة املختلفة يف إزالة أي تأثريات ناجمة عن 

التضخم.
• كمكم���ش للسلس���لة االقتصادية األخرى: 
تس���تخدم الربامج اإلحصائية األخ���رى األرقام 

القياسية ألسعار املستهلك أو أي من عناصرها 
يف ضبط تغريات األسعار وإنتاج النسخ الخاصة 
بالتضخم يف سلس���لة بياناتهم. على س���بيل 
املث���ال، فإن الجهاز املركزي لإلحصاء يس���تخدم 
الرقم القياس���ي لسعر املس���تهلك يف تكميش 
العناص���ر املخت���ارة  للنات���ج املحل���ي اإلجمالي 

.)GDP(
س/ كم بل���غ التضخم الراكمي الس���نوي 

للعام 2012م ؟ 
ج / م����ن خالل مقارنة األس����عار الس����نوية 
لشهر ديس����مرب 2012 بأسعار شهر ديسمرب 
2011 م إن هن����اك ارتفاع يف الرقم القياس����ي 
لشهر ديس����مرب 2012 والذي بلغ) 162.68 ( 
بمعدل تضخم) 5.81%(مقارنة بشهر ديسمرب 
2011 وال����ذي بل����غ ) 153.76 ( بالرغ����م من 
وجود انخفاض يف الرقم القياسي ملجموعتي 
النقل ومس����تلزماته بمعدل تضخم )-%8.81( 
والتب����غ والس����جائر والق����ات بمع����دل تضخم 
)-0.56%( إال أن ه����ذه املجموعتني لم تؤثر يف 
انخفاض الرقم القياس����ي ويرجع ذلك الرتفاع 
الرقم القياس����ي يف مجموعة املطعم والفنادق 
الذي بل����غ فيه الرق����م القياس����ي) 139.24 ( 
بمع����دل تضخ����م )17.53%( يليه����ا مجموعة 
التعلي����م ومس����تلزماته حي����ث س����جل رقمًا 
قياس����يًا ) 136.58( بمعدل تضخم )%13.39( 
يليه����ا مجموع����ة املالب����س واالحذي����ة الذي 
بلغ فيه����ا الرقم القياس����ي )141.33( بمعدل 
تضخ����م )9.65%( يليه����ا مجموع����ة خدمات 
وس����لع متنوعة الذي بلغ فيها الرقم القياسي 
)177.46( بمع����دل تضخ����م )8.06%( يليه����ا 
مجموع����ة الصحة والخدم����ات الصحية الذي 
بلغ رقمها القياسي )168.96( بمعدل تضخم 
)7.55%(  يليها مجموعة السكن ومستلزماته 
والذي بلغ رقمها القياس����ي )161.66( بمعدل 
تضخ����م )7.46%( يليه����ا مجموع����ة الس����لع 
الغذائية واملش����روبات الغري كحولية الذي بلغ 
رقمه����ا القياس����ي )156.93(بمع����دل تضخم 
)7.03%( يليها مجموعة الرفية والثقافة الذي 
)136.20(بمعدل تضخم  بلغ رقمها القياسي 
واالدوات  االث����اث  يليه����ا مجموع����ة   )%6.16(
املنزلية الذي بلغ  رقمها القياس����ي )143.00(

بمع����دل تضخ����م )3.87%( يليه����ا مجموع����ة 
االتص����االت ومس����تلزماته ال����ذي بل����غ رقمها 

القياسي )134.16(بمعدل تضخم )%2.73(.

مدير عام إحصاءات األسعار واألرقام القياسية بالجهاز المركزي لإلحصاء:

»التضخ��م« المؤش��ر االقتص��ادي القلق هذا م��ا يتداول��ه االقتصاديون 
والسياس��يون والمخطط��ون عن��د مناقش��ة األح��وال االقتصادي��ة واآلثار 
االجتماعي��ة والصحية في بل��د معين أو إقليم ما وفي ه��ذا الموضوع كان 
لقائنا مع األخ/ أمين محمد العلفي- مدير عام إحصاءات األس��عار واألرقام 

القياسية بالجهاز المركزي لإلحصاء.
حاوره/ مدير التحرير

يعتمد االحصاء يف اي بلد على 
الرس���مية  والدفاتر  الس���جالت 
س���واًء للقط���اع الع���ام او القطاع 
الخاص فيما يس���مى بالجهات 
وذلك عن  للبيان���ات  املصدري���ة 
طريق احص���اء ما يت���م توثيقه 
م���ن بيانات واحصائيات عن كل 
شيئ يتم العمل به يف مختلف 
املجاالت واالعمال فعلى س���بيل 
املثال تقوم بع���ض الوزارات مثل 
وزارة الصناع���ة والتجارة باصدار 
تصاريح ملزاولة االعمال التجارية 

والصناعي���ة وه���ذة التصاري���ح او 
ش���هائد مزاولة املهن يتم توثيقها 
يف س���جالت رس���مية كس���جل 
االعمال التجارية وس���جل حقوق 
االعمال  وس���جل  الفكرية  امللكية 

واملنش���ات الصناعية كما ان هناك مؤسسات حكومية 
اخ���رى تقوم باصدار رخ���ص مزاولة االعم���ال كالهيئة 
العامه لالراضي واملساحة والتخطيط العمراني كرخص 
البناء والتشييد والهيئة العامة لالستثمار تقوم باصدار 
رخ���ص االس���تثمار والبن���ك املركزي اليمن���ي باصدار 
رخص مزاولة الصرافة وغريها من الهيئات واملؤسسات 
الخدمية بحيث تنظم عملية مزاولة املهن داخل البلد .

ومن هذا املنطلق يقوم الجهاز املركزي 
لالحص���اء ب���دوره يف جم���ع وتطويرهذة  
البيان���ات الج���ل تحديث اطر املنش���آت 
املختلفة والتي تستخدم لغرض االحصاء 
وتجميع بيانات الحسابات القومية وعمل 
قواع���د بيانات س���نوية بحيث تش���كل 
سلس���لة زمنية يس���تفيد منها متخذي 
السياسات  القرار واملخططني وراس���مي 
االقتصادي���ة والتنموي���ة يف البلد باالضافة 
اىل انها تشكل مراجع للباحثني واملهتمني 

بالرقم االحصائي يف مختلف املجاالت .
املؤسس���ات  ان  نج���د  ه���ذا  وم���ن 
االحصائية الوطنية تواجه تحديًا يف ضمان 
تلبية البيانات املتوفرة للمتطلبات واملعايري 
الدولية بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام 
والخاص واملنظمات الدولية املعنية بتطبيق 

هذة املعايري .
والجهاز املركزي لالحصاء بالجمهورية اليمنية ال يألوا 
جه���داً يف التواصل الدائم مع الجه���ات املصدرية املعنية 
بانت���اج وحفظ البيانات االدارية م���ن خالل عقد ورش 
العم���ل بني الحني واالخر باالضافة اىل االهتمام بتهيئة 
البنية التحتية لهذة الجهات ورفدها بالتدريب واملعدات 
الالزمة الدارة البيانات وبما يضمن انس���ياب البيانات 

االحصائية بصورة سلسة ومنتظمة .

اإلحصاء وسجالت األعمال
التدري���ب يف التع���دادات الس���كانية عامة 
يعت���رب من أه���م العملي���ات املكمل���ة لجهود 
اللج���ان الفنية املتخصص���ة ، وكذلك اللجان 
التحضريي���ة الت���ي تتوىل عملي���ة التخطيط 
واإلع���داد والتجهيز لوثائق التعداد االختيارية 
املختلف���ة امليدانية منه���ا، واملكتبي���ة واآللية ، 
حيث يم���ر التدريب بمراحل عدي���دة ابتداًء 
م���ن تنفيذ التج���ارب التمهيدية حتى نهاية 
األعمال امليدانية ، ويتخلل ذلك تنفيذ الدورات 
التدريبية لألعمال املكتبية واآللية لكل مرحلة 

من مراحل التعداد .
ويمث���ل التدريب أهمية كب���رية يف ضمان 
نجاح األعمال امليدانية واملكتبية لكافة مراحله 
ويقوم القائمون على التدريب بتنفيذ عمليات 
تدريبية متعددة، منها تأهيل طواقم التدريب 
القادرة على اس���تيعاب وإيصال كافة املفاهيم 
والتعليمات  واملعلوم���ات  الفنية  واملصطلحات 

وإكساب املدربني املهارات املوحدة .
ونش���ري هن���ا بوض���وح إىل م���دى الجهود 
املخلص���ة والعظيم���ة التي يبذله���ا القائمني 
واملنفذي���ن للعملية التدريبي���ة يف التعدادات ، 
لتنفي���ذ الربامج التدريبية م���ن حيث اإلعداد 
والتجهيز لجمل���ة من الفعالي���ات التدريبية 
الخاص���ة بالتع���داد ل���كل مرحل���ة حس���ب 
خصوصيتها ومس���تواها بالتنسيق والتعاون 
م���ع اللجان األخرى ذات العالق���ة األمر الذي 

أس���هم يف اكتس���ابها الخربات الحقيقية من 
خالل مش���اركتها الفاعلة يف إنجاح التعدادات 
املنف���ذة س���ابقًا عل���ى مس���توى الجمهورية 
اليمنية )تعداد الس���كان واملساكن واملنشآت 

1994م ، 2004م( .
ويعتم���د الجهاز املرك���زي لإلحصاء ممثاًل 
بمرك���ز التدري���ب اإلحصائ���ي عل���ى آلي���ة 
التدريب الراكمي التسلس���لي ، بمعنى أن 
يت���م التدريب م���ن )األعل���ى اىل األدنى( أي 
يتم تدريب الفئات العاملة بالتعداد حس���ب 

مهامه���م واختصاصاته���م يف التع���داد فئات 
إشرافية وفئات منفذة .

ونظراً لكثرة األعداد من العاملني املنفذين 
لكاف���ة مراحل التع���داد املختلف���ة يتم تنفيذ 
عملية التدري���ب لكل فئة بمرحلة حس���ب 
الخطة والربنامج الزمن���ي، وصنفت الدورات 

التدريبية ملراحل التعداد على النحو التالي :
1- الدورة التدريبية لطاقم املدربني .

2- الدورات التدريبية للعاملني يف التجارب 
التمهيدية للتعداد .

للمش���رفني  التدريبي���ة  ال���دورة   -3
ومساعديهم .

4- ال���دورة التدريبية للمعاونني / رؤس���اء 
الفرق .

5- دورة تدريب العدادين .
6- ال���دورة التدريبي���ة للمس���ح البع���دي 

للتعداد.
وبهذه اآللي���ة يتم تنفيذ جمي���ع الدورات 
التدريبية يف التعدادات الس���كانية بعد وضع 
الخط���ط والربامج الزمني���ة لتنفيذ العمليات 
امليدانية للتعداد ، علمًا بأن هذه اآللية سوف 
تعتمد لتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن 
واملنشآت الجاري تنفيذه حاليًا ، والذي نتمنى 
لكل مراحله النجاح الكامل لتحقيق تطلعات 

شعبنا اليمني .

مراحل التدريب في التعدادات السكانية

ابراهيم احمد اجلائفي
مدير عام احصاءات سجل 

االعمال واملنشآت

نا�صر مبارك عبيد
مدير عام الوسائل التدريبية 

والتجهيزات

إحصائية األس���عار واألرقام القياسية أفضل المؤشرات اإلحصائية لقياس واقع االقتصاد المعاش ألي بلد
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اإلحصاء- محمد الجرادي
كان وزي���ر التخطيط محقًا وه���و يؤكد على أهمية ايجاد رصيد 
معلوماتي ش���امل لكافة املجاالت التي تس���اعد الباحثني سواء يف 
التخطيط أو الجهات األخرى يف الحصول على املعلومات والبيانات 

خاصة املتعلقة بالخدمات األساسية.
فف���ي افتتاحه ألعمال االجتماع األول للجنة اإلش���رافية ملس���ح 
خارط���ة الخدم���ات األساس���ية 2013م، يف 5 مايو أعت���رب الدكتور 
الس���عدي املعلوم���ات والخرائ���ط االحصائي���ة مدعمة أساس���ية 

للمسوحات والدارسات املتعلقة بالخدمات األساسية.
حيث اعترب الدكتور الس���عدي أن توف���ر املعلومات أصبح ضرورة 
ألي خطط تنموية ويجب أن تكون الدراس���ات والخرائط حاضرة 
وسهلة يف الوصول اليها ويجب أن تكون شفافة انطالقا من أهمية 
املعلوم���ات.. مبين���ا أن العالم أصبح اليوم يمتل���ك قاعدة معلومات 
على انتشار واس���ع وعلى ضوئها يتم التخطيط وتنجح خططهم 

وواقعهم االقتصادي.
مس���تقبل التخطيط يقوم على دقة املعلوم���ات والتقديرات، ال 
نس���تطيع أن نحكم على التخطيط انه كان س���ليما من شواهد 
التنمية، بل أن نس���تخدم النماذج الرياضية التي تشخّص مدى 

توافق اإلنجازات مع أهداف الخطة املتوقعة وليس العكس.
توفري قاعدة معلومات دقيقة، س���تحمي مس���تقبل هذا الوطن 
من أخطار املستقبل املحتملة واملجهولة, ألن التخطيط على املدى 
الطويل لبلد ما عدد س���كانه 25 ماليني نس���مة وموارده محدودة 
يختلف تماما عن التخطيط لبلد آخر يتجاوز عدد سكانه وموارده 

البلد األول. 
كانت اليمن قد فقدت مس���احة شاسعة من مساحة الثقة مع 
املانح���ني وهو م���ا أدى إىل ضياع مئات الفرص وعش���رات املليارات 
من الدوالرات التي س���لمت لليمن, وكذلك التي توقف املانحون 
عن صرفها حني رأوا أن الشروط املتفق عليها مع الدولة والوزارة قد 
ذهبت أدراج الرياح. ففي هذا الجانب وقع وزير التخطيط والتعاون 
الدولي وخالل ش���هر مايو أكثر من اتفاقية من ش���أنها مس���اعدة 
حكوم���ة الوفاق الوطني يف مواجهات التحديات الطارئة، حيث وقع 
يف 4 مايو اتفاقية مع البنك الدولي لدعم مشروع صندوق التنمية 

بتكلفة »25« مليون دوالر.
وتقض���ي االتفاقي���ة الت���ي وقعها ع���ن الجانب اليمن���ي وزير 
التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي والقائم بأعمال 
املدي���ر التنفيذي للصندوق االجتماع���ي للتنمية املهندس عبداهلل 
الديلم���ي وعن جانب البنك الدولي املدير االقليمي للبنك »هارت 
ويك شيفر« بتقديم البنك الدولي مبلغ »25« مليون دوالر تكرس 
لدعم املرحلة الرابعة من مش���روع الصن���دوق االجتماعي للتنمية 
الهادف اىل خلق فرص عمل ملا يزيد عن خمسة آالف شخص ملدة 

أربعة اشهر بمعدل دخل شهري يصل اىل »400« دوالر .
وعق���ب التوقيع على االتفاقية اش���اد وزي���ر التخطيط والتعاون 
الدول���ي بإس���هامات البن���ك الدولي يف دع���م مس���ارات التنمية 
واالس���تقرار يف اليمن، منوها اىل أن البن���ك الدولي قدم أنموذج يف 
االيفاء بتعهدات���ه التمويلية املقدمة لليمن خ���الل مؤتمر الرياض 

للمانحني.
من جهته أعترب املدير االقليمي للبنك الدولي أن املنحة االضافية 
املقدمة لدعم مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية املرحلة الرابعة 
بمبلغ»25« مليون دوالر تهدف اىل تحس���ني مستوي إداء برنامج 
العمل املكثف للصندوق االجتماعي يف اليمن، منوها بأن هذا الدعم 
سيسهم يف توفري خمسة آالف فرصة عمل للشباب بمعدل دخل 

شهري يصل اىل »400« دوالر .
من جهت���ه جدد املدير القط���ري للبنك الدول���ي »وائل زقوت« 
حرص البنك الدولي على مواصلة تقديم كافة أوجه الدعم الالزم 
لتعزيز مس���ارات التنمية واالس���تقرار يف اليمن منوها بمس���توي 

التعاون القائم بني اليمن والبنك الدولي.
وأشار املدير القطري للبنك الدولي اىل أن املنحة االضافية املقدمة 

لدعم مشروع الصندوق االجتماعي للتنمية املرحلة الرابعة بمبلغ 
»25« مليون دوالر تهدف اىل املساعدة يف خلق فرص عمل للشباب 
العاطلني واملرأة وتعزيز وتحس���ني مس���توي الوصول اىل الخدمات 

االساسية يف املجتمعات الفقرية.
كما دشن يف 8 مايو جلسات أعمال اجتماعات اللجنة اليمنية � 
األوربية املشركة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور 
محمد السعدي واملدير التنفيذي لشمال أفريقيا والشرق األوسط 
وشبه الجزيرة العربية وإيران يف هيئة الشؤون الخارجية األوروبية 
هوج مينجريلي.« وبمش���اركة ممثلني لل���دول واملنظمات املانحة 

األوربية العاملة يف اليمن.
وأش���اد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالدور الذي اضطلع به 
االتح���اد االوروبي يف دع���م التحول السياس���ي يف اليمن.. مؤكدا 
أن االتحاد األوروبي يمثل احد ش���ركاء التنمية الفاعلني لليمن .. 
مش���ريا إىل أن هذه االجتماعات تمثل مناسبة جيدة لبحث سبل 
تطوير وتوس���يع مجاالت التعاون القائمة واملس���تقبلية بني اليمن 

واالتحاد األوروبي.
واس���تعرض الوزير السعدي خارطة التحديات االقتصادية التى 
ال تزال تواجه مس���اع حكومة الوف���اق الوطني يف اليمن الرامية اىل 
تجاوز تداعيات األزمة السياس���ية العاصف���ة التى مر بها اليمن يف 
العام 2011م .. وأش���ار اىل اهمية اضط���الع االتحاد االوروبي بدور 
اكث���ر فاعلية يف دعم الجه���ود اليمنية الرامية اىل تعزيز مس���ارات 

التنمية واالستقرار يف اليمن .
م���ن جهته أكد رئي���س الجانب األوروب���ي يف االجتماع حرص 
اإلتح���اد االوروبي عل���ى مواصلة تقديم كافة أوج���ه الدعم الالزم 
لتعزيز مس���ارات التنمي���ة واالس���تقرار يف اليمن ودع���م العملية 

السياسية القائمة يف البالد .
وأعلن رئيس الجانب األوربي يف االجتماع إقرار االتحاد االوروبي 
زيادة سقف الدعم السنوي املقدم لليمن ليصل اىل عشرة ماليني 
يورو وتقديم دعم مالي يصل اىل »18« مليون دوالر لدعم اللجنة 
العلي���ا لالنتخابات واالس���تفتاء ومؤتمر الح���وار الوطني والعملية 

السياسية القائمة يف اليمن.
منوها اىل أهمية ايفاء الحكومة اليمنية بالتزاماتها املتعلقة بتنفيذ 

حزمة االصالحات املتفق عليها خالل مؤتمر الرياض للمانحني .
ويف خت���ام اجتماع���ات اللجنة اليمنية – االوربية املش���ركة تم 
التوقيع عل���ى اتفاقية تمويلية مقدمة من اإلتح���اد االوربي لدعم 
اللجن���ة العليا لالنتخاب���ات واالس���تفتاء واألحوال املدني���ة ووزارة 
الشئون القانونية ولجنة شئون االحزاب بمبلغ »18« مليون يورو.

وتقضي االتفاقية التي وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط 
والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعن الجانب االوربي املدير 
التنفيذي لشمال أفريقيا والش����رق األوسط وشبه الجزيرة العربية 
وإيران يف هيئة الش����ؤون الخارجي����ة األوروبية » هوج مينجريلي.« 
بتقدي����م اإلتحاد االوربي دعما تمويليا بمبل����غ » 18« مليون يوروا 
لدعم انشطة كل من اللجنة العليا لالنتخابات واالستفتاء واألحوال 

املدنية ووزارة الشئون القانونية ولجنة شئون االحزاب.
كم���ا وقع وزير التخطيط اتفاقي���ات مع قطر الخريية يف 15 مايو 
بتكلفة مليون وتسعة وثمانون ألف دوالر لدعم مشاريع تمويلية،  
وتش���مل االتفاقيات الثالث، إعادة تأهيل املنازل املتضررة يف عاصمة 
محافظة ابني »زنجبار« ووضع حجر االس���اس لدار الشيخ عبداهلل 
بن خليف���ة آل ثاني لرعاية االيتام وتنفيذ » 55« عملية قس���طرة 
قلبي���ة وعمليات قلب مفت���وح بكلفة إجمالية تص���ل اىل » مليون 

واربعمائة وسبعة وعشرون الف وسبعمائة دوالر.
وتقضي االتفاقية األولي التي وقعها عن الجانب مؤسسة قطر 
الخريية عضو الجمعية العمومية لقطر الخريية واملشرف العام على 
مشاريع املؤسسة يف اليمن الشيخ عبد العزيز بن جاسم آل ثاني 
بتقديم املؤسس���ة مبلغ » مليون وتسعة وثمانون الف وسبعمائة 
دوالر تكرس لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل » 130« منزال من املنازل 
املتض���ررة جراء إحداث املواجهات بني الجيش ومس���لحي تنظيم 

القاعدة يف عاصمة محافظة أبني »زنجبار«.
فيما تقضي االتفاقية الثانية بوضع حجر االس���اس لدار الشيخ 
عب���داهلل بن خليفة آل ثاني لرعاية االيتام بكلفة إجمالية تصل اىل 
»238« الف دوالر حيث يتكون املش���روع من طابقني يش���تمالن 
عل���ى غرف النوم والجل���وس ومطعم لتقديم الوجب���ات الغذائية 
لأليتام وغرف للمربي���ات ومصلي ومطبخ ودورات للمياه ومواضي 

وقاعة لتدريس القرآن الكريم.
كما تتضمن االتفاقية الثالثة املوقعة بني اليمن ومؤسسة قطر 
الخريي���ة اجراء فريق طبي متخصص من مؤسس���ة حمد الطبية 
واملستش���في األهلي بدولة قطر » 55« عملية قس���طرة عالجية 

وعمليات قلب مفتوح بكلفة إجمالية تصل اىل » 100« الف دوالر.
ووصف وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي 
العالقات اليمنية القطرية باألخوية وهي محل تقدير واعتزاز، وقال 
أثناء توقيع���ه ثالث اتفاقيات تمويلية مع مؤسس���ة قطر الخريية 
صب���اح اليوم األربعاء، إن قطر تق���وم بدور نعتز به يف دعمها لليمن 
والقضايا العربية بصفة عامة مش���ريا إىل أن لها مشاريع استثمارية 

عديدة يف اليمن.
وأش���اد وزير التخطيط والتعاون الدولي بإسهامات دولة قطر يف 
دعم وتعزيز مسارات االس���تقرار والتنمية يف اليمن مبديا تقديره 
للحرص الذي تبديه مؤسسة قطر الخريية يف تنفيذ املشاريع ذات 

الطابع االنساني يف اليمن.
وأكد املش���رف العام ملش���اريع قطر الخريية يف اليمن اس���تعداد 
املؤسسة مواصلة تنفيذ املشاريع التي تستهدف مساعدة الحكومة 
اليمنية على تلبية بعض االحتياجات االنس���انية الطارئة مشيدا 

بمستوي التعاون القائم بني اليمن وقطر.
يف جان���ب العالق���ات بحث وزي���ر التخطيط والتع���اون الدولي 
الدكتور محمد الس���عدي يف 5 مايو مع الس���فري التونسي بصنعاء 
»جمال الجويلي« جملة من القضايا املتعلقة بالتعاون الثنائي بني 
اليمن وتونس وس���بل تعزيزها وتطويرها وبما يتواءم والتوجهات 

املشركة للبلدين الشقيقني.
وأكد وزي���ر التخطيط والتعاون الدول���ي أهمية تفعيل مجاالت 
التعاون الثنائي بني اليمن وتونس، مش���ريا اىل تجربة البلدين يف 
صناعة مفردات التحول السياسي عرب الثورتني اليمنية والتونسية.

 وش���دد الوزير السعدي على ضرورة توس���يع مجاالت التعاون 
املش���رك بني البلدين وتفعيل ومتابع���ة االتفاقيات وبروتوكوالت 

التعاون التي وقعت بني البلدين خالل السنوات املاضية.
من جهته أكد الس���فري التونس���ي بصنعاء ح���رص بالده على 
تفعيل قنوات التعاون الثنائي مع اليمن منوها بالنموذج اليمني يف 

صنع التحوالت السياسية بالطرق السلمية.
 كم���ا بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي يف 7 مايو مع بعثة 
صندوق النقد العربي جملة من القضايا املتصلة بالتعاون املشرك 
بني اليمن والصندوق وسبل تعزيزه وتطويره وبما يخدم األهداف 
املشركة.كما ناقش اللقاء القضايا املتصلة برتيبات تدفق املعونات 
املقدم���ة من املانح���ني يف اليمن وم���دي التزام الجانب���ان باإليفاء 
بالتزاماتهما املحددة يف وثيقة املس���اءلة املتبادلة التي تم إقرارها يف 

مؤتمر الرياض للمانحني.
وبحث الجانبان إمكانية تقديم صندوق النقد العربي ملساعدات 
تمويلي���ة لليمن خالل الفرة القادمة والقضايا املتصلة بتعزيز كفاءة 

املالية العامة يف اليمن.
ويف اللقاء أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحرص الذي 
يبديه صندوق النقد العرب���ي على دعم اليمن وتقديم كافة أوجه 
الدعم الالزم لتعزيز مسارات االستقرار املالي واالقتصادي يف اليمن.

من جهتها أك���دت بعثة صندوق النقد العربي حرص الصندوق 
عل���ى مواصلة تقدي���م الدعم املالي لليمن ملس���اعدته على تجاوز 

تحديات املرحلة االنتقالية الراهنة.
إىل ذل���ك بحث وزير التخطي���ط يف 15 مايو مع مدير قطاع املياه 
والزراعة يف منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي 
»ستيفن ش���نربجيه« القضايا املتصلة بالتعاون بني اليمن والبنك 

الدولي يف قطاعي املياه والزراعة.
وناق���ش الجانبان املواضيع املتعلقة بتعزي���ز التعاون بني اليمن 
والبنك الدولي من خالل االس���تفادة من خربات البنك الدولي يف 
تنمية قطاعي املياه والزراعة يف اليمن. كما بحث مع املدير التنفيذي 
لربنام���ج الخليج العربي للتنمية ناصر بك���ر القحطاني جملة من 
القضايا املتصلة بتعزيز التعاون بني اليمن وبرنامج الخليج العربي 

للتنمية.
وناقش الجانبان القضايا املتصلة بأنشطة برنامج الخليج العربي 
للتنمية يف اليمن وس���بل تعزيز التعاون بني الربنامج وبنك األمل 
للتموي���ل االصغر من خ���الل دعم الربنامج ألنش���طة البنك الذي 

يمثل تجربة رائدة يف اليمن واملنطقة.
كما أوضح الدكتور الس���عدي خالل لقائه مساعد وزير الخزانة 
األمريكي بصنعاء يف 13 مايو أن عملية تخصيص تعهدات املانحني 
بمؤتمر الرياض واالجتماع الرابع ملجموعة اصدقاء اليمن املنعقد يف 
نيويورك يف ال� 27 من شهر سبتمرب املنصرم تسري بوترية مرضية، 
منوها يف هذا الصدد إىل أنه تم إنجاز تخصيص ما يقدر ب� 75 باملائة 

من هذه التعهدات.
وأكد وزير التخطيط أن���ه تم إنجاز تخصيص »92« باملائة من 
تعهدات اململكة العربية السعودية و»75« باملائة من تعهدات البنك 
الدول���ي و»100« باملائة م���ن تعهدات البنك االس���المي للتنمية 

وصندوق النقد العربي.
من ناحيته أكد مس���اعد وزير الخزانة االمريكي ملنطقة الشرق 
االوس���ط وش���مال أفريقيا حرص الواليات املتح���دة على مواصلة 
تقديم الدعم لليمن مش���ريا اىل أن الحكومة االمريكية س���تبذل 
مس���اع لدي صندوق النقد الدولي لحث���ه على أتاحه اكرب قدر من 
السحوبات لليمن يف العام األول من تنفيذ برنامج دعم اليمن املقر 

من الصندوق.
وخالل ش���هر مايو رأس الدكتور الس���عدي وفد اليمن املشارك 
باجتماع بن���ك االتحاد األوربي بركيا تلبي���ة لدعوة من الحكومة 
الركي���ة، وأعترب الدكتور الس���عدي تلك الزي���ارة بأنها كانت فرصة 
مكنته والوفد املشارك يف االلتقاء بعدد من القيادات العاملية يف املجال 

االقتصادي والسياسي.

تعت���رب الحس���ابات القومي���ة منت���ج إحصائي 
يحتاج إىل متطلبات إنت���اج تتمثل يف اإلحصاءات 
االقتصادية األساسية التي تصور أجزاء معينة من 
االقتصاد الوطني أو أنشطة محددة ...الخ،  و حتى 
نحصل على حسابات قومية جيدة )على املستوي 
الكلي( فأن من الضروري ان تكون هناك مواصفات 
وش���روط معينة متوفرة يف اإلحصاءات االقتصادية 
األساسية املستخدمة يف بناء وتركيب الحسابات 
القومية  بحيث تعطي صورة جيدة عن االقتصاد 
محل الدراس���ة قابلة للمقارنة الزمانية واملكانية ، 
بحيث  تكون هذه اإلحصاءات  نوعية ومتس���قة 
لجوان���ب مختارة م���ن النش���اط االقتصادي من 
حيث الش���مول والتعاريف  واملفاهيم والتصانيف  
مع املعاي���ري  اإلحصائية الدولية الخاصة باالقتصاد 

الكلي.
إن تطبي���ق أط���ر املحاس���بة القومي���ة عل���ى 
اإلحصاءات االقتصادية النوعية يحقق االتس���اق 
والتكام���ل ويس���اعد على زي���ادة ج���ودة البيانات 

االقتصادي���ة النوعي���ة والت���ي 
بدورها تزيد من فرص تطبيق 
وتقدي���م حس���ابات  النظ���ام 
قومي���ة عل���ى درج���ة كب���رية 
م���ن الج���ودة،  اذاً فهناك مزايا 
متبادل���ة تنتج عن اس���تخدام 
نظام الحسابات القومية كإطار 
إحصائ���ي لتحقيق االتس���اق 
والتكام���ل ب���ني اإلحص���اءات 
االقتصادية األساسية  بحيث 
يأخذ التكامل بني اإلحصاءات 

االقتصادية إبعاداً ثالثة : 
التكامل األفقي : ويتمثل يف 
التوفيق بني شتى اإلحصاءات 
النوعي���ة األساس���ية املتعلق���ة 

باإلنتاج والتجارة والعمل واالستهالك واالستثمار 
وم���ا إىل ذل���ك قب���ل أن تدخ���ل أو تن���درج ه���ذه 

اإلحصاءات يف حسابات االقتصاد الكلي.  

التكام���ل الرأس���ي : ويتمث���ل 
اإلحص���اءات  ب���ني  التوفي���ق  يف 
األساس���ية النوعي���ة وحس���ابات 
االقتص���اد الكل���ي وكذل���ك ب���ني 
الوطنية  االقتصادي���ة  اإلحصاءات 

واإلحصاءات االقتصادية الدولية.
التكام���ل الزمن���ي : ويقصد به 
التوفيق والتنسيق بني اإلحصاءات 
األج���ل  قص���رية  االقتصادي���ة 
)ش���هرية /ربع سنوية /أسبوعية( 
واإلحصاءات االقتصادية الهيكلية 

ذات الدوريات الطويلة.  
 ويمك���ن باختص���ار الركي���ز 
عل���ى ع���دة عناص���ر  ومجاالت 
التكامل واالتساق بني  لتحقيق 

اإلحصاءات االقتصادية وهي:

1 - إعداد األطر وتصميم العينات وتحقيق 

الشمول:
وذلك يس���تدعي اس���تخدام إط���ار للوحدات 
االحصائي���ة خ���اٍل م���ن االزدواجية او االس���قاط 
واالعتماد على استخدام أسلوب لتصميم العينات 
يس���مح بالتغطية الش���املة ، والشك ان السجل 
اإلحصائ���ي يعت���رب أداة جي���دة وضرورية لتحقيق 
ه���ذا الغ���رض وه���و أداة لتحقي���ق الرابط وعدم 
تصنيف الوحدات اإلحصائي���ة بطرق مختلفة يف 

استقصاءات مختلفة. 

  2 - محتوي اإلحصاءات وتجميعها : 
وهذان املفهومان )املحتوى والتجميع( يمثالن 
اإلس���راتيجية العام���ة الت���ي تمك���ن األجه���زة 
اإلحصائية من إزالة اوجه التكرار يف طلب البيانات 
من املصادر اإلحصائية وهذه االسراتيجية تحدد 
اوج���ه الرابط بني املحاس���بة التجارية واملتغريات 
االقتصادية واإلحصائية يف املنتج اإلحصائي وتعترب 
املحاس���بة القومية أداة جيدة للربط بني املحاسبة 

التجارية التي هي مصدر البيانات بمختلف األطر 
اإلحصائية  املعمول بها يف األجهزة االحصائية.  

 3 - تجهيز البيانات ونشرها :
الش���ك ان تجهيز البيانات الت���ي تم جمعها 
بمعرفة الجهاز اإلحصائي وفق أس���س وتعاريف 
وتصانيف موحدة يوفر نواتج إحصائية أكثر جودة 
ونوعية ولكن التوقيت يف تجهيز البيانات ونشرها 
من األم���ور الهامة التي تزي���د  أو تحد من جودة 

البيانات  أو أهميتها.
ويف األخري يتضح جليًا بأن الحسابات القومية هي 
األداة الرئيسية لتجميع وتحليل بيانات اإلحصاءات 
االقتصادي���ة لتوف���ري ص���ورة كلية أو نات���ج إحصائي 
أخر على املس���توي الكلي،   ومن ث���م فإن االجهزة 
اإلحصائي���ة يف تبنيه���ا لتطبي���ق نظام الحس���ابات 
القومي���ة واعتباره كإطار مفاهيم���ي  فإن هذا الجهاز 
س���وف يحقق تطويراً كب���رياً يف برامجه اإلحصائية 

املختلفة وسريفع ذلك  من جودة املنتج اإلحصائي.

 »اإلحصاء« ترصد أبرز أنشطة وزير التخطيط خالل شهر مايو 

وزارة التخطيط: إنجازات متواصلة في طريق التأسيس لمستقبل التنمية في البالد

   حمدي علي ال�صرجبي 
مدير عام الحسابات القومية

أهمية االتساق والتكامل بين اإلحصاءات االقتصادية في تنفيذ إستراتيجية تطبيق نظم الحسابات القومية
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س/ اس��تاذ فارس يف البداية نود ان توضح لنا 
وللقارئ الكريم ولجميع املهتمني املحاور الرئيسية 

لتنفيذ التعداد العام؟
ج/ م���ا اود ان اوضحه هو ان أي عمل احصائي البد 
وان تكون له محاور رئيس���ية لتنفيذه وما نحن بصدد 
توضيحه هنا املحاور الرئيسية التي تحدد أفضل الطرق 
واألساليب املنهجية لتنفيذ التعداد العام 2014م ،حيث 

تتلخص تلك املحاور باالتي:
• إعداد األس���س القانونية والتشريعية والتنظيمية 
للتعداد 2014م بعد دراس���ة أه���م الجوانب )اإليجابية 

السلبية( يف التعدادات السابقة. 
• تقييم ودراس���ة منهجية ووثائق التعداد الس���ابق 
2004م و التع���دادات الس���ابقة واس���تخالص أه���م 

الدروس املستفادة ومتطلبات البنية التحتية. 
• إعداد اإلسقاطات السكانية الالزمة لتقدير حجوم 
العمل التعدادية واملتطلبات البشرية للعمليات امليدانية 
2014م والت���ي انجزت ألول مرة يف التعدادات يف اليمن 

يف وقت مبكر . 
• تحديد الخطة العامة والتفصيلية وبرامجها الزمنية 
والتكاليف العامة والتفصيلية 2014م )املتطلبات الفنية 

واملادية والبشرية( 2012م – 2018م( .
• التنس���يق م���ع الجه���ات ذات العالقة والش���ركاء 

املانحني .
• اإلط���الع عل���ى تج���ارب ال���دول وأراء العديد من 
الخرباء الع���رب واألجانب يف دراس���ة مختلف الظواهر 

املحيطة بإجراء وتنفيذ التعداد .
س/ م��ن خالل حديثك يتضح لن��ا بأن هناك 
اعمال كبرية ينفذه��ا القائمون على التعداد،كيف 

تتم عملية التنفيذ لتلك املهام واملحاور ؟
ج/ تنف���ذ اعمال التعداد بفضل اهلل س���بحانه وتعاىل 
ثم بفضل االخوة القائمون على تنفيذ التعداد من قبل 
اللجان العاملة يف التعداد والتي تنفذ مهامها وفقًا للخطة 
والربنامج الزمني وبإش���راف قي���ادة التعداد حيث تقوم 
تلك اللجان بانجاز اعمالها اواًل بأول وكاًل حسب مهامه 
واختصاصات���ه املحددة يف قرار تش���كيل اللجان واإلطار 

القانوني املعد سابقًا.
س/ كي��ف يت��م انجاز العمل م��ن خالل تلك 

اللجان ؟
ج/ تقوم اللجان العاملة يف التعداد بانجاز مهامها وفق 
اختصاصات محددة لكل لجن���ة ووفقًا للربنامج الزمني 
وهذا ال يعني بأن اختصاصات كل لجنة قائم لذاته انما 
جميع االعمال بني اللجان مش���ركه بمعنى ان اعمال 
اللجان تشكل حلقة دائرية ومتناسقة فعملية التنسيق 
بني تلك اللجان هو س���ر نجاح العمل لتحقيق الهدف 

املنشود وهو نجاح التعداد العام 2014م.
س/ م��ا هي االعمال التي انجزتها تلك اللجان 

خالل الفرتة السابقة ؟
ج/ كما ذكرت بان اعمال اللجان تكاملية فكل لجنة 
تكمل االخ���رى فاألعمال املنج���زة يف مجاالت مختلفة 
تمثل���ت يف اعداد الوثائ���ق والتدري���ب والتجهيز اآللي 

واألطر والخرائط والعينات واإلعالم وغريها....الخ.
س/ م��ا هي االعم��ال التي انج��زت يف مجال 

الوثائق ؟
ج/ ما تم انجازه يف مجال الوثائق واالستمارات :.

- انجاز وثيقة مش���روع التعداد للس���كان واملساكن 
واملنشآت 2012-2018م ألول مرة يف التعدادات 2012-

2013م
- انج���از وثيق���ة الدع���م االجنبي للتع���داد 2014 
والحصول على دعم خارجي من الدرجة االوىل للتعداد 

2012-2013م
- اعداد التكاليف بش���كل اكثر تفصيل ووضوح ودقة 
وبحس���ب املراحل الزمنية والفرات واألنشطة ومصادر 
التموي���ل وعلى مس���توى البن���ود واألقس���ام واألنواع 

التفصيلية
- نش���ر اس���تبيان اس���تطالع الرأي لكافة الجهات 
املس���تخدمني واملنظمات واملانحني للدراسة واملشاركة 
الفعالة يف صياغة محتوى اس���تمارات التعداد ألول مرة 

يف التعدادات
- انجاز س���جل اس���تمارات حصر املباني واملساكن 

واألس���ر واملنش���آت ألول مرة يف التع���دادات والذي يعد 
خطوة اساسية لتحقيق الشمول وجودة البيانات

- انجاز اس���تمارة عد السكان واملساكن وفق دراسة 
وتش���اور ومش���اركة مع الجهات ذات العالقة واملانحني 
)استمارة موحدة لجميع االسر تعد اكثر شمواًل وأوسع 
من حيث املدخ���الت واملخرجات باملقارن���ة بالتعدادات 

السابقة 
- انجاز املسودة االوىل لألدلة والتعليمات واإلرشادات 
ملختل���ف مراحل التعداد )دليل العمل امليداني( والتقارير 
املساعدة يف استخدامها يف التجربة التمهيدية االوىل منذ 

العام االول للتعداد
- تحدي���ث االدل���ة والتعليمات ودعمه���ا بالخرائط 

والصور واألمثلة للوصول اىل كفاءة عالية يف التدريب
- التقارير ملس���توى تنفيذ التعداد بشكل اسبوعي 
وش���هري ونص���ف س���نوي وس���نوي لكافة انش���طة 
التعداد والش���كر والثناء من مجل���س الوزراء واملانحني 

واملهتمني.......الخ
- تجهي���ز معظم النم���اذج الفنية واملالي���ة واإلدارية 

ملختلف مراحل التعداد ويف وقت مبكر
- التقييم الش���امل ملراحل ومنهجية ووثائق التعداد 
الس���ابقة والدروس املس���تفادة لتخطيط وتنفيذ تعداد 

2014م .
- ج���اري العم���ل لتحديث وتنقي���ح الوثائق واألدلة 

الرئيسية واملساعدة لتعداد 2014م .
- جاري العمل ملراجعة خطة عمل التعداد 2014م يف 
ضوء املستجدات واستخدام اساليب حديثة يف التعداد.

- جاري العمل لدراسة تحديث املفاهيم واملصطلحات 
املستخدمة يف التعداد باملقارنة بتوصيات االمم املتحدة 

وتجارب الدول .
- ج���اري العمل إلعداد الوثيقة الفنية لتنفيذ مرحلة 

التحزيم لتعداد 2014م .
- ج���اري العم���ل النجاز االعم���ال املكتبي���ة ملرحلة 

التحزيم .
- تحديث ادل���ة الرميز اليدوي واآللي لألنش���طة 
االقتصادي���ة وامله���ن /التخصصات التعليمي���ة / الدول 

والجنسيات .
- اقراح جداول املخرجات ذات االولوية االوىل والثانية 

لبيانات استمارات التعداد 2014م وجاري املراجعة
- جاري العم���ل إلعداد وثيقة اختيار املش���تغلني يف 

التعداد 2014م
س/ هذا يعني أن هذا املجال هو املحور الرئيس 
لتكامل أعمال اللج��ان فما هي األعمال املنجزة يف 

مجال التدريب ؟
ج/ االعم���ال املنج���زة يف مجال التدري���ب والجوالت 

االستطالعية تتمثل يف:
- تأهي���ل ال���كادر الفن���ي يف مجال نظ���م املعلومات 

الجغرافية GIS ألعمال التعداد )املرحلة االوىل(
- تأهي���ل ال���كادر الفن���ي )املرحل���ة االوىل( يف مجال 

العينات وقواعد البيانات ومؤشرات الفقر
- العمل على ايفاد )16( متدربًا يف مجاالت التجهيز 

GIS �االلي والتحليل والخرائط وال
- تنفيذ املرحلة االوىل لدعم مركز التدريب بالوسائل 

واألجهزة الحديثة لتنفيذ التعداد 2014م
- عق���د ورش عمل لطاقم املدرب���ني يف وقت مبكر 

لتوحيد املفاهيم والتعليمات وتنقيح الوثائق
- تنفيذ جولة اس���تطالعية لإلط���الع على تجارب 
ال���دول يف اس���تخدام تكنولوجي���ا املاس���ح الضوئي يف 

التعدادات
- تفعي���ل املش���اركة وتب���ادل الخربات ب���ني الجهاز 
والعديد م���ن الدول العربية واألجنبي���ة واإلطالع على 

تجارب الدول يف التعدادات
- اس���تخدام الخ���ربات املحلية يف تخطي���ط وثيقة 

التعداد 2014م
- التخطي���ط إلقامة ورش عمل حول تجارب الدول 
ودراسة االس���تمارات للحملة االعالمية بمشاركة دول 

عربية وأجنبية
- تأهيل كادر من الش���باب يف مجاالت الحاس���بات 

والشبكات والصيانة

- عق���د دورات تدريبية محلية يف مج���االت التعداد 
املختلفة

- تجهيز مصفوفة مكتملة للتدريب وتعزيز القدرات 
لكافة مراحل التعداد 2014

- آلي���ة تدريب املدرب���ني واملتدرب���ني لكافة مراحل 
التعداد 2014

- ج���اري التخطي���ط لتصوير م���ادة تدريبية عملية 
لتعليمات مراحل التعداد 2014م

- اعداد مادة تدريبية لدليل التحزيم وكافة االساليب 
الحديثة يف التدريب

س/ هل هناك مجال لدعم تنفيذ هذه الدورات 
والجوالت االستطالعية؟

ج/ نعم يوج���د دعم من الجه���ات املانحة وتمثلت 
انجازات هذا الجان���ب يف مجال التعاون الفني والدعم 

الخارجي من حيث :.
- التنس���يق املبك���ر مع ممثلي الجه���ات الحكومية 
ومس���تخدمي البيانات واملانحني للخروج برؤيا موحدة 
حول التعداد من خالل الورش واجتماعات اللجان ذات 

العالقة 
- اع���ادة الثقة ب���ني املانح���ني والجه���از من خالل 
االجتماعات التنس���يقية وعقد ورش عمل + االجتماع 

االول للمانحني 2012-2013م
- تحقيق شراكة حقيقية مع العديد من املانحني يف 

وويف مقدمتهم DFID+UNFPA وغريهم
- التنس���يق مع الجهات ذات العالقة بش���أن تنفيذ 

مختلف مراحل التعداد 2014م
س/ ما الذي تم انجازه يف مجال التجهيز اآللي 

للبيانات ؟
ج/ ما تم انجازه يف مجال التجهيز اآللي للبيانات:

- وضع الية تنفيذ معالجة البيانات للتعداد 2014م
- إدخ���ال النظ���ام اآلل���ي يف مجال العملي���ات املالية 

والسكرتارية واملتابعة....الخ ألول مرة يف التعدادات
- تأهي���ل صال���ة ادخ���ال البيانات االولي���ة لألعمال 

التحضريية للتعداد 2014م ما نسبته %25
- وض���ع مق���رح الي���ة ادارة قواعد البيان���ات والربط 

الشبكي للتعداد 2014م
- اعداد برنامج االدخال االلي لبيانات استمارة حصر 
املباني واملساكن واألس���ر واملنشآت 2014م واستخراج 
دراس���ة ووض���ع اس���س إلدخ���ال الربامج واألنش���طة 

والوسائل الحديثة ملعالجة البيانات واستخراجها
- وضع مقرح الربط الش���بكي ب���ني الجهاز وفروعه 

يف املحافظات
- اعداد برنامج االدخال االلي لبيانات اس���تمارة العد 

وقواعد املراجعة واالتساق واستخراج املؤشرات 
س/ ه��ل هن��اك اس��لوب حدي��ث س��يتم 

استخدامه يف تنفيذ تعداد 2014م ؟
ج/ نعم س���يتم استخدام تكنولوجيا حديثة لتنفيذ 

التعداد 2014م حيث تم:
- اقرار تكنولوجيا استخدام املاسح الضوئي يف ادخال 
بيانات التعداد كنقله نوعيه يف العمل االحصائي ويجري 

العمل لتوفري هذه الخدمة
- انجاز وثيقة منهجية استخدام املاسح الضوئي يف 

تعداد 2014م
- تحديد اوجه املتطلبات الفنية واملادية للتعداد وفق 
مواصفات فنية ودراسة عملية يف ضوء تقييم التعدادات 

السابقة
باإلضافة اىل استخدام الوس���ائل الحديثة يف مجال 

االطر والخرائط والعينات من حيث:
- ادخال افضل الوس���ائل الحديثة يف التعدادات من 
حي���ث تحقيق الش���مول والدقة والوضوح والس���يطرة 
املكتبية وامليدانية من خالل الربط الش���بكي مع مركز 
االستشعار عن بعد واس���تخدام خارطة رقمية والصور 

الجوية الحديثة يف التعداد 2014م
- توحيد االطر يف قواعد البيانات املختلفة ألول مرة يف 
التعدادات )من نتائج التعداد 2004م وخارطة الخدمات 

االساسية(
- اع���داد االس���قاطات الس���كانية لحج���وم العم���ل 
)قطاعات/اقس���ام/مناطق ع���د( وتجهيزه���ا ألغ���راض 

تقسيمات التعداد 2014م
- اقراح آلية العمل الخرائطي للتعداد 2014م والبدء 

يف التنفيذ
- وضع آلية تحزيم التجمعات الس���كانية منطقتي 
ع���د فأكثر ألغراض فنية وتخطيطي���ة للتعداد 2014م 

واملسوح الالحقة للتعداد ألول مرة يف التعدادات
س/ لنج���اح أي عمل البد من وجود حملة إعالمية 

وترويج ونشر للبيانات، ما الذي تم يف هذا الجانب ؟
ج/ يف مجال الحملة االعالمية والرويج والنش���ر تم 

عمل التالي:
- انتاج املس���ودات االولية للحملة االعالمية )ش���عار 
التعداد/الش���عارات والن���داءات /والراص���د االعالمي /
والتوثي���ق االعالم���ي( والربوش���ورات ل���كل فعالي���ات 

متطلبات الحملة االعالمية 
- ادخال وس���ائل العرض االل���ي واإليضاحي ضمن 

مختلف فعاليات التعداد ودراسة تحديث موقع الجهاز
- العم���ل عل���ى تفعي���ل دور الحمل���ة االعالمي���ة 

وإسراتيجية الرويج والنشر يف وقت مبكر
- اع���داد ورقة عمل ح���ول دور الجه���ات الحكومية 

ومنظمات املجتمع املدني يف التعداد 2014م
- اع���داد ورق���ة عمل ح���ول دور القط���اع الخاص يف 

التعداد 2014م والربوشور االعالمي لورشة العمل
س/ ما الجوان��ب او املجاالت االخرى التي تم 

انجاز االعمال فيها؟
ج/ مجال التخطيط والدراسات :

- التخطي���ط الس���تخراج نتائج التع���داد على كافة 
املس���تويات االداري���ة وانج���از)28( دراس���ة متعمقة يف 
مختلف املج���االت االقتصادية واالجتماعية ألول مرة يف 

التعدادات
- اعداد خطة عمل التعداد بشكل اكثر تفصيل ودقة 

وإحكام وباملرونة الالزمة لجدية سري العمل
- دراسة تحديث اليات رصد البيانات امليدانية وإدارة 

املخاطر وغرف العمليات
- جاري العم���ل لتحديث نظام مراقبة وضبط جودة 

البيانات يف مختلف مراحل التعداد 2014
- تخطيط استخراج نتائج التعداد يف وقت مبكر ألول 

مرة يف التعداد 2014م
مجال البنية التحتية :

- توفري ما نس���بته 25% من التجهيزات االساسية 
للبني���ة التحتية للجهاز ومكاتب���ة يف املحافظات لتنفيذ 

التعداد.
- دراس���ة احتياجات فروع الجهاز يف املحافظات فنيًا 

وماديًا لتنفيذ التعداد.
- العم���ل جاري على تعزيز البنية التحتية يف مجال 

التشغيل والصيانة الشبكات.
نشاط اللجان الرئيسية :

- عقدت اللجنة العليا )5( اجتماعات ناقش���ت هذه 
اللجنة خالل اجتماعاتها أهم الوثائق التعداد التحضريية 
- عقدت اللجنة الفنية للتعداد )6( اجتماعات ناقشت 
كافة الوثائق الفنية والتخطيطية املنجزة حتى تاريخه .
- عقد مكتب التعداد )10( اجتماعات انجزت خاللها 
الوثائق الرئيس���ية تخطيطيًا وفني���ًا وماليًا يف مختلف 

مجاالت التعداد .
- عقد الفريق الفن���ي )27( اجتماعًا انجزت خاللها 
الوثائق الرئيس���ية تخطيطيًا وفني���ًا وماليًا يف مختلف 

مجاالت التعداد .
مجال العمل امليداني واملشتغلني :

- تخطيط تنفيذ تجارب قبلية وبعدية لضبط جودة 
البيان���ات والخط���ط والربامج واآلليات املس���تخدمة يف 

تنفيذ التعداد ويجري حاليًا تنفيذ التجربة االوىل
- تنفيذ املرحلة االوىل والثانية من التجربة التمهيدية 
االوىل للتعداد يف جميع محافظات الجمهورية بش���كل 

اوسع واثر دقة وشمول يف التعداد السكانية
- ج���اري العم���ل النجاز تقاري���ر الزي���ارات والرقابة 

امليدانية
- جاري العمل امليداني للمرحلة الثانية من التجربة 

2014م

- ج���اري العمل لتوفري مس���تلزمات العمل امليداني 
واملكتبي لألعمال التحضريية

- اعداد التعليمات واألسس الستئجار وسائل النقل 
يف التعداد 2014م

س/ ه��ذا يعني بأنه تم تنفيذ تجربة تمهيدية 
للتع��داد، هل يمك��ن ان توضح لنا م��ا تم يف هذا 

الجانب ؟
ج/ ما تم انجازه يف مجال التجربة التمهيدية هو:

- تجهي���ز الوثائق واملتطلبات الفنية واملالية واإلدارية 
الالزمة لتنفيذ التجربة التمهيدية األوىل. 

- منهجية اختبار العينة حيث حدد قس���م واحد يف 
كل محافظة لتنفيذ مرحلة التحزيم والرقيم والحصر 

واختبار وسائل هذه املراحل يف التجربة
-  اختب���ار )3( مناطق عد لتطبي���ق التجربة يف كل 
محافظ���ة باإلضافة إىل منطقة ع���د حدودية ومنطقتي 

جزر الختبار وسائل مرحلة العد
-  اختيار املشتغلني للتجربة وفق الشروط واملعايري. 
- تنفيذ الدورة التدريبية للمدربني وكذلك املتدربني 
لتنفيذ التجربة للمرحلة األوىل خالل الفرة 30/ 3 – 5/ 

4/ 2013م  ،   6 /4 - 2013/4/13م
- إنج���از العم���ل امليداني للمرحل���ة االوىل )التحزيم 
والرقيم والحصر( بتاريخ 2013/5/5م لعدد )22(قسم 

يف جميع املحافظات .
- إعداد وتصميم الربنامج اإلدخال اآللي الستمارات 

التعداد للتجربة. 
- التحضري لوثائق تنفيذ املرحلة الثانية من التجربة 

مرحلة عد السكان.
- رفع تقارير يومية عن سري العمل امليداني للمرحلة 

االوىل وإكمال العمل بنجاح .
- تجهيز قوائم املرش���حني للعمل امليداني للمرحلة 

الثانية للتجربة.
- تصميم س���جل حصر املباني واملس���اكن واألس���ر 
واملنش���آت )للتجربة التمهيدية(للبدء يف نظام املاس���ح 

الضوئي .
- اس���تخراج اطر وخرائط تنفيذ التجربة التمهيدية 

للتدريب والعمل امليداني .
- اقامة ورش���ة عمل لطاقم املدربني للمرحلة االوىل 
للتجرب���ة التمهيدية االوىل )مرحل���ة التحزيم والرقيم 

والحصر( .
- اقام���ة دورة تدريبية للمش���تغلني يف املرحلة االوىل 
للتجرب���ة التمهيدية االوىل )مرحل���ة التحزيم والرقيم 

والحصر( لجميع املحافظات .
- اقام���ة ورش���ة عم���ل لطاق���م املدرب���ني للمرحلة 
الثانية للتجربة التمهيدية االوىل )مرحلة عد الس���كان 

واملساكن(.
- التحض���ري لتنفي���ذ دورة تدريبية للمش���تغلني يف 
املرحلة الثانية من التجربة التمهيدية االوىل )مرحلة عد 

السكان واملساكن(.
- إع���داد املس���ودة الثاني���ة لوثيقة غرف���ة العمليات 
والتجهيزات املطلوبة لورش���ة الدورة التدريبية للتجربة 

التمهيدية للتعداد
- س���حب عني مناط���ق التطبيق امليدان���ي للدورة 
التدريبية ملرحلة التحزي���م والرقيم والحصر للتجربة 

التمهيدية االوىل
- س���حب عينة مناط���ق التطبيق امليدان���ي لدورة 
املدرب���ني  ملرحلة التحزيم والرقي���م والحصر للتجربة 

التمهيدية االوىل
- إع���داد التقري���ر الختامي لورش���ة العم���ل لطاقم 

املدربني للتجربة التمهيدية )املرحلة االوىل(.
- الوثيق���ة الفنية لتنفيذ التجرب���ة التمهيدية األوىل 

الجاري تنفيذها. 
- اع���داد التقري���ر الختامي لورش���ة العم���ل لطاقم 

املدربني للمرحلة االوىل من التجربة.
- اعداد التقرير الختامي للدورة التدريبية للمتدربني 

من املرحلة االوىل للتجربة.
نش���كر لك���م ايضاحاتك���م القيمة عما ي���دور من 
انج���ازات يف جهاز االحصاء وهذا م���ا يؤكد لنا فعاًل بأن 

تعداد 2014م )إنج�������������از وطم������������وح(

تعداد 2014م.. »إنجاز وطموح«

اعتمدت قيادة التعداد على مهام ومحاور رئيسية لتحديد أفضل الطرق والأساليب المنهجية لتنفيذ التعداد 2014م بما من شأنه 
الحصول على نتائج دقيقة وتحقيق أعلى درجات الشمول وتدني أخطاء المحتوى والاتساق في مخرجات التعداد وإدارة تعداد 

2014م بكفاءة واقتدار في مختلف المجالات الفنية المالية والبشرية 
من هذا المنطلق كان لنا لقاء مع الاستاذ/فارس الجهمي –المنسق العام للتعداد ليوضح لنا تلك المهام والمحاور الرئيسية لتنفيذ 

التعداد العام 2014م وقد اجرينا معه الحوار التالي:
حـاوره/ مدير التحرير
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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 غير 
الطبيعية 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.

2. الوفيات:
التي  املؤشرات  من  دولة  أي  يف  الوفيات   تعد 
تعكس األوضاع البيئية يف البلد والظروف املعيشية 
الخدمات  برامج  وفاعلية  الصحية  واملستويات 
الصحية والوقائية املقدمة للسكان ومدى حمايتهم 
من األوبئة واألمراض، ولهذا البد من توافر بيانات 
على  التعرف  من  تمكننا  الوفيات  حول  شاملة 

مستوياتها السائدة واتجاهاتها املستقبلية.
وت��ع��د ال��وف��ي��ات ع��ن��ص��راً م��ه��م��ًا م��ن عناصر 
تغريالنموالسكانى، إذ تفوق يف أثرها عامل الهجرة 
أنها  كما  ذل��ك،  يف  تسبقها  الخصوبة  كانت  وإن 
ويمكن  ثباتًا  أكثر  أنها  يف  الخصوبة  مع  تتناقض 
تغيري  يف  أثرها  يبدو  فال  مستواها،  يف  التحكم 
حجم السكان فقط ،بل يف تركيبهم كذلك، خاصة 
التحكم يف  يلقى  لذا  للسكان،  العمري  بالركيب 

الوفيات أكثر مما يلقى التحكم يف الخصوبة.
الرضع  وفيات  وخصوصًا  الوفيات  أن  والش��ك 
تمثل  العمر  من  الخامسة  سن  دون  واألط��ف��ال 
التي  وخاصة  املجتمعات  حياة  يف  قصوى  أهمية 
وكما  أنه  عالية، حيث  نسب  الوفيات  فيها  تمثل 
هو معروف أن املجتمع اليمني يتميز بأنه مجتمع 
خمس  من  أق��ل  األطفال  فئة  تمثل  حيث  فتي 
أقل  الصغرية  العمرية  والفئة  سنوات حوالي %16 
عدد  إجمالي  من  حوالي %46)1(*  15 سنة  من 
السكان يف اليمن طبقًا لنتائج املسح اليمني لصحة 
األسرة 2003م، وتعترب هذه النسب كبرية مقارنة 
الرضع  وفيات  معدالت  وتختلف  األخ��رى،  بالدول 
املجتمع  داخ��ل  أخ��رى  إىل  منطقة  من  واألط��ف��ال 

الواحد ، ويرجع ذلك إىل العديد من العوامل مثل 
العوامل البيولوجية، والعوامل االجتماعية، والعوامل 

االقتصادية والبيئية. 
يف  واتجاهاتها  الوفيات  ملستويات  بالنسبة  أما 
اليمن واملبينة يف الشكل رقم )1( من خالل معدلي 
من  الخامسة  سن  دون  واألطفال  الرضع  وفيات 
املستمر  االنخفاض  من  بالرغم  أنه  فنجد  العمر، 
من  األخ��رية  السنوات  يف  أع��اله  الوفيات  ملعدلي 
كانت  التي  باملعدالت  مقارنة  العشرين  القرن 
الدراسات يف  الستينيات بحسب  سائدة يف عقد 
هذا املجال، إال أنها ما زالت مرتفعة مقارنة باملعدالت 
السائدة يف املجتمعات األخرى، ويتبني من خالل 
دون  األطفال  وفيات  معدل  أن  أيضًا  الشكل  هذا 
سن الخامسة من العمر انخفض من )121( حالة 
األول  الديموغرايف  املسح  نتائج  على  اعتماداً  وفاة 
 )104( إىل  باالنخفاض  استمر  1992/1991ث���م 
الثاني  الديموغرايف  املسح  لنتائج  وفقًا  وفاة  حاله 
2003م  عام  يف  االنخفاض  هذا  واستمر  1997م، 
ليصل إىل حوالي )101(  حالة وفاة لكل الف طفل. 
أقل  واألطفال  الرضع  وفيات  مقارنة  حالة  ويف 
النساء األميات والنساء  من خمس سنوات بني 
املتعلمات يتضح لنا الفرق الكبري بني الوفيات والتي 
وهذا   .%100 نسبة  عن  األحيان  أغلب  يف  تزيد 
 . األطفال  وفيات  التعليم على  تأثري  بدوره يوضح 

جدول )1(.
3.  الهجرة:

تمثل الهجرة أهمية خاصة يف النمو السكاني، 
فاذا كانت املواليد )الخصوبة( والوفيات تمثل عاماًل 
مؤثراً يف نمو وتغري السكان، إال أنها كثرياً ماتصبح 

املتصلة  الثالث  الرئيسة  العوامل  هذه  اهم  من 
بعض  ففي  معينة،  منطقة  يف  السكان  بتغريات 
تأثريًا  أقوى  معينة  جماعية  تكون هجرة  األحيان 
السكانية  البنية  يف  تغيريات  إح��داث  حيث  من 

للمجتمع من عاملي الخصوبة والوفيات.
ولذا تعد حركة السكان من املوضوعات الهامة 
هام  دور  لها من  ملا  السكانية  الدراسات  يف مجال 
يف إعادة توزيع السكان وتأثريها على الخصائص 
للمناطق  واإلقتصادية  واإلجتماعية  الديمغرافية 
الدراسات  من  العديد  وتوجد  املختلفة،  الجغرافية 
الظاهرة  وهذه  لها،  موضوعًا  الهجرة  اتخذت  التي 
قديمة بقدم الزمن وكان تنقل اإلنسان بحثًا عن 

الرزق واألمان .
وتنقسم الهجرة اىل هجرة داخلية )داخل الوطن( 
وهجرة خارجية )خارج الوطن(، وعندما نتكلم عن 
عالقة الهجرة وتأثريها على النمو السكاني فأننا 
الهجرة  مابني  )الفرق  الهجرة  صايف  عن  نتحدث 
الهجرة  وص��ايف  حيث  الخارجة(  والهجرة  الوافدة 

يدخل ضمن معادلة إحتساب املوازنة السكانية. 
1.3 الهجرة الداخلية :

فيما يتعلق ببيانات الهجرة الداخلية يف اليمن 
البيانات  على  االعتماد  تم  فقد  املحافظات(  )بني 
لعامي  السكانية  التعدادات  نتائج  من  املنشورة 
1994 و 2004، والتي توضح صايف الهجرة الداخلية 
البيانات  إذ أكدت هذه  يف محافظات الجمهورية،  
على أن تحقق الوحدة اليمنية شكل منعطفًا مهمًا 
يف حجم واتجاهات الهجرة الداخلية يف الجمهورية 
اليمنية، إذا اختفت حواجز العزلة التي فرضت على 
أبناء الوطن الواحد مما أدى إىل زيادة الحركة بينهم، 
فضاًل عن تهجري اليمنيني العاملني يف دول الخليج 
العربي عام 1990م1991- نتيجة لحرب الخليج 

الثانية، األمر الذي أدى إىل تحول واضح يف اتجاهات 
الهجرة يف اليمن من الهجرة الخارجية إىل الهجرة 
السكان  حركة  زي��ادة  إىل  ذلك  أدى  مما  الداخلية، 
الداخلية  الهجرة  حجم  وزي���ادة  املحافظات  بني 
ومحافظة  عدن  ومحافظة  العاصمة  )أمانة  نحو 
الحديدة(، إذا شكلت هذه املحافظات مراكز جذب 
الجمهورية  محافظات  كل  من  للمهاجرين  كبرية 
العمل  فرص  توفر  مميزات من حيث  من  لها  ملا 
والخدمات التعليمية والرعاية الصحية، كما أظهرت 
هذه البيانات أن أكثر املحافظات طرداً للسكان هي 
)صنعاء، إب، ذمار، تعز، املحويت(، ويرجع سبب ذلك 
إىل كون هذه املحافظات تعتمد على الزراعة بشكل 
أساسي، كما يمتاز البعض منها )صنعاء، تعز، إب( 

بارتفاع حجم السكان فيها. 
2.3 الهجرة الخارجية :

يعد اليمن مثااًل واضحًا ل��تأثري الهجرة الخارجية 
على النمو السكاني فيها، حيث واليمن من الدول 

التي عرف عنها الهجرة املستمرة بدءاً من الهجرة 
الهجرات  ثم  ومن  م��أرب  سد  تهدم  عقب  األوىل 
القرون  ويف  اإلسالمية،  الفتوحات  خالل  املتتابعة 
اليمن  شمال  يف  اإلمامي  للحكم  نتيجة  األخ��رية 
واإلستعمار يف جنوبه والذي أدى بدوره اىل عملية 
وجنوب  أفريقية  شرق  مناطق  اىل  واسعة  هجرة 
الضعيفة  اإلقتصادية  للبنية  نظراً  أسيا  ش��رق 
وحاالت الفقر والقحط والحروب القبلية والسياسية 
املستمرة يف اليمن آنذاك. اال ان الهجرة الخارجية 
املغربني من دول  وافدة بعودة  اىل هجرة  تحولت 
شهر  األوىل  الخليج  حرب  عقب  العربي  الخليج 
آثار  إنعكاس  بدوره  أدى  والذي   1990 اغسطس 
واإلجتماعية  الديمغرافية  الجوانب  على  سلبية 

واإلقتصادية لليمن.
للهجرة  الالزمة  البيانات  توفر  لعدم  ونتيجة 
فضاًل  عام  بشكل  اليمن  عن  )الدولية(  الخارجية 
نفقات  تستلزم  والتي  البيانات  عن صعوبة جمع 
مالية ضخمة إلستيفاء بيانات املغربني يف الخارج 
والهجرة  املختلفة،  العالم  أصقاع  يف  واملنتشرين 
غري  هجرة  اليمن  يف  تمثل  الزالت  والتي  الوافدة 
إستقرار  بعدم  تتأثر  حيث  قانونية(   ( شرعية 
فقد  وعليه  األفريقي،  القرن  منطقة  يف  األوض��اع 
جرت العادة من قبل خرباء األمم املتحدة عند إجراء 
اإلسقاطات السكانية وكذلك الحال من قبل الجهاز 
املركزي لإلحصاء استبعاد تأثريها عند إجراء جميع 
الجمهورية  مستوى  على  السكانية  اإلسقاطات 
وعلى افراض أن صايف الهجرة مساويًا إىل  الصفر  
ولذا لم يكن من املمكن دراسة تأثري الهجرة الدولية 

على النمو السكاني يف اليمن.
الهوامش:

العربية- ال��دول  جامعة  اليمنية-  الجمهورية   *)1(
التقرير الرئيسي للمسح اليمني لصحة األسرة 2003-

النمو السكاني في اليمن »المحددات واألبعاد«

   د. طارق يحيى الكب�صي
الوكيل املساعد لقطاع 
اإلحصاءات االقتصادية

)2-2(
شكل )1(: معدل وفيات الرضع واألطفال دون الخامسة يف اليمن خالل الفرتة )2003-1991(
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جدول )1(: اتجاهات وفيات الرضع واألطفال حسب الحالة التعليمية لألم

)3-3(دور مركز التدريب اإلحصائي يف تنفيذ أعمال وأنشطة التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م
إن مركز التدري���ب اإلحصائي بالجهاز 
املرك���زي لإلحصاء ومن خالل مش���اركته 
يف تنفي���ذ أعمال وأنش���طة التع���داد العام 
2014م  واملنش���آت  واملس���اكن  للس���كان 
يه���دف إىل االس���تثمار األمث���ل للخربات 
املراكمة لدى ك���وادره وبخاصة الذين لهم 
ب���اع يف مجاالت التدريب وممن س���اهموا 
يف العدي���د من أعمال التع���دادات الوطنية 
الس���ابقة، كما أن املركز يس���عى إىل تغيري 
االتجاهات نحو األفضل وتجاوز السلبيات 
للوص���ول إىل كل م���ا هو ايجاب���ي وإحالل 
املمارس���ات العملي���ة م���ن خ���الل األفكار 
واملعلومات الهادفة واالعتماد على القناعات 
لدى جمهور املتلقني املشاركني يف العملية 
التدريبي���ة وعل���ى مس���توى كاف���ة برامج 
التدري���ب ولكل مراحل التعداد، ويس���عى 
أيض���ًا إىل خلق الدوافع لدى املتدربني لحل 
مشاكل التدريب والرقي باألداء التدريبي 
لتحقيق الغايات املتوخاه لدى املستهدفني 
وبصورة غالبة، وجع���ل املتدربني متلهفني 
للمزيد من جرع���ات التدريب للوصول إىل 
ذروة األداء وغرس الثقة فيما بني املتدربني 
والعم���ل بروح الفري���ق الواح���د وتحقيق 
النجاحات ألعمال وأنشطة التعداد خدمة 

للصالح العام.
 وخالصة القول ولالستفادة من دروس 
التدريب يف التعداد املاضي 2004م ولتاليف 
اإلخفاقات وتج���اوز العث���رات يف التدريب 
بالتع���داد الحال���ي 2014م نرت���أي األخذ 

بالتوصيات التالية :
1- التنس���يق املبكر م���ع القائمني على 
العملي���ة التدريبي���ة يف مرك���ز التدري���ب 
اإلحصائ���ي وعل���ى م���دار كاف���ة الربام���ج 
التدريبية ملراح���ل التعداد املختلفة لإلعداد 
والتهيئ���ة للمتطلبات والتجهيزات الخاصة 

التدريبي���ة  بال���دورات 
وس���ليمة  جيدة  بص���ورة 
بالتوقيت���ات  وااللت���زام 
املعتم���دة وبما ال  الزمنية 
يخ���ل بالربنام���ج الزمني 

العام للتعداد.
2- توف���ري آل���ة تصوير 
عملي���ة ومتط���ورة ملرك���ز 
اإلحصائ���ي  التدري���ب 
الس���تيعاب الك���م الهائل 
من امل���واد التدريبية التي 

تصويره���ا  تتطل���ب 
عل���ى جمهور  وتوزيعها 
لتف���ادي  املتدرب���ني 
واإلرب���اكات  النق���ص 
التي قد تحدثها مسألة 

كهذه.
3- االهتم���ام بالتدريب لطاقم املدربني 
عل���ى مس���توى كل مرحل���ة م���ن مراحل 
التع���داد ورفده���م بالجرع���ات التدريبية 
التطبيقات  وإج���راء  واملكثفة  التخصصي���ة 
التقييمي���ة  واالختب���ارات  له���م  العملي���ة 
ألدائهم ملا يمثلونه من أهمية ودور كبري يف 
التدريب الالحق ملختلف فئات املشتغلني 

بالتعداد.
4- توف���ري كاف���ة الوس���ائل والنم���اذج 
والتجهيزات التدريبية املتاحة واملستخدمة 
واملعم���ول بها مركزي���ًا ل���دى إدارة التعداد 
وإتاحتها وتوفريها للمتدربني يف كافة مواقع 
التدري���ب باملحافظ���ات واملديريات لضمان 
النجاح للعملي���ة التدريبية على مدار كافة 

مراحل التعداد.
يف  بالتدري���ب  الجي���د  االهتم���ام   -5
الدورات التدريبية اإلس���تباقية للتعداد أي 
التدري���ب يف التجارب القبلية و/أو االختبار 

بقي���اس  الخ���اص 
الجاهزية واألداء واختبار 
والتوقي���ت  الوثائ���ق 
الزمني واالنجاز وغريها 
وإجرائها لعدد تجربتان 
كحد أدنى ملا من شأنه 
أوج���ه  عل���ى  التع���رف 
القصور وتالفيها مبكراً.

عل���ى  العم���ل   -6
أع���داد  تخفي���ض 
القاع���ة  يف  املتدرب���ني 
 )40( إىل  الواح���دة 
متدربًا كحد  أربع���ون 
أقصى لتحقيق الزيادة 
يف االس���تيعاب وتوفري 
للمناقش���ة  أج���واء 
وتحس���ني  والح���وار 

األداء التدريبي للمشتغلني بالتعداد.
7- ضب���ط مس���ألة االحتي���اط يف كافة 
مراح���ل التع���داد أثن���اء انعق���اد ال���دورات 
التدريبي���ة وتحديدهم بش���كل رس���مي 
والتجاوزات  لإلش���كاليات  تفادي���ًا  وواضح 
واالحراج���ات الت���ي قد تح���دث وتحقيقًا 
االس���تيعاب  عن���د  األداء  يف  للش���فافية 
لبعضه���م يف األعمال امليداني���ة بحيث ال 
يش���ارك يف التدريب إال م���ن كان معتمد 

رسميًا من قبل اإلدارة املركزية للتعداد.
8- منح مشريف املحافظات الصالحيات 
الكاملة والواضحة لحاالت اإلحالل للغياب 
وإعطائهم الوقت الكايف لتوزيع املش���تغلني 
عق���ب انته���اء ال���دورات التدريبي���ة وبدء 
األعمال امليدانية ومراعاة خصوصية األعداد 
الهائلة من املتدربني يف بعض املحافظات.

9- االهتمام بأعم���ال الرتيب والتهيئة 
الجيدة ومن���ح التوقيتات الكافية لها وذلك 

عند عق���د ال���دورات التدريبي���ة يف مراكز 
املحافظ���ات ومراكز أو عواص���م املديريات 
واملساعدة والتسهيل لتوفري مقرات اإلقامة 
لبع���ض املش���تغلني و/أو املتدربني يف تلك 

املراكز أثناء عقد الدورات التدريبية.
10-االس���تغالل األمث���ل للدعم الفني 
يف مج���ال بن���اء القدرات والتأهي���ل وإعادة 
التأهي���ل ملنتس���بي الجه���از وبخاص���ة يف 
االحتياج���ات  ذات  اإلحصائي���ة  املج���االت 
واألولوي���ة كالتحلي���ل الديموجرايف املعمق 

واإلحصاءات التطبيقية والعينات.
ويف الختام ال يس���عنا إال أن نتمنى كل 
التوفيق وخالص النجاح ألعمال وأنشطة 
التعداد العام الثالث 2014م يف الجمهورية 
قاع���دة  تحدي���ث  اليمني���ة ألهميت���ه يف 
البيان���ات اإلحصائية يف القطاعات املختلفة 
بالدولة وتحقيق املساهمة الفاعلة واملؤثرة 
للتدري���ب لبن���اء الوطن اليمن���ي الجديد 

بحول اهلل تعاىل.
املراجع:

1- الجمهورية اليمنية – وزارة الشئون 
القانونية وشئون مجلس النواب – قانون 

اإلحصاء 1995 – الصفحة )6(
وزارة   – اليمني���ة  الجمهوري���ة   -2
التخطي���ط والتع���اون الدول���ي – الجه���از 
املركزي لإلحصاء – التعداد العام للس���كان 
لجن���ة   – 2004م  واملنش���آت  واملس���اكن 
التدري���ب – الخط���ة العامل���ة للتدريب – 

صنعاء – يونيو 2005، ص 78-44
ص  الس���ابق،  املص���در  نف���س   -3

 )48(
4- اململك���ة األردنية الهاش���مية، املعهد 
تدري���ب  للتدري���ب – عم���ان،  الوطن���ي 
املدرب���ني، مجموعة محاضرات، أ. أس���امة 

جرادات، 2008م

   �صهاب اأحمد مهدي
الوكيل املساعد

مدير مركز التدريب اإلحصائي

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات
القلبية للزميل/

عماد البريهي - مدير التحرير
بمناسبة ارتزاقه المولودة التي أسماها

» نادين «
تمنياتنا للمولودة بحياة سعيدة في ظل 

رعاية والديها الكريمين وأنبتها اهلل نباتًا حسنًا.
األكثر فرحًا:

هيئة تحرير صحيفة األحصاء

تهانينا

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأحر التعازي 
والمواساة القلبية إلى األخ/ زكي بن شبا

بوفاة المغفور لها بإذن اهلل »والدته«
واألخ/ عبدالكريم الفقيه

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »عمه«
واألخ/ يوسف الفقيه

بوفاة المغفور له بإذن اهلل »أخيه«
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
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Q. The inflation is a familiar and 
concrete phenomenon, what does the 
inflation in the economies of a country 
or region mean? 

Our life is as a price and quantity 
in terms of talking on an economy of 
local market of a country or the world 
market due to the communication 
today exceeds the geographical 
boundaries and the administrative 
divisions in addition to the transactions 
among the contiguous and spaced 
countries, and the study of actual 
development at the value )price 
multiplied by quantity( of lonely each 
economic activity; then the change 
in value is the change in price or 
quantity. As the prices are the rapid 
index, particularly, in the third world 
countries, they have volatilities in price 
resulting to the bad effect of world 
imported inflation or the disruption of 
economic market due to the political, 
social or cultural circumstances; 
furthermore, the inflation lies in 
increasing the demand or decreasing 
the supply speedily, or both equally. 
When the growth of wages exceeds 
the ratio of productivity increase or 
when the cost of raw materials import 
increases, the inflation index increases 
rapidly; thus, the price inflation 
is a critical index to measure the 
economies of a country or region. 

Q: How could the general inflation 
of prices in Yemen be measured? 

It could be measured by compiling 
the CPI and measuring the relative 
change in the month of comparison 
with the last month, and then 
measuring the monthly relative change 
which is known as the monthly 
inflation. There are many applications 
for the annual inflation which is 
measured either monthly by finding 
the relative difference of index of 
comparison month from the index of 
the same month at a last year which 

is known as the annual inflation at the 
end of period. The average annual and 
cumulative inflation are also used, 
furthering to the compilation of index 
via collecting the prices of goods and 
services from the sale sources of all 
national urban areas. 

What is the Consumer Price Index?
The CPI is a measure of the average 

change over time in the prices of 
consumer items—goods and services 
that people buy for day-to-day living. 
The CPI is a complex construct 
that combines economic theory 
with sampling and other statistical 
techniques and uses data collected 
each month to produce a timely 
measure of average price change for 
the consumption sector of the Yemeni 

economy. 
The CPI provides an estimate of the 

price change between any two periods. 
The percent change between the CPIs 
for two periods indicates the degree 
to which prices changed between 
them. The CPI follows the prices of a 
sample of items in various categories 
of consumer spending—such as 
food, clothing, shelter, and medical 
service—that people buy for day-to-
day living.

Why is the Consumer Price Index 
Important?

The CPI provides timely information 
on price changes and affects all 
Yemenis because of the many ways 
in which it is used. Major uses of CPI 
data include:

As an economic indicator—as 
the most widely used measure of 
inflation, the CPI is a major indicator 
of the effectiveness of economic 
policy. The Central Bank of Yemen 
and various government ministries 
use the movement of the CPI to help 
formulate fiscal and monetary policies 
and monitor their effect on the Yemeni 
economy. Business executives, labor 
leaders, and other private citizens also 
use the index as a guide in making 
economic decisions.

As a means of adjusting income 
payments—many collective bargaining 
agreements use the CPI to determine 
wage increases. In addition, private 
firms and individuals use the CPI to 
index various payments to remove the 
effects of inflation. 

As a deflator of other economic 
series — other statistical programs use 
the CPI or its components to adjust for 
price changes and produce inflation-
free versions of their data series. For 
example, the CSO uses the CPI to 

deflate select components of the gross 
domestic product )GDP(.

Q: How much did the annual 
cumulative inflation for 2012 reach? 

In comparing the annual prices 
of Dec. 2012 from the prices of 
Dec. 2011, the index of Dec. 2012 
was more increased. It amounted 
)162.68( with inflation rate )%5.81( as 
compared to the same month 2011 
which amounted )153.76( though 
the index was decreased at the two 
groups of transportation and its 
requirements with inflation rate 
)%-8.81(, and tobacco, sulfur and qat 
with inflation rate    )%-0.56(, but these 
two groups didn't effect in decreasing 
the index due to the increase of 
index at the restaurants and hotels 
groups. This index amounted )139.24( 
with inflation rate )%17.53(; next, 
the education and its requirements 
group in which the index recorded 
)136.58( with inflation rate )%13.39(; 
next, the clothes and shoes group in 
which the index amounted )141.33( 
with inflation rate )%9.65(; next, the 
various goods and services group in 
which the index amounted )177.46( 
with inflation rate )%8.06(; next, health 
and its services group in which the 
index amounted )168.96( with inflation 
rate )%7.55(; next, accommodation 
and its requirements group in which 
the index amounted )161.66( with 
inflation rate )%7.46(; next, the food 
commodities and non-alcoholic drinks 
group in which the index amounted 
)156.93( with inflation rate )%7.03(; 
next, the recreation and culture group 
in which the index amounted )136.20( 
with inflation rate )%6.16(; next, the 
furniture and household items group 
in which the index amounted )143.00( 
with inflation rate )%3.87(; last, the 
communications and its requirements 
group in which the index amounted 
)134.16( with inflation rate )%2.73(.

G. D. of Prices and Indices Statistics in CSO

Inflation is the worry economic indicator as the 
economists, politicians and planners chit chat each other 
when they discuss the economic situations, and social and 
health effects in a certain country or region. In this matter, 
I, managing editor, engaged in a dialogue with Mr. Ameen 
M. Alolufi, D.G of Prices and Indices Statistics – Central 
Statistical Org.

  Statistics at any country 
depends on the official 
records ,whether for the 
public sector or private 
sector ,which is known as 
the data sources entities 
through collection of data 
and statistics in several areas 
and operations . For instance 
,some ministries such as 
ministry of industry and trade 
issues licenses that permit 
establishments practicing 
commercial and industrial 
activities and these licenses 
or certificates are documented 
in formal records like 
commercial functions record , 
royalty rights record and record of industrial 
installations works. Other government 
authorities put out  works licenses such 
as the general authority of land and urban 
planning that issues the building and 
construction permits ,the general authority 
of investment that gives investing licenses 
, the central bank of Yemen that issues 
licenses money exchange licenses and other 
entities and bodies .

From its side , CSO performs its duty in 
collecting and developing these data for the 
sake of updating the various installations 

frames that used for statistics 
purposes and for constructing 
the national accounts as 
well as to establish annually 
database that forms a serial 
of time helping the decision 
makers , planners and  
economic policies putters 
. Moreover , they can be 
seen as a key source  for the 
researchers .

 It is clear that the national 
statistical offices face a real 
challenge in ensuring the 

availability of data that goes 
in line with the international 
requirements and standards as 
a collaboration process among 

the public and private sectors and with the 
associated international organizations . 

 To conclude , CSO in Yemen is very 
keen to maintain continuous contact with 
the data sources bodies that are associated 
with the production and maintenance 
of administrative data through holding 
workshops from time to time besides it 
devotes its best efforts to infrastructure these 
bodies , supplying them with training and 
necessary equipments to manage producing 
data in a way that ensure the streamline of 
statistical data in soft and constant  manner.  

Statistics and Business Records 
Training stages in the 

population censuses is considered 
one of the most important 
operation that accomplished to 
the technical  and preparatory 
committees’ work in which the  
office and field documents  of the 
different phases are adopted. In 
fact , training operations consist 
of different phases and stages , 
from  census pilot – test till the 
end of field works  stage. During 
all these the implementation of  
training  courses for all office and 
mechanic  are taken place  for 
each stage.

Training is deemed as a  very 
significant element that ensure 
the success of all  different stages 
of census  . During the training   
time,  various  operations  are 
conducted . This includes  
qualification of  the training 
groups that are capable and  well 
skilled to train and transform 
all concepts and technical 
information as trainer to other 
trainees  .

 Herein , we draw attention 
to the great role done by all the 
census training staffs  and for 
their distinguished  efforts in 

implementing training programs 
in regard to census in its different 
stages in collaboration with other  
related committees as a result the 
staffs attain actual experiences 
since they contributed actively in 
the success of previous  census  
conducted in Yemen in 1994 and 
2004.   

The Central Statistical 
Organization , represented The 
Training Centre  , relys on the  
cumulative  serial mechanism 
which means that training 

processes operated from )top to 
bottom ( so that  census staff are 
trained according their tasks and 
responsibilities in the census 
structure such as supervisory 
group and executive group.   

Due to the big number of census 
staff in all different stages , the 
training operation is implemented 
for each work group based on the 
plan and time table , the training 
courses in the census are classified 
into :

-1Training course for trainers 
-2 Training course for staff 

working in the pilot –test stages
-3 Training course for 

supervisors and their assistants
-4 Training course for heads of 

teams 
-5 Training course for 

enumerators 
-6  Training course for census 

post –test
  The implementation of all 

training courses in the censuses 
are  done In this mechanism after 
the census field plans and time 
tables are prepared. It is worth ton 
note that In this mechanism will 
be implemented in the current 
census .

Training stages in the population censuses

Ibrahim A.  AL-Gaefy
G.D. of business records 

and installations statistics 

Naser Mubark  Obied
G.D  of training  devices 

and supplies

Prices and Indices Statistics the Best Statistical Indicators 
to Measure Variables of Market Economy of any Country
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Statistics/ Mohammed Aljaradi:
The Minister of Planning was right when 

he emphasized the importance to create an 
information balance including all the fields which 
help the researchers either from the Ministry of 
Planning or other entities to obtain the information, 
particularly, those concerning the basic services.

In his opening the first meeting activities of 
steering committee of Basic Services Mapping 
survey 2013 which was held on May 5,                          
Dr. Mohammed Saeed Alsadi considered the 
statistical information and mapping as a basic pillar 
for the surveys and studies pertaining the basic 
services. 

Dr. Alsadi considered the availability of 
information is necessary for any development 
plans. The studies and maps should be friendly-
use and accessible due to the importance of 
information pointing out that world became today 
having a wide database from which the planning is 
designed for the success of economic reality. 

The future of planning relays on the accuracy of 
information and estimates. We cannot judge that 
a planning is good for the development until we 
use the mathematical patterns which diagnose the 
compatibility of achievements with the objectives 
of expected plan. 

The availability of accurate database will 
protect the future of this nation from the unknown 
potential future hazards because the planning for 
the long run of a country in which population 
number is 25 million and the limited resources 
is entire different from the planning of another 
country with more population and resources than 
the first one. 

Yemen has missed a wide domain of confidence 
with donors leading to wasting hundreds of 
opportunities and tens of $billions delivered to this 
country, particularly, those donors contributions 
which were suspended due to the uncommitment of 
agreed terms and conditions. 

Similarly, Minister of Planning and International 
Cooperation signed during this month more than 
one agreement with donors for supporting the 
National Reconciliation Government to cover 
the urgent challenges; In this respect, he signed 
an agreement in May 4, with World Bank to 
contribute with 25 million Dollars to support the 
project of Development Fund which is dedicated 
to support the fourth stage of the Social Fund for 
Development Project. This project aims at creating 
career opportunities for more than 5000 person for 
four months in monthly rate reaching to 400 US 
Dollars.

Following the above agreement signature, the 
Minister of Planning praised the contributions of 
World Bank in terms of supports of development 
paths and the stability in Yemen, pointing out 
that World Bank reflected a good deed in the 
fulfillment of its financial pledges provided to 
Yemen during Riyadh Donors Conference.

The regional director of World Bank considered 

that the additional grant )25 million Dollar( 
provided to support the project of SFD for fourth 
stage aims at improving the performance of 
intensive agenda program of SFD in Yemen. 

Mr. Wael Zaqout, the Country-Director of 
World Bank, renewed the keenness of World Bank 
to continue providing all the aspects of support 
needed to enhance the development paths and 
the stability in Yemen, setting out to the existing 
cooperation between Yemen and World Bank, and 
to promote the accessibility to the basic services at 
the poor communities. 

The sessions of Common Yemeni European 
commission meetings were launched on May 
8, and chaired by Dr. Alsadi, MoPIC, and the 
Executive Director of  the North Africa, the 
Middle East, the Arabian Peninsula and Iran in 
the European Foreign Affairs Authority – Hugh 
Mengirala, with participation of representatives 
of European Donor Countries and Organizations 
working in Yemen. 

Minister of Planning appreciated the role being 
undertaken by European Union for supporting 
the political transition in Yemen, confirming 
that European Union is one of the effective 
development partners in the country. He pointed 
out that these meetings are good events to 
deliberate the means of development and expansion 
of the existing and future cooperation fields 
between Yemen and European Union. 

Dr. Alsadi reviewed the map of economic 
challenges in which the efforts of National 
Reconciliation Government are still faced; 
similarly, he emphasized the importance of more 
effective role, to support the Yemeni efforts aiming 
to promote the development paths and the stability 
in Yemen, to be undertaken by the European Union. 

The European side head affirmed in the meeting 
to the keenness of European Union to continue 
providing all the necessary support aspects to 
strengthen the development paths and the stability 
in Yemen, and the support of political transition; 
in addition, he stated in the meeting the approval 
of European Union to increase the annual funding 
threshold to reach ten million Euro, and to provide 
a financial contribution to reach 18 million dollar 
to support the Supreme Elections and Referendum 
Committee, and the National Dialogue Conference, 
indicating to the importance of fulfillment of 
Yemeni Government with the commitments 
concerning to carry out the reforms as agreed in 
Riyadh Donor Conference; at the end of meeting, 
both Yemeni and European sides,   Dr. Alsadi and 
the Executive Director of  the North Africa, the 
Middle East, the Arabian Peninsula and Iran in 
the European Foreign Affairs Authority – Hugh 
Mengirala, have signed a financial agreement 
)18 million Euro( funded by EU to support the 
activities of Supreme Elections and Referendum 
Committee, Ministry of Legal Affairs, Civil 
Situations and Parties Affairs Committee. 

The Minister of Planning has signed also 

financial agreements with Qatar Charitable 
Association on May 15, to fund one million and 
eighty-nine thousands dollar to support many 
projects as to include rehabilitating the damaged 
houses in Abyan »Zunjubar«, establishing the 
ground-stone for Sheikh Abdullah Ben Khaliefah 
Aal Thani›s home of Orphant welfare and carrying 
out 55 surgical heart operations in total cost 
)1,427,000 USD(. 

The first agreement which has been signed 
by Sheikh Abdulaziz Ben Jasem Aal Thani, the 
General Assembly Member of Qatar Charitable 
Association – the General Supervisor of this 
association projects in Yemen, to fund )1,089,700 
USD( to support the rehabilitation project for 
)130 damaged houses( which were broken due 
to the confrontations between the army and the 
armed rebels »Alqa›eda organization« in Abyan 
»Zunjubar«. 

The second agreement is required to establish the 
ground-stone for Sheikh Abdullah Ben Khaliefah 
Aal Thani›s home of Orphant welfare in total cost 
»238000 USD«. This project consists of two stairs 
as included sleeping and sitting rooms, restaurant 
to serve the meals, rooms for nursemaid, praying 
room, kitchen, bathrooms, and a room to teach the 
Holy Quran. 

The third agreement stipulates that the 
specialized medical team from the Medical Hamad 
Association and National Hospital in Qatar country 
would conduct »55« remedial heart surgical 
operations in total cost »1000« USD. 

Alsadi descriped the brotherhood Yemeni – 
Qatari Relations that it is appreciated and honest. 
He added, during the signature of three above 

financial agreements with Qatar Charitable 
Association on Wednesday morning, that Qatar 
perform a great role to support Yemen country 
in which we are very grateful, pointing out to its 
many investment projects in Yemen. 

The Minister of Planning praised the Qatar 
contributions to enhance the stability and 
developments paths initially in Yemen as resulted 
to the keenness being made by Qatar Charitable 
Association to implement many projects of human 
nature. 

The general supervisor of Qatar Charitable 
Association in Yemen confirmed that the 
Association is willing to continue implementing 
the projects targeting the assistance of Yemen 
government as to satisfy the emergency human 
needs. 

In the relation aspect, the Minister of Planning 
discussed with Mr. Jamal Aljuwaili, Tunisian 
Ambassador in Sana›a, on May 5, several issues 
pertaining in the bilateral cooperation between 
Yemen and Tunis, and the means to be enhanced 
and developed in adaptation with the joint trends 
between two countries. Dr. Alsadi confirmed 
the importance of activation of the bilateral 
cooperation fields between Yemen and Tunis, 
indicating to the trial of two countries in the 
political transition through the two Yemeni and 
Tunisian revolutions. 

He emphasized the need to expand the joint 
cooperation fields, and to follow up the cooperative 
agreements and protocols which had been signed 
between two countries during the last years. 

The Tunisian Ambassador in Sana›a affirmed 
the attention of his country to enhance the bilateral 
cooperation between two countries, indicating to 
the Yemeni role in making the political transition 
peacefully. 

The Minister of Planning discussed with the 
Arab Monetary Fund mission )AMF(, on May 7, 
several issues related with the joint cooperation 
between Yemen and AMF, and the means to be 
enhanced and developed as to serve the joint goals; 
in this meeting, both parties discussed the issues 
related with the arrangements of how the aids 
which are funded by donors in Yemen, should be 
provided and how the two parties are committed 
to fulfill the pledges as specified in the mutual 
questioning document which was adopted in 
Riyadh Donors Conference; furthering, both parties 
discussed also the capability of AMF to provide 
the subsidies to Yemen during the next period, and 
the issues related with strengthening the general 
financial efficiency in Yemen. 

During the meeting, the Minister of Planning 
praised the keenness of AMF to provide all aspects 
of necessary support to foster the financial and 
economic stability paths in Yemen. 

The AMF mission confirmed the interest of 
AMF to continue providing the financial support to 
Yemen so as to be enabled facing the challenges of 
current transitional period.

The national accounts is regarded 
as a statistical output that needs inputs 
represented by the basic  economic 
statistics that clarify certain parts of the 
national economy or  specified activities 
…etc. For the purpose of constructing 
optimal national accounts ) at the 
macroeconomic level( , there are certain 
specifications and terms  that should 
be available in the  used  economic  
statistics . In fact , these statistics  
should be present clear illustration 
of the  studied economy that can be 
featured by comparability . Moreover, 
they should be with good quality , for 
some selected aspects  of economic 
activity ,  and should  go in line with the 
international statistical standards related 
to macroeconomic  in term of coverage 
,definitions, concepts and classifications.  

The implementation of national 
accounts frames on the economic 
statistics can not only achieve the 
consistency and integration but it also 

help in enhancing the 
quality of economic data 
which in turn rises the 
chances of conducting 
the system and producing 
national accounts with 
high quality . Therefore 
, there are mutual 
advantages produced 
from  the use of national 
accounts system as  a 
statistical frame to 
ensure consistency and 
integration between the 
basic  economic statistics  
in which the integration 
can be divided into  three  
dimensions :

-1 Horizontal integration : this 
represented by making harmonization 
between all different basic statistics 
in regard to production , labor , 
consumption and investment  and 
so on  before being introduce  in 

macroeconomic accounts.
-2 Vertical  integration : 

this represented by making  
harmonization between  the 
basic statistics and with 
macroeconomic accounts 
and between the national 
economic  statistics and  
international economic  
statistics .

-3 Timely   integration 
: it means making  
harmonization  and 
coordination between  
national economic  statistics  
with short period of time ) 
monthly, quarterly ,weekly( 
with   structural economic  

statistics with long period of time .
We can concentrate  on some elements 

in order to fulfill  integration and  
consistency between economic  statistics   
as follows:

-1  Preparation of frames , designing 

of sampling  and ensuring coverage   : 
This means we have to use the 

statistical units frame  without any 
dualism  or shortages and designing the 
samples in a way ensuring the coverage 
and comprehensiveness . No doubt that  
the statistical frame  as well as it can be 
seen as  a tool to carry out correlation  
and not classifying the statistical units in 
different manner with different surveys . 

-2 Content of statistics and its 
aggregation  : 

This two concepts ) content and 
aggregation( are the core strategy that 
enable  statistical offices to put  an end 
of  repetition  in requesting data from 
the  statistical  resources as well as this 
strategy is defining the correlation modes 
between the commercial accountancy 
and economic and statistical variables 
in the statistical output  .The national 
accountancy is deemed  as a good 
means to link  between the commercial 
accountancy as the source of data of 

different statistical frames .
-3 Preparation  and dissemination  of 

data  : 
There is no doubt that the  Preparation  

of data , that collected by the statistical 
office , according to united definitions , 
foundations and classifications provide 
statistical outputs with high degree of 
quality but there is one basic important 
element that can increase or limit the 
quality of data that is time.

 In conclusion , it is very apparent 
that the national accounts is the key 
tool in collection and analyzing the 
economic statistical data for the purpose 
of provision an overall illustration or 
other statistical output at macroeconomic   
level  . Therefore , since a statistical 
office adopts implementation the 
national accounts system and considers 
it its  conceptual frame , it will bring 
about great  development in its various 
statistical programs and  will  raise of the 
quality of the statistical  output as a result.   

 Statistics newspaper monitors the highlights of activities of Minister of Planning and International Cooperation during May 2013 … 

Ministry of Planning: Sustained achievements in the way of foundation 
for the future of development in the country

Hamdi Al-Sharjabi
General Director of 
National Accounts

Importance of Consistency and Integration Between Economic Statistics in national Accounts Systems Implementation Strategy
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 Q: At the beginning, we would like to give 
us a clear specification of the key dimensions 
and tasks to implement the census 2014 ?

 A: I would like to clarify that any 
statistical work should have its main 
dimensions and I am going to discuss 
here the main topics that identify the best 
methodological ways and manners to 
implement the census 2014 , they can be 
summarized as follows :

• The preparation of the statutory, 
legislation, and organizational basis of 
the census based on general studying of 
advantages and disadvantages of the pervious 
censuses .

• Evaluating the methodology and the 
documents of the 2004 census and the 
pervious censuses , deducing the most lessons 
learnt and identifying the infrastructure 
requirements .

• The preparation of the population 
projections to estimate the size of census 
works as well as the human resources needed 
for field works of census 2014 .

• Determining the general and detailed 
plan for the census 2014 )its time table and 
costs technical , fiscal and human resources 
requirements 2018-2012(.

• Coordinating with the related entities and 
partners donors .

• Acquainting the other countries 
experiences and making use of various Arab 
and foreign expertise s’ opinions on the 
different phenomena of conducting census.

 Q: From what you have said , it is clear 
that there are a lot of efforts done by people 
who are in charge of the census , how is that 
tasks and dimensions are operated?

A: The census tasks are operated by the 
ongoing committees and they do their works 
according to the time table and to their tasks 
specified earlier in the formation decree of 
the census and supervised by the census 
leadership .

 Q: How has the work been achieved within 
these committees ?

A: The working committees do operate 
their duties according to the tasks adopted 
for them because each committee has its own 
special work but this does not mean that there 
is no any correlation among all committees , 
in contrary ,the works of committees operate 
in a circle way and in harmony manner due 
to that the coordination process among all 
committees is the secret behind the success of 
the work.

 Q: What are the works that have achieved 
by these committees during the past period ?

A: As I said that the works of technical 
committees are integration , that is to say 
each committee helps other committees in 
fitful their tasks. The achieved works in 
different fields are the preparation of technical 
document, training, data processing, frames, 
mapping, sampling, publicity and so on. 

Q: What are the works which have been 
achieved in the field of technical documents? 

A: The achieved works in field of 
documents and questionnaires as follows:-

- Preparing the population , housing and 
establishments census document project 
2018-2012 for the first time in this census.

- Prepare the foreign support document of 
the census 2014 and in return we have got a 
foreign financing of the first degree for the 
census 2013-2012.

- Prepare the census costs in more detailed 
and precise method by stages , periods , 
activities , financing resources and by sections 
and detailed types.

- Dissemination an opinion poll for all 
users entities , organizations and donors to 
give them chance for effective participation in 
forming the census questionnaire for the first 
time in the censuses.

- Prepare the housings , buildings and 
establishments listing record as a basic work 
to ensure data coverage and quality.

- Prepare the population and housings 
census questionnaire based on partnership 
and participation from the related entities and 
donors )one questionnaire for all households 
with the most coverage in content in term of 
inputs and outputs in comparison with the 
previous censuses(.

- Prepare the first draft of manuals, 
instructions and guidelines for all census 
phases )field work manual(, the assistance 
reports that are used in the pilot -test stage for 
the first time.

- Update the manuals and instructions , 
consolidating them with maps ,pictures and 
illustrations for high competence purposes in 
training.

- Prepare the work progress reports )weekly 
, monthly , half-year and annually ( for all 
census activities .

- Prepare most of the technical , financial 
and administrative reports models for all 
census phases in early time. 

- Overall assessment of all documents and 
stages of the past census 2004 and prepare the 
lessons learnt to conduct the 2014 census.

- The work is still under way to update the 
main documents and the assistance manuals 
of 2014 census.

- The work is still under way to review 
the work plan of the census in the light of 
the recent developments and the use of new 
techniques in the census .

- The work is still under way to update 
the concepts and terms used in this census 
compared to that recommended by the UNs 
and other countries.

- The work is still under way to prepare 
the technical document of the listing stage of 
2014 census.

- The work is still under way to complete 
the office works of listing stage .

- Update the coding manuals of the 
economic activities , occupations ,educational 
specifications and states and nationalities .

- Propose the outcomes tables giving the 
first and second priority to the data of census 
questionnaire, the review is still under way.

- The work is under way to prepare the 
document of the workers selection process of 
the 2014 census. 

Q: It means that this field is the main point 
to integrate the works of committees, what are 
the achieved works in field of training? 

The achieved works in field of training and 
field visits are as follows: 

- Adaptation the technical staff in field of 
GIS for the first stage of census.

- Adaptation the technical staff in field of 
sampling , databases and poverty indications 
)the first stage (.

- The work is running to processing 
training courses abroad for 17 persons 
in fields of mechanical works , analysis , 
mapping and GIS.

- Conduct the first stage of supporting the 
training center with modern equipments and 
tools .

- Conduct training workshops for the 
census trainers in early time to unify the 
concepts and instructions.

- Conduct trip visits to come across 
the countries’ experience in using scanner 
technology that is proposed to be used in this 
census .

- Activating the cooperation and 
participation of practices and experience 
among CSO and Arab and foreign states in 
regard to census implementation.

- Mobilization the local expertise in 
planning of the 2014 census document .

- Propose workshop on the different 
practices of countries , reviewing the media 

campaign . 
- Adaptation a new staff in field of 

computer , network and maintenance.
- Conduct local training courses associated 

with the various censuses.
- Prepare completed training matrix for 

the capacity building purposes in all census 
stages.

- Prepare a mechanism of training for 
training the trainers and trainees in all census 
stages.

- The work is under way to depicting a 
practical training material for the 2014 census.

- Prepare training material of the listing 
stage in all new training techniques.

 Q: Is there a capacity to support 
implementing the training courses and study 
tours?

A: Yes, there is a support from the donors 
that their achievements are in field of 
technical cooperation and foreign as follows: 

- Coordination with the representatives of 
the government entities ,data users and donors 
to accord in united vision on the census , this 
is done through conducting meetings and 
workshops for the related committees .

- Attain the trust of the donors through 
mutual meetings , workshops , and the first 
meeting of donors 2013-2012.

- Attain real partnership with various 
donors in top of them UNFPA and DFID.

- Coordinate with the related bodies in 
regard to carry out the different stages of 
census 2014. 

Q: What have been achieved in field of 
data processing?

A: the achieved works in field of data 
processing as follows: 

- Prepare mechanism to process the 2014 
census data.

- Put in use the mechanical system for all 
financial and secretary procedures and follow 
up operations …for the first time in this 
census.

- Rehabilitation the data entry hall for the 
preparatory stage of census .

- Prepare the proposal concerning the 
mechanical mechanism to manage the 
database and network link of the census 2014.

- Prepare the data entry program to enter 
the data of the listing stage , setting up 
the entry operations basis to introduce the 
programs , activities and modern means to 
process and extracting the data . 

- Propose the network link operation 
between CSO headquarters and its branches 
in the governorates. 

- Prepare the data entry program in regard 
to enumeration stage as well as to prepare the 
rules for review and consistency purposes and 
design the basis of extraction the indicators. 

Q: Is there new method that will be used in 
implementing the census 2014? 

A: Yes, New Technology will be used as 
follows:

- Adopting to use scanners in data entry 
of census which is as a quantum leap at the 
statistical work. 

- Preparing the technical methodology 
document of scanner using in census 2014. 

- Specifying the technical and financial 
requirements of census according to the 
technical specifications and practical study 
based on the evaluation of previous censuses. 

In addition to use new methods in field of 
Frames, Mapping and Sampling as follows:

- Involving the best modern methods in 
census in terms of attaining the consistency, 
coverage, accuracy, visibility, and field and 
data processing controlling through the 
networking linkage with the Remote Sensing 
Center, and using the digital mapping and the 
modern aerial photographs in census 2014. 

- Consolidating frames in the different 

databases in censuses for the first time )based 
on the results of census 2004 and basic 
services mapping(. 

- Conducting the population projections 
of the loads of work )sectors/sections/
enumeration areas( to be provided for the 
purposes of census 2014 divisions. 

- Proposing the mapping activity 
mechanism for the implementation should be 
started. 

- Creating a mechanism to demarcate the 
population aggregation of two enumeration 
areas and over in view of the technical and 
planning purposes for the census 2014 and 
subsequent surveys.

Q: For the success of any work, the 
publicity and dissemination should be 
available; so, what is done in this regard? 

A: In field of Publicity and Dissemination 
as follows: 

- Producing the preliminary drafts of media 
campaign )Census's logo, slogans and appeals, 
media observer and media documentation(, 
brochures for all events of media campaign 
requirements. 

- Involving methods of auto and 
explanatory presentation within various 
events of census, and studying to update the 
CSO's website. 

- Activating early the role of media 
campaign and the dissemination strategy. 

- Preparing a worksheet on the role of 
government authorities and Civil Society 
Organizations for the census 2014. 

- Preparing a worksheet on the role of 
private sector for the census 2014, and the 
media brochure to be released in the relevant 
workshop. 

Q: What are the other fields in which 
activities have been achieved? 

A: the other fields are as follows: 
Planning and Studies: 
- Planning to produce the results of census 

for all the administrative levels, and 28 in-
depth studies have been performed on various 
economic and social fields for the first time 
in censuses. 

- Preparing the accurate and flexible 
workplan in more details of census as 
seriousness of work to be run. 

- Studying the updating of the mechanism 
of field data monitoring, risk management and 
the fieldwork operations rooms. 

- The data quality, monitoring and 
assurance systems for all census stages to be 
updated are in progress. 

- Planning to produce early the 2014 
census results. 

Infrastructure: 
- Providing %25of basic provisions of 

CSO's infrastructure and of statistical 
branches in governorates for implementing 
the census 2014. 

- Studying the technical and financial needs 
of statistical branches in governorates for the 
census 2014. 

- Strengthening of infrastructure is in 
progress such as in field of networking and 
maintenance. 

Main committees activity: 
- The supreme census committee was held 

)5( meetings to discuss the most important 
preparatory documents of census. 

- The technical census committee was 
held )6( meetings to discuss all the achieved 
technical and planning documents to date. 

- The census bureau was held )10( meetings 
to discuss all the main achieved planning, 
technical and financial documents of census. 

- The technical team was held )27( meetings 
to discuss all the main achieved planning, 
technical and financial documents of census.

Fieldwork and working staff: 
- Planning to implement the pre and post 

pilot surveys for the data quality assurance, 
plans, programmes and the mechanisms used 
to implement the census 2014 that the first 
pilot survey is currently in progress. 

- The first and second stages of first pilot 
survey of census have been implemented at 
all governorates. 

- The reports of field inspection visits are 
in progress to be prepared. 

- The second stage of first pilot is in 
progress. 

- Providing the field and office activity 
requirements are in progress for the 
preparatory activities. 

- Preparing the instructions and bases to 
rent the transportation means in census 2014. 

Q: The first pilot survey of census has been 
implemented. Could you explain what has 
been done in this regard? 

A: The first pilot survey of census which 
has been achieved is as follows: 

- Preparing the technical, financial and 
administrative documents and requirements. 

- The methodology to test the sampling 
in which one section was specified at every 
governorate to conduct the demarcating, 
numbering and listing stage. 

- Testing )3( enumeration areas to apply the 
pilot survey at every governorate in addition 
to a boundary region and two islands to test 
the methods of enumeration stage. 

- Testing the fieldworkers of pilot survey 
based on the conditions and standards. 

- Implementing the training course of 
trainers and trainees to implement the pilot 
survey of first stage during 2013/4/5 – 3/30 
and 2013/4/13 – 4/6. 

- Achieving the fieldwork of first stage 
)demarcating, numbering and listing( on 
2013/5/5 at 22 sections at all governorates. 

- Preparing and designing the data entry 
programs. 

- Preparing the documents of second stage 
of pilot survey – enumeration stage. 

- Reporting daily on the progress of 
fieldwork of first stage of pilot. 

- Preparing lists of fieldwork candidates of 
second stage of pilot. 

- Designing the register to list the 
buildings, housings, households and 
establishments )pilot survey( to go through the 
scanners. 

- Producing the frames and maps of pilot 
survey for the training and fieldwork. 

- Holding a workshop for trainers of first 
stage of first pilot survey )demarcating, 
numbering and listing stage(. 

- Holding a training course for fieldworkers 
in the first stage of first pilot survey 
)demarcating, numbering and listing stage( at 
all governorates. 

- Holding a workshop for trainers of 
second stage of first pilot survey )Population 
and housings enumeration stage(. 

- Preparing to hold a training course for 
fieldworkers in the second stage of first pilot 
survey )Population and housings enumeration 
stage( at all governorates. 

- Preparing the second draft of field 
operations rooms document, and the required 
supplies for the training workshop of pilot 
survey. 

- Taking the sampling of field application 
of training course of demarcating, numbering 
and listing of first pilot survey. 

- Taking the sampling of field application 
areas of trainers course of demarcating, 
numbering and listing of first pilot survey.

- Preparing the final report of workshop of 
first stage trainers of pilot. 

- Preparing the final report of training 
course of first stage trainees of pilot. 

Thank you very much for your valuable 
explanations of census 2014 achievements. 

The census leadership relays upon the best methodological ways and manners to implement 
the census 2014 so that the census core dimensions and tasks of are identified and specified in 
order to get precise and accurate results as well as to reach the highest degree of coverage and 
to reduce the errors of content and consistency of census outputs .

In this regard we have met Mr. Fares AL-Gahme . the general coordinator of the census 2014 , 
and we come out with this interview .

By Managing Editor

Census 2014 achievements and ambition  
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maternal and child health survey and labour force survey …etc.
Assistant-deputy-chairman of data processing, programming 

and networking sector in which six General Directorates are 
under his responsibility. These directorates are specialized with 
the statistical data preparing and processing either of pertaining 
the data entry collected in field through conducting statistical 
surveys, or the data receiving from the source entities as the 
government authorities, for example, the data of education, 
health, water, ports, airports …etc.; in addition, these data are 
processed according to the statistical systems to be produced 
and disseminated in harmonization with the need of data-users 
and researchers. 

Assistant-deputy-chairman, director of technical bureau, in 
which three general directorates are under his responsibility. 
This sector follows up the technical activities related with the 
statistical activity in this statistical facility. 

Assistant-deputy-chairman of training sector in which two 
General Directorates are under his responsibility. This sector 
targets the training activities for all technical, financial and 
administrative aspects; for this purpose, CSO has a five-floors 
training center equipped with good training tools. 

    In terms of the activities undertaken by CSO, I would like to 
brief on the above activities as follows:

The population censuses: the first census was conducted 
in the northern governorates in 1975, and the southern 
governorates in 1973. After Unity, the two Central Statistical 
Organizations in North and South had been merged to a one 
Organization in 1990; accordingly, the first census had been 
conducted in 1994. The following table shows the censuses 
conducted in Yemen:  

1st: Censuses conducted before the unity and geographical 
scope

Census Year Coverage Scope Population

1973 Southern Governorates 1.590.275

1975 Northern Governorates 6.471.893

1986 Northern Governorates 9.274.137

1988 Southern Governorates 2.345.266

2nd: Censuses conducted after the unity

Census Year Coverage Scope 

1994 Republic of Yemen 14.587.807

2004 Republic of Yemen 19.685.161

2014 In progress 

Economic Surveys: 
Interior Trade Survey. 
Foreign Trade Survey. 
International Trade Survey. 
Prices and Indices Survey. 
Producers Prices Survey. 
Annual Industrial Survey. 
Construction Survey. 
Household Energy Consumption Survey. 
Hygienic and Hazardous Wastes Survey. 
Personal Services Survey (nine surveys). 
Transport and Telecommunication Survey. 
Population Surveys: 
Household Budget Survey. 
Basic Services Map Survey. 
Mapping Survey. 
Baseline Maternal and Child health Survey. 
Health Demographic Survey. 
Labour Force Survey. 
Statistical Projects: 
Statistical Yearbook. 
National Accounts. 
Domestic Product Project. 
Studies and in-depth Researches Project. 
Statistical Master Plan. 
Food Security Information System Project. 
Issued books and bulletins:
Central Statistical Organization releases regular statistical 

bulletins on all above surveys in addition to the Statistical 
Yearbook, Yemen in Figures Book and some Governorates in 
Figures Books. 

Moreover, it is worthy mentioned that Cabinet approved to 
conduct two new surveys related with the women sector. They 
will be run at the beginning of upcoming year (2014) which are 
as follows:

Violence against Women Survey. 
Businesswomen Services Survey. 
Eventually, this brief is on the structure and activities of CSO; 

therefore, CSO will continue in conducting new surveys to 
cover the whole need of statistical data pertaining the economic 
and social aspects; in such case, it will improve the statistical 
activities using the modern technologies such as the scanners, 
PDA , and strengthen the capacity building of staff via the 
internal and abroad training. 

Editorial con't ...

On May 22
of nation. This conflict led 

to exhaust the resources and 
capabilities of each part of two 
Yemeni parts to confront the 
another part instead of exploitation 
those resources and capabilities to 
build the human-being and foster 
the development in order to be led 
a progress and prosperity in nation; 
in addition, H.E. Mr. Hadi pointed 
out that Yemeni Unity is necessary 
and imperative for the stability 
and security of region and world 
«considering to the splitting Yemen 
nation as turned to the disputed 
entities threatening their vital 
interests, security and peace». 

H.E. Mr. Hadi confirmed that Gulf 
Initiative, Executive Mechanisms 
and the relevant Resolutions of 
Security Council emphasized the 
fact, and the security and stability of 
Yemeni Unity as Yemeni, Regional, 
Arab and International interest. 

Cabinet adopts
presented by the ministry 

of planning and international 
cooperation in regard  to conduct 
survey on the healthy dangerous 
residuals . The cabinet also agrees of 
the continuity of carrying out annual 
survey on the healthy dangerous 
residuals next year aiming the 
provision of database on the healthy 
dangerous residuals items statistics . 
The source of data will be the private 
and public health institutions in 
the governorates as a result of the 
environmental dangerous effects 

caused by the residuals items upon 
the health of mankind ,animals , 
land soul , water and air  pollution 
and the deteriorate  of land since 
they containing dangerous chemical 
substances . The survey aims to 
provide data and information on the 
quantity , types and the components 
of the healthy dangerous residuals 
as well as acknowledge the methods 
of eliminating these items. Moreover 
, it aims to assessing  their danger 
sides by their sources and types and 
to find out the availability of safety  
and protection means and tools 
used by the institutions that produce  
these substances.    

The cabinet also agrees of the 
continuity of conducting annual 
survey on the consumption of 
home power aiming the provision 
of database on power at the home 
sector since it considers the most 
sector  consumed power as well 
as the significance of the regular 
availability  of this sector’s data that 
goes in line with the international 
recommendations in this area. The 
proposed project also is aimed 
to identify the patterns of energy 
consumption  , the used types at the 
home sector and the community’s’ 
attitudes toward the consumption of 
power by its type and  its source.  

Donors discussion
achieved in the different census 

phases , were discussed as well 
as the meeting discussed the 
preparations operations in regard to 

implementing the population census 
2014.

The workshop was enriched 
by various proposals , comments 
,discussions ,  and suggestions  on 
the technical  procedures of  census 
. The meeting emphasized the 
importance of census as the most 
significant elements of the formal 
statistics for any country since it 
provides data on the economical , 
social and demographic situations 
as tool helping the policies and 
decision     makers and planners in 
evaluating the current reality  of a 
country.

The participants from the donors 
countries and representatives of 
organizations working in Yemen 
express their readiness to look for 
financing resources to support 
Yemen in implementation the 
census population . 

CSO Organizes
  The workshop aims to create 

real partnership between the 
Yemeni governorate , represented 
by CSO , with private sector as well 
as to encourage and adopt Yemen 
statistics  that  take in account the 
economic and social urgent areas 
as seen by the private sector  and 
taking benefit from the other skills 
and expertise in this field . It will 
also enhance the transparency and 
encourage the civil community 
organizations to take part and 
contribution in success of the 2014 
census . It will provide  significant 

propaganda aspect that impose 
respect and honor for the consumers 
for the role of the private sector in 
the national duties . 

The workshop will discuss a work 
paper on the role of private sector 
in population census in three main 
dimensions :

 First : general topics concerning 
general idea about census , its 
legal basis , conceptsof census , its 
importance , objectives , features 
and the census data users.

Second : evaluating the role of 
the private sector in the previous 
censuses.

Third : the contribution of the 
private sector in the 2014 census.  

Chairman of CSO
reports .
Then , he visits the CSOs’ offices 

branches in the two governorates in 
which he reviews the conditions of 
the two offices . He also discusses 
with  offices’ directors their  needs , 
and the implementation of the tasks 
assigned to them.

CSO Chairman meets
procedures followed by WB 

to accelerate signing the Grant 
Agreement with the Yemeni 
Government, eventually CSO 
Chairman assured the readiness of 
CSO to provide all existing data and 
stressed that CSO is transparent 
for showing all data collected and 
methodologies which are based on 
international standards, some of 
CSO seniors attended the meeting.     

By : Drhem Saif
 The central statistical organization is currently 

devoted to complete its activities in regard to the 
basic services map in the Republic of Yemen to 
finalize production of republic map during this 
year .

 The chairman of the CSO Professor /Hassan 
Thabet Farhan clarifies that the data collected 
, in 19 governorates ,were updated by the 
project’s supervisory committee that includes 
representatives of all the associated ministries 
and government entities during the last period of 
this .

He points out that the data collection in regard 
to basic services map was carried out with success 
in those governorates and the left work will be 
implemented in Sana’a and AL-Gwif governorates 
during this year so that an integral map of the 
republic will be the produced and will be annually 
updated. 

He also stresses that representing data on the 
maps is very important in planning for services 

that the map enables in specifying the locations 
of projects and population assembles , the basic 
services map database is linked to the census data 
, he adds.

He also confirms that the basic services map is 
one of the most important statistical surveys that 
helps the decision makers and policies planners 
in setting up programs , plans and distributing 
resources due to that the maps’ outputs provides 
the best methods , tools and information so that 
the appropriate decisions can be adopted. He 
considers the random planning as the main cause 
of preventing the most areas of basic services. 

He also points out to the significance of the 
maps’ outputs in presenting precise statistical 
indicators in which it is first time that the maps 
are linked with analytical statistical tables at the 
districts and villages level and with the abscissas 
,locations ,number of population , age groups and 
the basic services exited in the area .

Regarding the dissemination of the basic 
services map , he asserts that there are three 

dissemination means through production of 
electronic atlas maps , mechanical data program 
in addition to analytical reports as one of the 
most important tool of data show targeting 
representation services on the maps.

On the other hand , the supervisory committee 
of the survey held a meeting in the fifth of 
May . The meeting was headed by the minister 
of planning and international cooperation – 
chairman of the supervisory committee . It was 
also attended by the chairman of CSO - deputy 
chairman of the supervisory committee and the 
committee members from the related bodies.

 The meeting was dedicated to discuss the plan 
of the survey as well as the survey questionnaire 
in which the administrative , census and structural 
data were discussed . The meeting also discussed 
population assembles abscissas , data of roads 
that connected between assembles , buildings 
data , general information of installations 
and characteristics of health and educational 
installations .

CSO completes data collection of basic services map in 19 governorates

تهانينا

تهانينا

تهانينا
في جو بهيج تملؤه البهجة والسرور 

احتفل الزميل/

محمد عبداهلل الشهاري
بزفافه الميمون.. وتوديعه حياة 

العزوبية.. تمنياتنا للعريس حياة 

سعيدة.. وبالرفاه والبنين.

المهنئون:

حسن الصغير - عماد البريهي

نياز األغبري

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات 

القلبية للشاب الخلوق/

هشام محمد الحامدي

بمناسبة زفافه الميمون.. 

فألف ألف مبروك.

المهنئون:

هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء

وكافة الزمالء بالجهاز

المركزي لإلحصاء



Praise be to Allah, Lord of the Worlds: 
Central Statistical Organization (CSO) is rightly the digital 

memory of Yemen. It keeps all the collected statistical 
data since it has been established in 1990. These data 
are a national wealth either those published via various 
dissemination methods or still kept in the CSO’s database. 
A question may come to mind on what are the activities of 
CSO? or what are the activities which CSO does? It is my 
pleasure to explain for reader as follows: 

1st: Administrative Structure of CSO:
CSO consists of five administrative and technical sectors, 

having the financial and administrative independence, 
and being supervised directly by Minister of Planning and 
International Cooperation. 

The administrative structure consists of Chairman of 
CSO, deputy-chairman of CSO and five assistants-deputy-
chairman of CSO’s administrative and technical sectors as 
follows: 

Assistant-deputy-chairman of economic sector in which 
six General directorates are under his responsibility. These 
six general directorates are specialized with the activities 
of fifteen economic surveys; furthering, these economic 
surveys means that their outputs serve the economic sector 
such as the industrial survey, services survey and the two 
interior and foreign trade surveys, so on. 

Assistant-deputy-chairman of population sector in which 
six General Directorates are under his responsibility. These 
six general directorates are specialized with the population 
surveys; mainly, these surveys serve the population sector 
such as the population censuses, household budget survey, 
demographic health survey, baseline..... continued on page 11

On May 22 - 90, Yemeni people had achieved one of the greatest accomplishments of modern history
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Statistics – Mohammed aljaradi:
The Minister of Planning was right when 

he emphasized the importance to create an 
information balance including all the fields 
which help the researchers either from the 
Ministry of Planning or other entities to 
obtain the information, particularly, those 
concerning the basic services.

In his opening the first meeting activities 
of steering committee of Basic Services 
Mapping survey 2013 which was held 
on May 5, Dr. Mohammed Saeed Alsadi 
considered the statistical information and 
mapping as a basic pillar for the surveys 
and studies pertaining the basic services. 
.............details page no. 9

The cabinet discusses , in its 
session held on 22nd  of May 
2013 , the report presented by 
the Ministry of planning  and 
international  cooperation 
and The central of statistical 
organization . Professor /
Hassan Thabit Farhan –
chairman of CSO attends the 
session.

  The cabinet adopts 
implementation annual 
survey on women business 
services in Yemen  targeting 
the provision of statistical 
database on  women business 
sector to identify the size 
of women participation  in 
the free businesses in the 

different economicsectors at 
all governorates as well as 
identifying their contribution 
to the GDP.

The minister of planning 
and international cooperation 

issues his directions for 
coordinating with the 
related ministries and 
entities in contributing in 
the implementation of the 
survey  next year as well 

as the provision of the 
establishments  frame of 
women business in Yemen.  

  The cabinet also approves 
the implementation annual 
survey on violence against 

woman in accordance 
with the statistical master 
plan aiming the provision 
of statistical database on 
violence phenomenon , its 
prevalence , distribution at 
the level of governorates and 
the impact of  violence on the 
households in specific and  on 
the community in general. 
The cabinet also instructs 
the ministry of planning and 
international cooperation in 
coordinating with the related 
ministries and entities in 
contributing to implement the 
survey next year .

The cabinet discusses the 
project ...... continued on page 11

Cabinet adopts  implementation several of statistical surveys 

Central Statistical Organization – 
Digital Memory of Yemen

Prof. Hasan Thabit Farhan
CSO Chairman

Statistics newspaper monitors the highlights of 
activities of Minister of Planning and International 
Cooperation during May 2013 … 

Ministry of Planning: Sustained achievements in the way 
of foundation for the future of development in the country

Donors discussion to support  
implementation in Yemen

His Excellency Mr. Abduraboh Mansor Hadi, President of 
Republic, confirmed that Yemen in May 22, 1990 had achieved 
one of the greatest accomplishments at its modern history and 
of the most important steps of political reform at all. H.E. he 
added that it was a dream as cherished the national entities for 
decades. 

H.E. Mr. Hadi said in his important national speech: «These 
accomplishments were made as enthroned all the struggles of 
Yemeni people against disunification with all catastrophes and 
disadvantages to end a gloomy page of the vain conflict pages 
which were among the individuals ................ continued on page 11

 CSO organizes workshop on role of private 
sector in success  of census 2014 

CSO Chairman meets the World Bank Mission

Statistics / Mohammed Alhawri:
The central statistical organization (CSO), in collaboration with the British 

Department For International Development ( DFID) and UNFPA , organizes a 
workshop on the role of private sector in success of population census 2014 . The 
workshop will be held at the ministry planning and international cooperation on 
Wednesday 29th  of May 2013. ............................ continued on page 11

 The ministry of planning and 
international cooperation ( MoPIC ) 
held ,at the middle of April,  a work 
shop and big meeting with the donors 
. The meeting was headed by DR. 
Mohammad AL- Sadee , minister of  
planning and international cooperation 
–chairman of the  census supreme 
committee . 

 The workshop was attended by 
the  participants  from various  donors 
countries  , some ambassadors and 
many technicians and specialists from 
CSO and participants   from other 
related entities .    

During the meeting , a presentation 
on the census activities and stages ,that 
has been .................. continued on page 11

 Professor / Hassan Thabet  Farhan- 
chairman of CSO - census manger pays a 
visit tour to Ibb and Taiz governorates for the 
monitor and follow up purpose to inspect the 
progress of the second phase of the census 
pilot-test of the population field works 
(census stage). During his visit , he makes 
sure that the supervisors and enumerators  
perform their  duties  and assignments  
according to the work instructions and 
scheduled time as well as he verifies of data 
completion and data quality .He also inspects 
the  enumerators ‘  ............ continued on page 11

Chairman of Central 
Statistical Organization 

oversees fieldwork of 
first pilot of census 2014

CSO/ Ghanem Alkumaim
The CSO Chairman Dr. Hasan 

Thabet Farhan has met the World 
Bank mission on May 26 2013, Mr. 
Bernard Funk Head of Economic 
Sector in MENA Region, Mr. Guido 
Rurangwa Head of Economic 
Sector in Sana’a Office and Mr. Amir 
Althaibah Economic Consultant - 
Sana’a Office; Dr. Hasan welcome in 
the beginning the WB mission and 
appreciated all efforts presented by 
WB staff in Sana’a office and their 
support to diverse activities which 
implement currently by CSO, Mr. 
Bernard denoted to vital role of CSO 
to provide statistical data to all users 
and International Organizations 
and huge tasks implementing by 
CSO, also he appreciated the great 
decision made by CSO Chairman 

to release all statistical data put 
on hold during the past time and 
not to delay any data producing 
by CSO, Mr. Guido mentioned on 
data sources which collect data 
on a monthly basis beside CSO 
and urging CSO to cooperate 

with governmental institutions 
which produce data on NA, Mr. 
Amir Althaibah indicated to the 
Household Budget Survey HBS 
implementation which will conduct 
after Holy Ramadan month and 
about the ............ continued on page 11
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