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م�سح ميز�نية �ال�سرة ثاين �أكرب 
م�سح �إح�سائي بعد �لتعد�د

االفتتاحية

اإلحصاء- محمد الجرادي: 
ربم���ا تكون الزراعة هي الباب املقفل يف مس���ألة 
التنمية يف اليمن، يف حني تشكل املساحات الزراعية 
نس���بة 82% من إجمالي املساحة الصالحة للزراعة 

يف البالد.
ليس هن���اك اختالف حول صعوب���ة تضاريس 
األرض اليمنية وشحة املوارد املائية، باعتبارها  أهم 
املرتك���زات التي تق���وم عليها البيئ���ة الزراعية لكن 
ذلك لم يمنع اليمنيني القدماء من ابتكار نظام ري 
للمحافظة على املياه قل نظريه يف العالم القديم مما 
مكنهم من زراعة محاصيل متنوعة حولت صحراء 

الج���زء الجنوبي م���ن الجزيرة العربي���ة إىل أراض 
زراعية، للعديد من املنتجات الزراعية.

تعاقبت العدي���د من الحكوم���ات يف اليمن ولم 
تعط���ي ه���ذا الباب حقه م���ن االهتمام، فش���هدت 
الزراع���ة يف اليم���ن انحس���ار يف إنت���اج العديد من 

املحاصيل الزراعية، بسبب هذا اإلهمال.
مس���تقبل اليم���ن مرتب���ط باالهتم���ام بالقطاع 
الزراع���ي، وزيادة مخصصات البحوث العلمية إلنتاج 
األصناف اآلمنة من الغذاء لتأمني املستقبل الغذائي، 
فاألرض أهم أصول اإلنتاج، وهي بحس���ب النموذج 
الذي غادرنا منذ ق�رن تقريبًا الدولة العثم�انية كانت 

قطاع���ًا ذو مهام كبرية تخص املجتمع على رأس���ها 
التعلي���م، الصحة، والش���ؤون االجتماعية، حس���ب 
نظام اإلدارة يف الدولة العثمانية سابقًا دولة اإلقطاع 

املرن.
لع���ل وزير التخطيط والتع���اون الدولي الدكتور/ 
محم���د الس���عدي يريد أن يحدث اخ���راق يف هذا 
الباب، لينفتح يف املس���تقبل، حيث وقع مع الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية )ايفاد( يف مطلع شهر يونيو 
الجاري عل���ى مذكرة تفاهم خاص���ة بربنامج النمو 
الريف���ي يف خمس محافظات والبال���غ تكلفته 112 
مليون و400 الف دوالر..................... البقية ص/2

اإلحصاء/ غانم الكميم:
يف إطار أوج����ه التعاون بني الجه����از املركزي 
لإلحص����اء واملانحني ممثل����ة بالبنك الدولي مع 
املانحني توجه األخ األستاذ الدكتور/ حسن ثابت 
فرحان - رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء والوفد 
املرافق له من املختصني الفنيني بمشروع مسح 
ميزاني����ة األس����رة إىل العاصم����ة األردنية عمان، 
خالل الفرة 16-21 يونيو 2013م للمش����اركة 
يف ورشة العمل الفنية ملناقشة املسودة النهائية 
إلستمارة مسح ميزانية األسرة ومرحلة الحصر 
)تحديث إطار العينة( والجوانب الفنية األخرى 

املتعلقة باملشروع مع خرباء الدعم الفني بالبنك 
الدولي ووكالة التنمية الربيطانية .

تخللت الورشة العديد من املداخالت الفنية 
من قبل املختصني والفنيني بمش����روع مس����ح 
ميزانية األس����رة وخ����رباء البن����ك الدولي حول 
استمارة املس����ح الس����تيعاب جميع التعديالت 
الالزم����ة على االس����تمارة واملؤش����رات املطلوبة 
للمس����ح ومناقش����تها بش����كل حثيث كنسخة 
نهائية لتطبيقها وتنفيذها يف امليدان إبتداًء من 
ش����هر أكتوبر 2013م املقبل حتى نهاية ش����هر 
س����بتمرب 2014م، ويف ختام الورشة تم االتفاق 

على الصياغة النهائية لإلستمارة والتي يعقبها 
توقي����ع إتفاقي����ة املنحة م����ع الحكوم����ة اليمنية 
املقدم����ة من الصن����دوق اإلس����تئماني لكاًل من 
وكالة التنمية الربيطاني����ة والحكومة الهولندية 

تحت إدارة البنك الدولي.
الجدير بالذك����ر أن الجهاز املركزي لإلحصاء 
س����يبدأ تنفيذ االعمال امليدانية للمسح بما تم 
اإلتف����اق عليه ب����ني الجهاز والش����ركاء املانحني 
إلس����تمارة تض����م مجموعة الفص����ول املخرجة 
بما يتناس����ب واللحظة الت����ي يقوم فيها الجهاز 

بتنفيذ عدة مسوحات إحصائية أخرى.

ويف ه����ذا الصدد أش����اد االخ رئي����س الجهاز 
بالدع����م املتواص����ل من قب����ل املانح����ني ممثاًل 
بالبن����ك الدول����ي ووكال����ة التنمي����ة الربيطانية 

لألعمال واالنشطة االحصائية املختلفة.
ش����ارك يف الورش����ة م����ن البن����ك الدول����ي 
الدكتور/ عمر س����راج الدين والخبرية السيدة/ 
فال����ريي إيفان����ز واألخ/ أم����ري الذيبة والس����يدة/ 
إيميلي بوسكت مستش����ارة اإلحصاء والتقييم 
بوكالة التنمية الربيطانية ، وش����ارك من الجهاز 
املدير التنفيذي ملش����روع مسح ميزانية  األسرة 

واملختصني والفنيني العاملني باملسح.

أبرز أنشطة وزارة التخطيط والوزير السعدي منذ مطلع يونيو الجاري 

وزير التخطيط والتعاون الدولي: االتجاه نحو التنمية الزراعية 
هو المنشود األساسي واألمثل ألي تغيير في اليمن

رئيس الجهاز يلتقي خبراء الدعم الفني من البنك الدولي ووكالة التنمية 
البريطانية لمناقشة المسودة النهائية الستمارة مسح ميزانية األسرة

يفخر الجهاز املركزي لإلحصاء بأنه س���يقوم خالل عامي 2013-
2014م بتنفيذ   أكرب ثالثة مشاريع ومسوح  إحصائية وهي:

1-التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت  2014م.
2-مسح ميزانية االسرة.

3-مسح القوى العاملة والتمويل االصغر.
يعد مسح ميزانية األسرة ثاني أكرب مسح بعد التعداد العام للسكان 
واملساكن واملنشئات حيث يبلغ حجم ميزانيته )824.800.000( ريال 
يمني تس���اهم الحكومة اليمنية بنس���بة )27%( ويساهم املانحون 

بالنسبة الباقية وهي)%73(.
تجدر اإلشارة إىل أن  أول مسح مليزانية االسرة أجرى يف اليمن كان 
يف عامي91-1992 م ، وثاني مس���ح ينف���ذه الجهاز املركزي لالحصاء 
كان يف عامي 98-1999م ، وثالث مس���ح مليزانية االسرة نفذه الجهاز 
كان يف عامي 2005-2006م . ويعد مسح ميزانية االسرة الذي ينفذه 

الجهاز حاليا الرابع من نوعه . 
يساهم يف تمويل املسح من االصدقاء املانحني الجهات التالية :

WB 1-البنك الدولي
KFW 2-بنك االعمار االملاني

DFID 3- وكالة التنمية الربيطانية
4- الحكومة الهولندية.

يهدف املسح الذي ينفذه الجهاز املركزي لإلحصاء يف الوقت الحاضر 
اىل تحقيق ما يلي:

1- توفري بيانات حديثة عن مصادر الدخل واإلنفاق، لألسر وقياس 
تغرياتهم���ا خ���الل الزمن ومعرفة مس���توياتهما بهدف اس���تخالص 
مقاييس ومؤش���رات ظاهرة الفقر من منظ���ور الدخل واالنفاق والتي 

يمكن قياسها على مستوى املحافظات يف كل من الحضر والريف.
2- توف���ري بيان���ات اقتصادية واجتماعي���ة وديمغرافية وبيانات عن 
البيئة والظواهر املعيش���ية لألسرة الس���تخراج املؤشرات االقتصادية 

الخاصة باألسرة .
3- توفري البيانات عن خدمات املجتمع املحلي، وربط تلك البيانات 
باملكان عن طريق أخذ اإلحداثيات بجهاز )GPS( مع االسقاطات على 
الخرائط بإستخدام نظام )GIS( ................................ البقية ص/2
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تو
صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

�مل�سرف �لعام/ �أ. د. ح�سن ثابت فرحانالعدد )20( يونيو 2013م رئي�س �لتحرير/ ح�سن ناجي �ل�سغري

اإلحصاء/خاص:
املرك���زي لإلحص���اء  الجه���از  ينف���ذ 
حاليا املرحلة التكميلي���ة للعمل امليداني 
ملحافظت���ي صنع���اء والج���وف يف إط���ار 
األنش���طة الخاصة بتنفيذ مسح خارطة 
الخدمات األساسية للجمهورية اليمنية.

وأوض���ح مدير ع���ام الخرائ���ط املدير 
الخدم���ات  ملس���ح خارط���ة  التنفي���ذي 
األساسية/ محمد محمد صالح رميش 
يف تصري���ح ل� »اإلحص���اء« أن الجهاز بدأ 
بتنفيذ املرحلة التكميلية للعمل امليداني 
بمحافظتي صنعاء والجوف ، حيث يقوم 
فريق الباحثون حاليًا باس���تيفاء بيانات 
املنش���آت الخدمية الصحية، والتعليمية، 
إحداثياته���ا  وأخ���ذ  واملي���اه،  والكهرب���اء، 
واس���تيفاء بيانات وخصائص املنش���آت 
يف االس���تمارة املخصص���ة لذلك وكذلك 
التجمعات السكانية يف محافظة صنعاء .

وأش���ار رميش إىل أنه س���يتم جمع 
البيان���ات الخاص���ة بمحافظ���ة الجوف 
فور االنتهاء من اس���تكمال جمع بيانات 
الخدمات األساسية عن محافظة صنعاء، 
فيما يت���م ربط البيانات عن املحافظتني 
وإدراجها ضم���ن بيانات بقية املحافظات 
وتمثيله���ا على الخرائط يف اطار مس���ح 
خارط���ة الخدم���ات األساس���ية للع���ام 

2013م.
ولفت املدي���ر التنفيذي للمس���ح إىل 

أن خارط���ة الخدم���ات األساس���ية أحد 
املش���روعات االس���راتيجية الهامة التي 
قام الجه���از بتنفيذها وقد وفر املش���روع 
آلية فعالة للربط ب���ني املكان واملعلومات 
الس���كانية  للتجمع���ات  به���ا  املتصل���ة 
واملنش���آت الخدمية التي يستفيد منها 
الس���كان .. منوهًا ب���أن تمثيل البيانات 
عل���ى الخ���راط عملية مهمة ج���داً عند 
التخطيط للخدم���ات، حيث يُمكن من 
خالل الخريطة تقديم بيانات ومعلومات 
ومؤشرات إحصائية ودقيقة عن املتغريات 
الديموغرافي���ة واالجتماعية واالقتصادية 

للمجتمع .
وقال: »تساعد الخريطة على عرض 
املنشآت الخدمية والتجمعات السكانية 
يف أي منطقة وبما يُمكن متخذي القرار 
من رسم الخطط والربامج وتوزيع املوارد 
حيث توفر الخارط���ة ملتخذ القرار أفضل 
الطرق والوس���ائل الحديث���ة واملعلومات 
ليتم على ضوئها اتخاذ القرار  املناسب«.

وأشار محمد رميش إىل أن الخارطة  
تٌغني عن العديد من الكتب واملجلدات 
يف دراس���ة أي ظاه���رة وتوف���ر بيان���ات 
ومؤشرات إحصائية على درجة عالية من 
الدقة والشمول لتحقيق األهداف املرجوة 
.. معت���رباً الخارطة أحد أهم األس���اليب 
العلمي���ة الحديث���ة لجم���ع وتحدي���ث 
وتصنيف البيانات من مصادرها )الجمع 

امليداني املباش���ر ( عن املواقع الجغرافية 
الس���كانية  املؤش���رات  ع���رض  وكذلك 
التعدادات  والديموغرافية من مخرجات 
واملش���اريع االحصائية املختلفة وتحليلها 

واخراجها على األطالس اإلحصائية.
وأكد حرص الجهاز املركزي لإلحصاء 
الخدم���ات  خارط���ة  تحدي���ث  عل���ى 
األساس���ية س���نويا الرتباطه���ا بعملية 
التنمية والتخطيط التنموي التي ترتبط 
باإلحصاءات ويقاس مدى نجاح الخطط 
التنموية بما تس���تند علي���ه من بيانات 
ومعلوم���ات ومؤش���رات إحصائي���ة عن 
املجتمع وأن خارطة الخدمات األساسية 
مرتبط���ة وقريبة م���ن املجتمع يف معرفة 
خدمات الصحة والتعليم والكهرباء واملياه 

والطرق وغريها .
كم���ا أن خارط���ة الخدمات تس���اعد 
يف الحد م���ن العش���وائية والعمل على 
توزيع املش���اريع وتحديد املواقع املناسبة 
لتوط���ني الخدم���ات من خ���الل الرؤية 
األوىل للخارط���ة، وتس���اعد يف ضم���ان 
حسن التنفيذ للمش���روعات من خالل 
الرقابة املستمرة على املشروعات املنفذة 
وتقييمه���ا والتوزي���ع العادل للمش���اريع 
الخدمية بحسب معيار حجم التجمعات 

والكثافة السكانية.
ويأت���ي ه���ذا العمل يف إط���ار توحيد 

الجهود ملختلف الجهات ذات العالقة.

اإلحصاء/ خاص:
أش���اد املدير التنفيذي للبنك الدولي الدكتور/ مريزا 
حس���ن، بالجهود املتميزة التي يبذلها وزير التخطيط 
ووزارت���ه يف التنس���يق مع املانح���ني ويف املقدمة البنك 
الدولي لتحقيق االستفادة العاجلة من التعهدات امللتزم 

بها لدعم اليمن.
وقال الحسن خالل لقائه رئيس الوزراء على هامش 
زيارته لليمن مؤخ���راً، أنهم يق���درون الجهود املتميزة 
الت���ي تبذلها وزارة التخطيط اليمنية يف التنس���يق مع 
املانحني ويف املقدمة البنك الدولي لتحقيق االس���تفادة 

العاجلة من التعهدات امللتزم بها لدعم اليمن.
 وأك���د املدي���ر التنفي���ذي للبنك الدول���ي أن تعزيز 
الش���راكة مع اليمن يف هذه املرحلة من أولويات البنك 
الدولي.. منوهًا بالبعد الحض���اري للنموذج اليمني يف 
التغي���ري عرب الوفاق السياس���ي واللج���وء للحوار لحل 

املشاكل وتقريب وجهات النظر بني جميع االطراف.

مسئول دولي يشيد بجهود وزير التخطيط اليمني

اإلحصاء ينفذ المرحلة التكميلية للعمل الميداني في محافظتي 
صنعاء والجوف استعدادًا إلنتاج مسح خارطة الخدمات األساسية

 اإلحصاء/ خاص
أصدر الجهاز املركزي لإلحصاء كتاب اإلحصاء الس����نوي لعام 2012م 
عل����ى موقع����ه االلكرون����ي http://www.cso-yemen.org/  متضمنًا 

أحدث املؤشرات والبيانات االحصائية شاملة لكافة املجاالت .
 وأوض���ح رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء األس���تاذ الدكتور/ حس���ن 
ثابت فرحان يف تصريح صحفي أن كتاب االحصاء يحتوي على عدد من 
الفصول التي تقدم املعلومات والبيانات واألرقام اإلحصائية الدقيقة.. مؤكدًا 
ح���رص الجهاز على اتاحة املجال للباحث���ني واملهتمني ومتخذي القرار يف 
الحصول على تلك البيانات واإلطالع عليها من خالل موقعه االلكروني .. 
ولفت إىل ان نشر البيانات عرب املوقع االلكروني وإنزالها على هيئة نسخ 
الكرونية إحدى الطرق والتقني���ات التي تُمكن الباحثني واملهتمني من 
الحصول على املعلومات يف وقتها املناس���ب ، فضاًل عن أهمية هذه اآللية 
ودورها يف تسهيل عملية الحصول على البيانات وكذا سهولة عملية نشر 

املعلومات وإتاحتها ملختلف الجهات واملؤسسات محليًا وخارجيًا .
وأكد األس����تاذ الدكتور/ حس����ن ثابت أن الجه����از املركزي لإلحصاء 
يرح����ب بأية مالحظات من قبل الباحثني واملهتمني واملتخصصني وكذا 
مقرحاتهم بما يس����هم يف تعزي����ز الجهود املبذولة لتطوير آلية نش����ر 
البيان����ات وإتاحتها على نطاق واس����ع .. منوهًا بأهمية نش����ر البيانات 
ومواكب����ة التطورات وتقنية املعلومات وبما يس����هم يف خدمة متطلبات 
النش����ر والرويج للبيانات اإلحصائية.. وأشار إىل أن الجهاز يعمل على 
إيجاد رصيد معلوماتي ش����امل لكافة املجاالت بهدف مساعدة متخذي 
القرارات وراسمي السياسات يف وضع الربامج والخطط التنموية للبالد.
يش����ار إىل أن الجه����از املركزي لإلحص����اء أصدر مؤخراً سلس����لة من 
اإلص����دارات واملؤش����رات اإلحصائي����ة واالقتصادية الخاص����ة بالجمهورية 
اليمني����ة ، احتوت على املعلومات والبيان����ات واألرقام اإلحصائية الدقيقة 
املتعلق����ة باألنش����طة التجارية املحلي����ة والخارجية إضاف����ة إىل الجوانب 

واألنشطة اإلنتاجية والخدمية.

الجهاز المركزي لإلحصاء يصدر كتاب 
اإلحصاء السنوي لعام 2012م

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

رئيس اللجنة اإلشرافية ملسح ميزانية األسرة
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ويهدف برنامج النمو الريفي املمول كمنحة وقروض من االيفاد 
واالتحاد األوروبي وبنك التنمية اإلسالمي والحكومة اليمنية إىل 
تحسني األمن الغذائي يف املناطق الريفية اليمنية وتخفيف الفقر 

الريفي يف محافظات )ذمار، الضالع، الحديدة، لحج، تعز(.
كما يركز الربنامج الذي سيبدأ تنفيذه مطلع العام القادم 2014م 
على تحقيق تنمية ريفية والتخفيف من البطالة التي تعاني منها 
فقرا يف  األكثر  املديريات  واملرأة بوجه خاص يف  الريفية  املجتمعات 

املحافظات املستهدفة.
كما أن الربنامج يسعى إىل إحداث أثر إيجابي مستدام يف إنتاج 
استخداماتها  وتقنني  املائية  املوارد  واستخدام  الغذائية  املحاصيل 
والعمل على نشر الوعي فيما يخص قضايا املياه وإدخال تقنيات 
حديثة مثل الطاقة املتجددة وتنفيذ أنشطة حماية األراضي وتنفيذ 

خزانات لحصاد مياه األمطار.
وأكد الدكتور/ محمد السعدي أن االتجاه نحو التنمية الزراعية 
يف  قادم  تغيري  ألي  واألمثل  األساسي  املنشود  هو  الزراعة  ودعم 
اليمن ، وأن الشعوب التي ال تعمل على توفري غذائها ال يمكنها 
تحقيق نهضة تنموية تلبي تطلعات ابنائها واحتياجاتهم يف مختلف 

املجاالت .
اليمن  يف  الزراعية  التنمية  تواجه  التي  التحديات  إىل  ولفت 
القبلية  والصراعات  الزراعية  األراضي  ومحدودية  املياه  منها شحة 
واتساع رقعة زراعة القات واملتغريات املناخية ومشاكل أخرى تتعلق 
بالتسويق وطرقه ..مؤكداً أن االسراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي 
لكنها  هيكلية  عملية  وهي  تنفيذها  على  الحكومة  تعكف  التي 
تحتاج إىل تفعيل وإىل تعاون و دعم واالنتقال من االطار التنظيمي 

إىل اطار التنفيذ .
وشدد على ضرورة أن تكون الزراعة على رأس القائمة ضمن 
مهمة يف  الزراعية  االسراتيجية  تكون  وأن   ، املانحني  الدعم من 
مشاركة كافة الجهات.. متطرقًا إىل االجراءات الحكومية يف انشاء 

املجلس األعلى لألمن الغذائي .
ويف سياق آخر التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ 
محمد السعدي يف منتصف يونيو الجاري مع وفد مؤسسة صلتك 
الدكتور/  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  برئاسة  اليمن  زار  الذي 
روسكي،  مارتن  للربامج  التنفيذي  واملدير  يوسف  محمد  طارق 
جرى يف اللقاء استعراض القضايا املتصلة بتعزيز التعاون بني اليمن 
ومؤسسة »صلتك« واتجاهات الدعم املستقبلية املطلوبة من قبل 
والتعاون  التخطيط  وزي��ر  أش��اد  الصدد  هذا  لليمن.ويف  املؤسسة 
التأهيل  برامج  تنفيذ  يف  »صلتك«  مؤسسة  بإسهامات  الدولي 
للعمالة اليمنية لالنخراط يف سوق العمل بدول مجلس التعاون 

الخليجي، ودعم انشطة وبرامج بنك األمل للتمويل األصغر. 
ويف مجال التنمية املستدامة حققت وزارة التخطيط  منذ مطلع 
التخطيط  وزير  وقع  حيث  مهمة،   انجازات  الجاري  يونيو  شهر 
والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي يف 12 يونيو من الشهر 
الجاري مع البنك الدولي على محضر اتفاقية )منحة( بمبلغ )19( 
مليون دوالر لتمويل ، مشروع نظام املعلومات املناخية ، وتنسيق 
قبل  من  واملمول   )PPCR( املناخية  املتغريات  مع  التأقلم  برنامج 
الصندوق االسراتيجي للمناخ والتي ستدار بواسطة البنك الدولي.
ووقع االتفاقية من جانب البنك الدولي »ليا سيجهارت« رئيس 
فريق املهمة للمشروع TTL(PROJECT(  وأعضاء فريق التفاوض.

ويهدف املشروع إىل تحسني نوعية الخدمات واملعلومات املتعلقة 
الطريان  بناء قدرات هيئة  للمستخدمني وذلك من خالل  باملناخ 
والري  الزراعة  ووزارة  البيئة  وهيئة حماية  الجوي  واإلرصاد  املدني 
)الوحدة املركزية ملراقبة املياه(. والهيئة العامة للموارد املائية، وتحديث 
نظام  وتصميم  البيانات  توفري  وتعزيز  االتصال  شبكات  وتوسيع 
متقدم للمراقبة البيئية، وتطوير خدمات معلومات املناخ لألغراض 
الزراعية واملوارد املائية والري، وإدارة مخاطر الكوارث بما يف ذلك إنشاء 

نظام نموذجي لإلنذار املبكر لتفادي والحد من مخاطر الكوارث.
سبتمرب  من  ابتداًء  سنوات   )5( مدى  على  املشروع  وسينفذ 

2013م وينتهي يف سبتمرب 2018م.
من جانبها أكدت »ليا سيجهارت« رئيس وفد البنك الدولي, 
استعداد البنك يف زيادة دعمه املقدم لليمن وسيعمل مع الشركاء 
واملانحني من أجل زيادة دعمهم لإلصالحات ومشاريع التنمية يف 

اليمن, مشرياً إىل رغبة البنك يف توسيع التعاون مع اليمن.
الدكتور/ محمد  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزير  وقع  ذلك  إىل 

السفارة  يف  باألعمال  القائم  مع  الجاري  يونيو  مطلع  السعدي 
الدعم  زيادة  اتفاقية  على  ريتشارد«  »اليازبيث  بصنعاء  االمريكية 
ليصل  دوالر،  مليون   »20« بقيمة  لليمن  املقدم  األمريكي  املالي 
إجمالي املعونات األمريكية املقدمة لليمن إىل »200« مليون دوالر. 
وخصصت الواليات املتحدة مبلغ »12« مليون دوالر لدعم عملية 
مليون  و»8«  اليمن  االنتخابي يف  السجل  ونظام  الوطني  الحوار 
دوالر لدعم برنامج القراءة املبكرة الناجحة.  وأشاد وزير التخطيط 
دعم  يف  املتحدة  الواليات  تبديه  الذي  بالحرص  الدولي  والتعاون 
الحكومة  بإسهامات  منوهًا  اليمن  يف  القائم  السياسي  التحول 
األمريكية يف دعم مسارات التنمية واالستقرار يف اليمن. من جانبه 
ملواصلة  بالده  استعداد  االمريكية  السفارة  باألعمال يف  القائم  أكد 
تقديم كافة أوجه الدعم لليمن ومسرية التنمية والديمقراطية فيها..
مشرياً إىل ما حققته اليمن من تقدم ملموس يف دعم جهود التنمية 

وتنفيذ األجندة الوطنية لإلصالحات.
ووقع الدكتور محمد السعدي مع نائب السفري االملاني بصنعاء 
»فيليب هولسابيل« على اتفاقية دعم مشروع الحكم الرشيد يف 
االملانية  الحكومة  من  مقدمة  يورو«  ماليني  »ثالثة  بمبلغ  اليمن 
االتحادية عرب مؤسسة التعاون األملاني للتنمية »جي . آي . زد«. 
وتهدف االتفاقية املوقعة إىل دعم تحسني قدرات املنظمات الناشطة 
املشروع يف  املختارة، كما يساهم  والحوكمة  االصالحات  يف مجال 
الشفافية  وتعزيز  القرار  صنع  عملية  يف  القيادية  املهارات  تطوير 
واملساءلة وحقوق االنسان واملساواة يف النوع االجتماعي واالتصال 
وإدارة األزمات. وعقب التوقيع على االتفاقية أشاد وزير التخطيط 
يف  التنمية  مسرية  وتعزيز  دعم  يف  األملانية،  الحكومة  بإسهامات 
بأملانيا  اليمن  تربط  التي  املتميزة  التعاون  بعالقات  منوهًا  اليمن، 
االتحادية. وجدد نائب السفري األملاني استعداد بالده ملواصلة تقديم 

كافة أوجه الدعم لليمن.
محمد  الدكتور  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  وق��ع  كما 
السعدي واملدير اإلقليمي للبنك الدولي )هارت فيشر( بصنعاء على 
املشروع  وتنفيذ  اليمن  العامة يف  املالية  لدعم تحديث  اتفاقيتني 
التجريبي للتوظيف وتنشيط القطاع الخاص بكلفة إجمالية تصل 
البنك  بتقديم  األولي  االتفاقية  تقضي  دوالر.  مليون   »9.2  « إىل 
الدولي مبلغ » خمسة مليون دوالر » لدعم مشروع تحديث املالية 
االتفاقية  فيما تقضي  اليمن  املالية يف  اإلدارة  العامة وتعزيز كفاءة 
الثانية بتخصيص مبلغ« 4.2« مليون دوالر لدعم تنفيذ املشروع 
املنشآت  وتنمية  الخاص  القطاع  وتنشيط  للتوظيف  التجريبي 
الصغرية التابعة للصندوق االجتماعي للتنمية.  وتندرج االتفاقيتني 
املوقعتني ضمن اطر الدعم املقدمة من البنك الدولي لليمن حيث 
املانحة  الدولية  اإلنمائية  املؤسسات  قائمة  الدولي  البنك  تصدر 
لليمن والتي استكملت تخصيص تعهداتها املقدمة لليمن خالل 

مؤتمر الرياض للمانحني.
كما دشن الدكتور السعدي يف 17 من يونيو الجاري انطالقة 
يف  اليمني  للشباب  التطوع  فرص  لزيادة  املتحدة  األمم  مشروع 
والقدرات. املهارات  وبناء  االيجابية  املجتمعية  املشاركة  قيم  تعزيز 
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي إن 
تعزيز وتنمية قدرات الشباب اليمني، وتفعيل مشاركتهم املجتمعية 
أثر  أكثر  أنهم  إىل  مشرياً  سريعة،  اجتماعية  نهضة  يف  سيساهم 
وفاعلية. وأوضح اثناء توقيعه على اتفاقية املشروع اإلقليمي »شباب 
عربي متطوع من أجل مستقبل أفضل« مع األمم املتحدة، بحضور 
الشبابية  الطاقات  أن  للمشروع:  اإلقليمي  املدير  زروالي«  »كوثر  
املوجودة يف اليمن بحاجة إىل حكمة يف إدارتها، وذلك لتشكيل كوادر 

تستطيع التواصل واإلبداع واملساهمة يف  صناعة القرار.
املتوقع أن يقوم املشروع اإلقليمي »شباب عربي متطوع  ومن 
من أجل مستقبل أفضل«، بقيادة برنامج األمم املتحدة للمتطوعني، 
بحصد طاقات الشباب وحماسهم من خالل التطوع، انطالقًا من 
قيم االعتماد على النفس والتضامن والرابط االجتماعي. وينفذ 
املشروع يف خمس دول عربية هي: مصر واألردن واملغرب وتونس 
مهارات  لبناء  الالزمة  املؤسسات  بدعم  سيقوم  حيث  واليمن. 

وقدرات الشباب يف املنطقة.
أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي 
أن انعقاد لقاء املتابعة الثاني بني الحكومة ومجتمع املانحني لليمن 
يأتي تنفيذاً ملا تم التوافق عليه يف مؤتمر الرياض للمانحني ملتابعة 
وتقييم سري تنفيذ االلتزامات سواء املتعلقة بالتسريع بتخصيص 

التعهدات املقدمة لليمن بمؤتمر الرياض من قبل املانحني أو تنفيذ 
حكومة  قبل  من  االنتقالية  املرحلة  خالل  االصالحات  من  حزمة 

الوفاق الوطني.
وكشف الوزير السعدي  يف اللقاء التشاوري الذي عقد بصنعاء يف 
19 يونيو الجاري، عن إنجاز تخصيص مبلغ » 6.7« مليار دوالر وبما 
نسبته » 86باملائة » من إجمالي التعهدات وانه تم توقيع اتفاقيات 
التمويل بني الحكومة واملانحني على ما يقدر ب�3.2«مليار دوالر أي 
ما نسبته » 42« باملائة من إجمالي التعهدات فيما بلغت إجمالي 
السحوبات حوالي »19« مليار دوالر بما يف ذلك الوديعة املقدمة من 

اململكة العربية السعودية.
وأعترب وزير التخطيط والتعاون الدولي يف اللقاء التشاوري الثاني 
بني الحكومة ومجتمع املانحني أن انعقاد مؤتمر الرياض للمانحني 
مثل حدثا هاما ودفعة قوية لدعم جهود اليمن يف التحول السياسي 
االحتياجات  وتلبية  واألم��ن��ي  االقتصادي  االستقرار  واستعادة 
االنسانية وإعادة االعمار، كما فتح آفاقًا رحبة لتعزيز عالقات التعاون 
بني اليمن وشركاء التنمية املحليني واإلقليميني والدوليني.. مبديًا 
تثمني الحكومة عاليًا للتعهدات السخية املقدمة من املانحني والتي 

بلغت ما يقارب ثمانية مليار دوالر.
 واشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إىل أنه اليزال هناك اكثر 
من مليار دوالر لم يتم تخصيصه حتى األن رغم الجهود الحثيثة 
واملبكرة والتواصل املكثف مع شركاء اليمن يف التنمية مبديًا تطلعه يف 
أن يتم تخصيص هذا املبلغ خالل الثالثة االشهر القادمة وأن تشهد 
وترية تدفق التعهدات واستيعابها يف تمويل املشاريع االستثمارية 

خالل االيام القادمة.
من جهته اعترب مدير عام مكتب مجلس التعاون لدول الخليج 
العربي يف اليمن السفري املهندس/ سعد العريفي يف كلمة له أن 
يمثل  واملانحني  اليمنية  الحكومة  بني  الثاني  املتابعة  لقاء  انعقاد 
مخرجات  لتنفيذ  انجازه  تم  ما  ومراجعة  لتقييم  سانحة  فرصة 
مؤتمر الرياض للمانحني وإجتماع مجموعة أصدقاء اليمن املنعقد 

يف »نيويورك » يف سبتمرب املاضي.
 وأكد السفري سعد العريفي حرص دول مجلس التعاون على 
لتجاوز  اليمني  والشعب  للحكومة  املطلق  ودعمها  وقوفها  تأكيد 
الظروف االستثنائية التي تمر بها اليمن جراء تداعيات األحداث 
املبادرة  خالل  من  وذلك   ، 2011م  العام  يف  البالد  شهدتها  التي 
الخليجية واجتماعات أصدقاء اليمن ومؤتمرات املانحني ، والتسريع 
بتخصيص التعهدات التي أعلنت خالل مؤتمر الرياض واجتماع 
االن من  تم تخصيصه حتى  ما  إجمالي  أن  إىل  منوهًا  نيويورك 
تعهدات دول مجلس التعاون بلع )665ر3( »ثالثة مليار وستمائة 
والتي تمثل »%83« من إجمالي  وخمسة وستون مليون دوالر« 
التعهدات املقدمة من دول مجلس التعاون ، أي ما يقارب ال� »60%« 
من التعهدات الدولية لليمن ..الفتًا إىل أن اململكة العربية السعودية 
ودولة الكويت تأتي يف مقدمة دول املجلس يف تخصيص التعهدات. 
مجلس  دول  دعم  اليمن  لدى  التعاون  مجلس  سفري  وج��دد 
التعاون للتقدم املحرز يف مؤتمر الحوار الوطني الذي دشن املرحلة 
الثانية من أعماله بتوافق وطني رائع بعد نجاح ملموس للمرحلة 
األوىل، وهو ما يعد استمرارا لنجاح تنفيذ املبادرة الخليجية وآليتها 
التي تحضى بدعم قادة دول املجلس واملجتمع  املزمنة  التنفيذية 
الدولي معتربا أن املواطن اليمني العادي ينتظر من الحكومة ومن 
املشاريع على االرض ليزداد اطمئنانا على  املانحني سرعة تنفيذ 

مستقبله.
املهندس/  للتنمية  السعودي  الصندوق  ممثل  أكد  ناحيته  من 
محمد العريفي انه تم تخصيص املنحة السعودية املقدمة لليمن 
املنحة السعودية  أنه تم تخصيص مبلغ  إىل  بشكل كامل مشرياً 
اليمنية  الحكومة  اولويات  قائمة  ضمن  تندرج  مشاريع  لتنفيذ 
املحددة يف برنامج االستقرار املرحلي للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

لألعوام -2012 2014م.
تقديم  تم  أنه  إىل  للتنمية  السعودي  الصندوق  ممثل  وأش��ار 
دعم تمويلي لليمن بقيمة » 600« مليون دوالر عرب برنامج دعم 

الصادرات يف الصندوق السعودي للتنمية.
فيشر«  »ه��ارد  الدولي  للبنك  االقليمي  املدير  جدد  جهته  من 
الدعم  أوج��ه  كافة  تقديم  مواصلة  على  الدولي  البنك  ح��رص 
االقتصادي والتنموي لليمن منوهًا إىل أن البنك استكمل ومنذ وقت 

مبكر تخصيص تعهداته املقدمة لليمن.

التسريع  أهمية  على  ال��دول��ي  للبنك  االقليمي  املدير  وأك��د 
لليمن  املانحني  من  املقدمة  التعهدات  من  بتقى  ما  بتخصيص 
ملساعدة الحكومة اليمنية على تنفيذ املشاريع املدرجة يف برنامج 
االستقرار املرحلي للتنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام -2012 

2014م.
ويف إطار العالقات الدبلوماسية بحث وزير التخطيط والتعاون 
الروسي  السفري  يونيو مع   4 السعدي يف  الدكتور محمد  الدولي 
بالتعاون  املتصلة  القضايا  من  جملة  كوزولوف  سريجي  بصنعاء 
الثنائي بني اليمن وروسيا االتحادية وسبل تعزيزها وتطويرها وبما 

يخدم املصالح املشركة للبلدين الصديقني.
اللجنة  تفعيل  بسبل  املتعلقة  التفاصيل  الجانبان  ناقش  كما 
التخطيط  وزير  أكد  الصدد  املشركة، ويف هذا  الروسية  اليمنية – 
والتعاون الدولي حرص حكومة الوفاق الوطني على تعزيز وتطوير 
ضرورة  إىل  منوهًا  االتحادية  روسيا  مع  الثنائي  التعاون  مجاالت 
تفعيل اللجنة اليمنية – الروسية املشركة.وجدد الوزير السعدي 

ترحيب الحكومة باالستثمارات الروسية يف اليمن وبالزيارة.
الدكتور/  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزير  بحث  يونيو   5 ويف 
محمد السعدي مع السفري السوداني بصنعاء »عوض حسني أحمد 
زروق سفري السودان، العالقات الثنائية بني البلدين وسبل تعزيزها 
بما يخدم البلدين، واستعرض الجانبان الرتيبات املتعلقة بالزيارة 
املرتقبة لوزير التخطيط والتعاون الدولي إىل السودان والهادفة إىل 
تفعيل قنوات التواصل والتعاون الثنائي بني اليمن والسودان. ويف 
الوفاق  الدولي حرص حكومة  والتعاون  التخطيط  وزير  أكد  اللقاء 
مع  واملستقبلية  القائمة  التعاون  مجاالت  توسيع  على  الوطني 
السودان وبما يتواءم والعالقات التاريخية املتجذرة بني الشعبني 
اليمني والسوداني. الفتًا إىل أهمية تفعيل آليات التعاون بني اليمن 
والسودان سواًء من خالل انعقاد اجتماعات اللجنة العليا املشركة 

بني البلدين او اللجنة الوزارية.
الدولي  والتعاون  التخطيط  وزي��ر  ج��دد  الصعيد  نفس  على 
للشعب  والداعم  الثابت  اليمن  موقف  السعدي  محمد  الدكتور/ 
الفلسطيني وخياراته املشروعة يف إقامة دولته املستقلة على كامل 
الفلسطيني  السفري  لقائه مع  الوزير يف  الفلسطيني. وأكد  الراب 
بصنعاء يف  5 يونيو الجاري حرص الحكومة اليمنية على مواصلة 
دعم خيارات الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أوجه الدعم املتاحة 
املرتكزة  الوطنية  بالثوابت  املتمسك  الفلسطيني  املوقف  لتعزيز 
على حق اقامة الدولة الفلسطينية على كامل االرض الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشريف.
الجنوبية بصنعاء  ، مع سفري كوريا  التخطيط  كما بحث وزير 
»بارك كيو اوك« جملة من القضايا املتصلة بالتعاون الثنائي بني 
اليمن وكوريا الجنوبية وسبل تعزيزها وتطويرها وبما يخدم املصالح 
املشركة للبلدين الصديقني. وناقش الجانبان خالل اللقاء التفاصيل 
املتعلقة بتخصيص ال� 100 مليون دوالر املقدمة لليمن خالل مؤتمر 
الرياض للمانحني من بنك االسترياد والتصدير الكوري الجنوبي. 
إىل  تطلعه  الدولي  والتعاون  التخطيط  وزير  أبدى  الصدد  ويف هذا 
التسريع بتخصيص التعهدات التمويلية املقدمة من كوريا الجنوبية 
اليمن  دعم  الجنوبية يف  الكورية  الحكومة  منوهًا حرص  لليمن، 
خالل الظروف االستثنائية التي تمر بها البالد. من جهته أكد سفري 
كوريا الجنوبية بصنعاء استعداد حكومة بالدة مواصلة تقديم كافة 
أوجه الدعم املتاح لليمن منوهًا بمستوى التعاون القائم بني اليمن 

وكوريا الجنوبية.
وجدد السعدي ترحيب اليمن باالستثمارات الركية يف العديد 
الركي بصنعاء/  السفري  القطاعات جاء ذلك خالل بحثه مع  من 
فضلي تشورمان جملة من القضايا املتصلة بالتعاون الثنائي بني 
اليمن وتركيا وسبل تعزيزه وتطويره وبما يخدم املصالح املشركة 
للبلدين الشقيقني. وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بالحرص 
مع  الثنائي  التعاون  مجاالت  وتطوير  لتوسيع  تركيا  تبديه  الذي 
اليمن مؤكداً حرص حكومة الوفاق الوطني املماثل على تعزيز أطر 
التعاون املشرك مع تركيا. وناقش الجانبان القضايا املتصلة بتنفيذ 
بعض املشاريع التي تعتزم الحكومة الركية تمويلها يف اليمن يف 
العديد من القطاعات االقتصادية يف اليمن. من جهته أكد السفري 
الركي  بصنعاء استعداد الحكومة الركية تقديم كافة اوجه الدعم 
الالزم لدعم العملية السياسية القائمة يف اليمن منوهًا بخطوات 

التقارب املتسارعة التي قطعتها العالقات اليمنية الركية.

4- توفري صورة رقمية عن النمط االستهالكي 
لألس���رة واملجتمع اليمني على مس���توى الريف 

والحضر.
5- تحديث بيانات األوزان ) التثقيالت( الالزمة 

لركيب األرقام القياسية ألسعار املستهلك .
6- توفري بيانات عن االنتاج األسري املوجه نحو 
االس���تهالك الذاتي ، ونس���بته من الناتج املحلي  

اإلجمالي .
7- تحدي����ث مؤش����رات القوى العامل����ة وعمالة 

االطفال وبيانات اإلعاقة.
8- املس���اهمة يف توفري البيانات الالزمة إلنش���اء 

نظام معلومات الفقر.
9- تحديث بيانات االنفاق االستهالكي النهائي 
العائلي لتحس���ني تقديرات الحسابات القومية يف 
تركيب حسابات القطاع العائلي وفقًا لنظام األمم 

املتحدة للحسابات القومية .
10- املس���اهمة يف توفري البيان���ات التي تخدم 

تركيب  سلة الغذاء .
أهمية مسح ميزانية االسرة:

تنبع أهمية ميزانية األسرة من العناصر االتية :

1-قياس االنفاق على السلع والخدمات الشباع 
حاجات أفراد واألسرة األساسية وهوما يطلق عليه 

اإلنفاق االستهالكي العائلي 
2- قي���اس كمي���ة  الس���لع والخدم���ات الت���ي 

تستهلكها األسرة ويطلق عليه )مستوى املعيشة(.
3- قياس الدخل التي تحصل علية األسرة من 

مختلف مصادره.
4- قي���اس حجم االدخار ال���ذي يعرب عن قدرة 
االس���رة على تمويل االس���تثمارات الجديدة التي 

تسهم يف زيادة دخل األفراد واألسر.
5- االسهام يف تطوير قاعدة البيانات االحصائية 

يف كافة الجوانب االقتصادية واالجتماعية.
املراحل التي أنجزت من مسح ميزانية األسرة:

بدأ اإلعداد ملسح ميزانية األسرة الحالي يف عام 
2009م على أس���اس أن املس���ح سينفذ يف عامي 
2010-2011م إال أن أحداث الثورةٌ  أخرت إنجازه ، 
وق���د بدأ االعداد له من جديد يف بداية عام 2012م  

وقد أنجزت منه املراحل التالية:
1-إس���تمارة املس���ح ، وكان آخر تحديث لها يف 
االجتماع الذي عقده فريق الجهاز املركزي لإلحصاء 

برئاسة رئيس الجهاز وفريق البنك الدولي ووكالة 
التنمي���ة الربيطاني���ة يف عمان خ���الل الفرة 16-

2013/6/20م .
2- الخطة والربنام���ج الزمني وامليزانية الخاصة 

باملسح.
3- استمارة الحصر.

4- دليل العمل امليداني .
5- النظ���ام املحاس���بي وفق���ًا ملتطلب���ات البنك 

الدولي حيث سيتم تنفيذ الجانب املالي آليًا.
6- تجهي���ز املواصف���ات الخاص���ة باملش���روات 

الخاصة باملسح .
7- توقي���ع االتفاقية من جان���ب البنك الدولي 
يف يوم الجمع���ة 2013/6/28م حيث يعد التوقيع 
على االتفاقية  بمثابة االنطالق للعمل باملسح من 

جديد .
يج���در التنبيه هن���ا اىل انه وألول مرة س���يتم 
استخدام التقنية الحديثة يف أعمال املسح يف امليدان 
عن طريق اس���تخدام أجهزة الكمبيوتر )الب توب( 

إلدخال البيانات يف امليدان .
واهلل ولي التوفيق ،،،،

اإلحصاء - خاص:
عقد بصنع���اء اجتماعًا موس���عًا ب���ني الحكومة 
والبنك الدولي برئاس���ة وزي���ر التخطيط والتعاون 
الدولي الدكتور محمد الس���عدي واملدير التنفيذي 

للبنك الدولي »مريزا حسن«.
ويف مس���تهل االجتماع أش���اد وزي���ر التخطيط 
والتع���اون الدول���ي بالدور الفاعل ال���ذي يضطلع به 
البنك الدولي يف دعم مس���ارات االستقرار والتنمية 
يف اليمن.. منوهاًإىل إسهامات البنك الفاعلة يف حشد 

الدعم اإلقليمي والدولي لليمن.
وأكد الوزير الس���عدي تقدير الحكومة للحرص 
الذي أب���داه البن���ك الدولي يف اإليف���اء بتخصيص 
تعهدات���ه املقدم���ة لليمن خ���الل مؤتم���ر الرياض 
للمانحني ومساعدة اليمن يف البدء بتنفيذ املشاريع 
التي تندرج ضمن قائمة األولويات الحكومية املحددة 
يف برنامج االس���تقرار املرحلي للتنمي���ة االقتصادية 
واالجتماعية لألعوام 2012م- 2014م.. واستعرض 
وزير التخطيط والتع���اون الدولي التفاصيل املتعلقة 

بس���ري تخصيص تعهدات املانح���ني لليمن خالل 
مؤتمر الري���اض.. منوهًا يف هذا الص���دد إىل ضرورة 
إيفاء املانحني بهذه التعهدات لتمكني الحكومة من 

تنفيذ املشاريع املدرجة ضمن قائمة أولوياتها.
وتخلل االجتماع الذي حضره وزراء املالية واألشغال 
العام���ة والط���رق واملي���اه والبيئة والثروة الس���مكية 
والربية والتعليم والصحة العامة والس���كان تقديم 
العدي���د من املداخالت من قبل ال���وزراء الحاضرين 
والتي تمحورت يف مجملها حول اس���تعراض سري 
تنفيذ املشاريع املمولة من البنك الدولي يف مختلف 

القطاعات التنموية واالقتصادية.
من جهت���ه جدد املدير التنفي���ذي للبنك الدولي 
حرص البنك على مواصلة تقديم الدعم االقتصادي 
لليمن مش���يداً بمس���توى التعاون املشرك القائم 
بني البنك الدولي واليمن ومستوى تنفيذ املشاريع 
املمول���ة من البن���ك الدولي..  منوه���ًا إىل أن البنك 
الدولي بصدد تعزيز أطر الدعم التنموي واالقتصادي 

املقدم لليمن.

وزير التخطيط والمدير التنفيذي للبنك الدولي 
يرأسا اجتماعًا موسعًا للجانبين في صنعاء 

بقية االفتتاحية
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الرؤي����ة: هي تصور مس����تقبلي طويل امل����دى للوضع املرغوب 
الوصول إليه .وترسم الصورة العامة للمجتمع على املدى البعيد 
.وتح����دد املس����ار الع����ام الذي س����يُجرى التحرك علي����ه يف كافة 
املج����االت ، وهي أيض����ًا إطار لتوجهات عامة تخ����رج منها خطط 
قصرية ومتوس����طة املدى وعادة ما تغطي فرة زمنية تراوح بني 

عشر سنوات وخمٍس وعشرين سنة . 
إن وج����ود رؤية عامة للبلد أمرًا الب����د منه لتبلور أهداف عامة 
يمكن أن تش����تق منها أهداف أكثر تحديدًا للخطط متوس����طة 
وقص����رية املدى ، وهذا ي����دل على أن البلد تس����ري وفق توجهات 
واضحة املعالم مبنية على أس����س علمية وأن اعتبارات التنمية 
املتواصلة واملستدامة على املدى البعيد هي الوسيلة املأخوذ بها. 
إن اليمن أعدت رؤيتها اإلس����راتيجية 2025 م يف عام 2000 
م تزامن����ًا مع إعداد الخطة الخمس����ية الثاني����ة 2001-2005 م 
وانبثقت منها ثالث خطط كان آخرها مشروع الخطة الخمسية 
الرابع����ة 2011-2015 م و أن ه����ذه الرؤية اس����تندت عليها عدة 

اسراتيجيات قطاعية ولم يتم تقييمها أو مراجعتها بحسب ما 
هو معمول به منهجيًا وعمليًا خالل الفرة املاضية . 

تس����عى الحكوم����ة اليمنية حالي����ًا ممثلة ب����وزارة التخطيط 
والتع����اون الدولي بمراجعة وتقييم الرؤي����ة العامة للبالد 2025 
م ،و تحديثه����ا ووضع تصورات جديدة وذل����ك ملواجهة التحديات 
الداخلي����ة والخارجية القديمة والحديثة الت����ي تواجه بالدنا مع 
تعديل فرة التنفيذ إىل عام 2030م . وتجدر اإلش����ارة هنا إىل أن 
عملية تقييم اإلس����راتيجية ليس باألمر السهل بل تحتاج إىل 

عدة خطوات وإجراءات منها :
أواًل: محاكم����ة منهجي����ة إع����داد الرؤية 2025م يف الس����ابق 
وتلمس تأثرياتها االيجابية والس����لبية على تنفيذ ما خُطط له 

ليتم تاليف تلك األخطاء يف مرحلة التحديث للرؤية .
 ثاني����ًا : اإلطالع على تجارب الدول الناجحة لالس����تفادة من 
منهجي����ة وأس����اليب إعداد ال����رؤى اإلس����راتيجية، ملعرفة القيود 
واملح����ددات الت����ي تعاني منه����ا تلك البلدان وكذل����ك الخطوات 
الت����ي اتخذتها لتحطيم تلك القي����ود التي عاقت التجدد الذاتي 
للمجتمع وما ه����ي الخيارات االقتصادية والس����يناريوهات التي 

وُضعت ملواجهة تلك املعوقات .
 ثالث����ًا: وضع دليل واضح يح����دد فيه آليات العم����ل واملفاهيم 

املس����تخدمة يف عملية الصياغة متضمنًا الربنامج الزمني ملراحل 
التقييم والتعديل.

 رابعًا:إع����داد ال����كادر الفن����ي الذي س����يقوم بمهم����ة اإلعداد 
والتحلي����ل والصياغ����ة واس����تخالص النتائ����ج ووض����ع األهداف 
والسياس����ات العامة من خالل التدريب وإعداد ورش عمل لهم 

قبل بدء العمل.
 خامس����ًا : العمل على توفري بيانات ومعلومات بكمية معقولة 

وجودة مقبولة .
ولتحقيق فعالية الرؤية ال بد من توفر بعض الشروط منها:1.

اإلرادة السياس����ية القوية التي تضع األهداف اإلسراتيجية حيز 
التنفيذ من خالل إصدار القرارات الضرورية 2. محاربة الفس����اد 
واألنش����طة الطفيلية 3. العمل على توفري االس����تقرار السياسي 
واالجتماعي 4.  توفري املتطلب����ات الفنية والتي من أبرزها:توفري 
قاعدة س����ليمة وكافية من البيانات والكوادر املؤهلة واألس����اليب 
املالئم����ة للتخطي����ط واملتابعة والتنظيم املؤسس����ي املناس����ب، 

والسعي الدؤوب لتوفري املوارد املالية. 
كم����ا أن توفري بيانات إحصائية ذات ثقة عاليه تعترب من أهم 
ش����روط ومتطلبات مراجعة وتقييم الرؤية ويقوم بهذه املهمة يف 
كل بل����دان العالم جهاز متخصص باالش����راك مع الجهات ذات 

العالق����ة، ويف بالدنا يعت����رب الجهاز املركزي لإلحص����اء هو الجهة 
املخولة للقيام بهذه املهمة .

كم����ا أن االحتياجات من تل����ك البيان����ات اإلحصائية ملراجعة 
الرؤية وتقيمها وتحديثها من جانب كلي تكمن يف الحس����ابات 
القومية والتي تتفرع إىل ناتج وإنتاج ومكوناتهما مصنفة بحسب 
اإلنفاق و بحس����ب عوامل اإلنتاج و بحس����ب القطاعات والدخل 
القوم����ي املت����اح وتخصيصات����ه وتموي����ل رأس امل����ال والصفقات 
الخارجي����ة باإلضافة إىل البيانات املالي����ة والنقدية والتجارية . أما 
بيانات القطاعات اإلنتاجية فتتمثل يف بيانات الزراعة ،األس����ماك 
،الصناعة بشقيها االستخراجي والتحويلي ، أما بيانات القطاعات 
الخدمية فتتمث����ل يف خدمات التعليم ،الصح����ة ،املياه ،الكهرباء ، 
وبيانات البنى التحتية من طرقات واتصاالت وموانئ ومطارات . 
خالصة القول أن تقييم رؤية اليمن 2025 وتمديد فرتها إىل 
2030 م يتطلب التنس����يق الوثيق مع الجهاز املركزي لإلحصاء 
وم����ع الجهات ذات العالقة وذلك به����دف توفري البيانات املطلوبة 
للمس����اهمة يف تش����خيص الواقع ومعرفة مكامن القوة والضعف 
يف االقتص����اد الوطني ، وكذا معرفة الفرص املتاحة واملخاطر ليتم 
الخ����روج برؤي����ة واقعية تتضم����ن أهدافًا وسياس����ات عامة قابلة 

للتنفيذ يمكن ترجمتها يف خطط متوسطة وقصرية املدى.

   حممد عثمان �إ�سماعيل
* وزارة التخطيط والتعاون الدولي

استطالع/ درهم السفياني:
أكد املشاركون يف ورشة العمل الخاصة بدور القطاع 
الخ���اص يف إنجاح التعداد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنشآت 2014م واملنعقدة بصنعاء خالل مايو املاضي، 
على أهمية تضافر كافة الجهود وحش���دها يف س���بيل 
تنفيذ التعداد العام واالس���تفادة من التقنيات الحديثة 
وتجارب ال���دول املتقدمة للوص���ول اىل نتائج ايجابية 
والوصول إىل تنفيذ هذا العمل اإلحصائي الهام واملعول 

عليه كثرياً يف خدمة مجاالت التنمية يف اليمن .
وعرب الجميع عن ثقتهم يف قدرات وإمكانيات الجهاز 
املركزي لإلحصاء، يف تنفيذ التعداد من خالل ما يمتلكه 
من خربات وكوادر فنية متخصصة يف العمل اإلحصائي 
.. معول���ني عل���ى التعداد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت 2014م يف تلبية طموحاتهم وحاجتهم يف 
تطوير وتنمية القط���اع الخاص يف البالد كون بيانات 
التع���داد مرجعًا له���م ملعالجة الكثري من اإلش���كاليات 
التي يواجهها القطاع الخاص أهمها توفر بيانات دقيقة 
وصحيحة حول املنش���آت والتجمعات السكانية وبما 

يخدم النشاط التجاري بشكل عام .
وقدم املش���اركون يف الورش���ة جملة من املقرحات 
واآلراء التي ينبغي األخذ به���ا من قبل كافة العاملني 
يف التعداد بغية نجاح مراحل التعداد كونه مصدراً هامًا 
لتوفري البيانات الدقيقة واملعلومات وبما يلبي احتياجات 
مستخدمي البيانات اإلحصائية من الوزارات واملصالح 
والهيئ���ات الحكومية يف الدول���ة والقطاع الخاص وكذا 
املانحني ومنظمات املجمع املدني والباحثني واملهتمني . 
ولتسليط الضوء على هذا املوضوع رصدت صحيفة 
“ اإلحصاء“ ع���دداً من املقرحات من قبل املش���اركني 

خالل الورشة على النحو التالي :
 رجل األعمال الدكتور/ محمد عبد العزيز الحمريي 
مدير عام مجموعة الشفاء للعسل اليمني واألعشاب 
الطبية  أش���ار إىل أن القطاع الخاص بحاجة ماسة إىل 
املعلومات التي سيوفرها التعداد خاصة أنه يوفر بيانات 
ومعلومات تتعلق باملنشآت واملصانع وغريها.. مبينًا أنه 
يف مجال التس���ويق مثاًل يحتاج التاج���ر أو املصدر إىل 
معرفة كم عدد املصانع لتحديد حجم الفجوة املوجودة 

لتلك الصانع التي تهت���م بالتعبئة والتغليف ، كما أن 
املس���تثمرين س���واًء املحلي���ني أو الخارجيني بحاجة 
إىل املعلوم���ات والبيانات الخاصة باملنش���آت الصناعية 
وعددها وهو ما يوفره التعداد العام للس���كان واملساكن 
واملنش���آت .. واعترب أن التعداد سيمثل خارطة طريق 
للكل املهتم���ني خاصة القطاع الخاص كونه س���يوفر 
بيانات دقيقة وحديثة وش���املة تخدم القطاع الخاص 
خاصة وأن آخر تعداد للجمهورية اليمنية كان يف العام 

2004م.
وعرب الدكتور الحمريي ع���ن ثقته يف أن يلبي هذا 
التعداد الطموح، كونه س���ينفذ من قبل كوادر وخربات 

فنية مؤهلة يف الجهاز املركزي لإلحصاء .
ويؤكد عبداهلل علي الس���نيدار رج���ل أعمال عضو 
االتحاد العام أهمية املعلومات التي س���يوفرها التعداد 
الع���ام الذي س���ينفذ يف العام 2014م كونها س���تمثل 
قاع���دة بيانات مهمة ومرجع���ًا للمهتمني والباحثني .. 
معترباً أن تلك املعلومات ستمثل حجر أساس لتزويد 
القط���اع الخاص بما يحتاجه م���ن معلومات وبيانات 

خاصة املتعلقة بالجانب الصناعي واملنشآت .
ولف���ت الس���نيدار إىل أن التقني���ات الحديثة التي 
يستخدمها الجهاز املركزي لإلحصاء يف تنفيذ التعداد 
للعام 2014م ستشكل نقلة نوعية لتحسني دور وأداء 
الجهاز وكوادره الفنية وسيعزز من جهودهم ونشاطهم 
يف تنفيذ التعداد ومن ثم إخراجه بطريقة حديثة تلبي 
متطلبات مختلف املؤسس���ات والجه���ات الحكومية 

والشركات التجارية والقطاع الخاص بشكل عام  .
ووفق���ًا لعضو االتحاد العام ف���إن القطاع الخاص يف 
اليم���ن أصبح يعاني من عدم توفري بيانات ومعلومات 
دقيقة عن املنشآت الصناعية وعدد املصانع وغريها من 

البيانات املتعلقة بالشأن الصناعي والتجاري .
ونصح رجل األعمال باالستفادة من خربات وتجارب 
الدول املتقدم���ة يف تنفيذ التعداد حيث والجميع يعول 
على هذا التعداد الكث���ري خاصة توفر البيانات الدقيقة 
والصحيح���ة وتقديم البيانات بلغ���ة األرقام بعيداً عن 

العواطف التي تؤثر على دقة املعلومات .
بدوره يؤكد رئيس قط���اع العمليات يف كاك بنك/ 

أنعم الشهاري استعداد البنك فتح الحسابات الخاصة 
بتس���هيل أنش���طة التع���داد واملس���اهمة يف مختلف 
املواضيع املتعلقة بالقطاع الخاص والتواصل مع املعنيني 

للوقوف على هذا املوضوع .
وأش���ار إىل أن التعداد من املواضي���ع الهادفة والهامة 
وم���ن القضايا الوطنية التي يجب دعمها من مختلف 
الجه���ات الحكومي���ة والقط���اع الخ���اص واملانح���ني 
كونها تمثل نقطة انطالقة وخارطة طريق لراس���مي 
السياس���ات ومتخذي الق���رارات وعون���ًا لهم يف وضع 
خطط وبرامج التنمية يف البالد وتوزيع املوارد بالنسب 

وبالشكل املنصف .
ولف���ت إىل أن اليم���ن بحاجة ماس���ة إىل مثل هذا 
العمل اإلحصائي الكبري آال وهو التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنش���آت لع���ام 2014م كون���ه س���يأتي 
بمعلوم���ات وبيان���ات حديث���ة ومختلفة ع���ن التعداد 
الس���ابق الذي نفذه الجه���از املركزي لإلحصاء يف العام 
2004م وال���ذي أصبحت اآلن معلوماته قديمة خاصة 

بعد مرور فرة زمنية تقارب العشر سنوات .
ووفق���ًا ألنعم الش���هاري فإن البيان���ات اإلحصائية 
الدقيقة عن الس���كان واملنشآت واملس���اكن أصبحت 
ضرورة ملحة لخدمة خطط وبرامج الحكومة يف توجيه 
وتوزيع املوارد وتنفيذ املشاريع التنموية والخدمية على 

مستوى املنطقة والعزلة والقرية .
فيما اقرح مدير اإلدارة التجارية يف الغرفة التجارية 
والصناعية بأمانة العاصمة عصام الزبريي إيجاد خطة 
عمل مش���ركة بني الجهاز املركزي لإلحصاء والغرفة 
التجاري���ة كونها ممثاًل ع���ن القطاع الخ���اص وذلك 
به���دف آلية العم���ل يف إنجاح التع���داد وضمان نجاح 
مختلف مراحل التعداد خاصة وأن البيانات واملعلومات 
التي س���يوفرها التعداد تخدم بدرجة أساسية القطاع 
التج���اري يف اليمن، لكن���ه يف ذات الوقت ال يقلل من 

خربات وقدرات الجهاز يف تنفيذ املسوح والتعداد .
وتوقع الزبريي أن يقدم التعداد نتائج ايجابية تخدم 
مختلف املج���االت خاصة قطاع الصناع���ة والتجارة يف 
اليمن حيث س���يوفر التعداد العام للسكان واملساكن 
واملنش���آت 2014 بيانات حديثة ودقيقة من األخذ يف 

االعتبار االس���تفادة من تنفيذه لتعداد 1994م وتعداد 
2004م .

وقال “ نحن ندرك أن هناك إصدارات عديدة نفذها 
الجه���از املركزي لإلحصاء منها املس���ح الصناعي الذي 
يوفر البيانات املتعلقة بالنشاط الصناعي والتي تعكس 
مدى مس���اهمة هذا النش���اط يف الناتج املحلي حيث 
يتضمن مؤش���رات عن العمالة واألجور واملستلزمات 
واإلنتاج والقيمة املضافة واإلهالك والرسوم والضرائب 
واإلضاف���ات الرأس���مالية على مس���توى كل نش���اط 
صناعي وبحس���ب حجم املنش���أة ، ولكن فإن القطاع 
الخاص ما يزال بحاجة التى البيانات واملعلومات التي 
يوفرها التعداد كونها تتناول عناصر السكان واملنشآت 

واملساكن أي يعترب ثالثة تعدادات يف تعداد واحد “ .
من جانبه يشري الدكتور/ حميد اإلرياني ممثال عن 
بن���ك اليمن والكويت إىل أهمية إعادة النظر والتدقيق 
يف آلي���ة الحص���ول على البيانات الت���ي يتم الحصول 
عليها من  امليدان والركيز على تبويبها بطريقة تخدم 

القطاع الخاص واحتياجاتها يف استخدامات متعددة .
وح���ث االرياني على أهمي���ة الحرص يف الحصول 
عل���ى املعلومات الدقيقة والصحيحة بلغة األرقام بعيدًا 
عن العاطفة واملماحكات السياسية والحزبية .. معتربًا 
أن معظم املعلومات التي وفرتها التعدادات السابقة يف 
اليمن معظمها بيانات يطغى عليها عامل التسييس .
وعرب عن تفاؤله يف أن يلبي التعداد العام للس����كان 
واملساكن واملنشآت 2014 طموحات القطاع الخاص يف 
اليمن وأن ينفذ التعداد بطرق حديثة ومن قبل خربات 
ومه����ارات ينفرد بها الجهاز املرك����زي لإلحصاء، ونوه إىل 
الجهود التي تبذل لتنفيذ مراحل التعداد واالجتماعات 
املتواصلة للجنة الفنية وكذا اجتماعات وإشراف اللجنة 
العليا اإلشرافية للتعداد والتي تضم يف عضويها ممثلني 

من مختلف الجهات واملؤسسات ذات العالقة .
فيما توق���ع الرئيس التنفيذي ألنظم���ة املعلومات 
بش���ركة تيليمن/ عب���د الوهاب أبو غان���م ان تكون 
مخرجات التعداد العام للس���كان واملس���اكن واملنشآت 
2014 مخرج���ات بن���اءة وطموحة تلب���ي احتياجات 
القطاع الخ���اص وحث على أهمية اس���تغالل الفرة 

املتبقية للوصول إىل مرحل���ة التنفيذ نهاية العام القادم 
وذلك بعقد مثل هذه الورش وتكريس���ها لالس���تماع 
ملزي���د من اآلراء واملقرحات بما من ش���أنه تحس���ني 

وتطوير مخرجات اإلحصاء يف تنفيذ هذا التعداد .
ويوافقه الرأي بس���ام القدسي ممثال عن مؤسسة 
ب���ن حميد للدعاية واإلعالن .. ون���وه إىل أهمية الدور 
التوع���وي ل���دى املواطنني من خالل وس���ائل اإلعالم 
بض���رورة التع���اون م���ع العدادي���ن واإلدالء بمختلف 
املعلومات والبيانات، إىل جانب الركيز على رفع الوعي 
بقضايا التعداد وأهدافه واألغراض الداعية اىل تنفيذه .

وبني أن التعدادات السابقة تتضمن بيانات وأرقام 
بعضه���ا غ���ري مطابقة للواق���ع نتيجة انتش���ار الجهل 
يف أوس���اط األس���ر خاصة يف املناط���ق الريفية ونتيجة 
للش���ائعات التي تجعل املواطنني يقلصون عدد أفراد 
أس���رهم أو لجوء البعض إىل زيادة العدد اعتقاداً منهم 
بأنه س���يتم رف���ع حصتهم م���ن الدعم أو املش���اريع 

الخدمية واملصالح وغريها .
وأش���ار إىل أن تنفيذ التعداد بش���كل دقيق عملية 
صعب���ة ج���داً ولكن يج���ب الحرص ق���در االمكان يف 
الحص���ول على املعلومات الصحيحة والتأكد من دقتها 
كونها ستس���هم يف تأس���يس قاعدة بيانات رسمية 
ملختلف الجهات وسيتم على ضوئها رسم السياسات 

وتنفيذ  خطط وبرامج التنمية للبالد .
بدوره أش���ار ممثل االتحاد الع���ام للغرف التجارية 
- عض���و اللجنة العليا للتعداد/ محم���د خالد الثور إىل 
الجهود التي تبذل بغية تطوير وتحس���ني مس���توى 
تنفيذ مختلف مراحل التعداد .. مبينًا أن الورشة تعد 
أحد اآلليات والوس���ائل التي يتم من خاللها االطالع 
عل���ى مقرحات املعني���ني املش���اركني وآراءهم خاصة 
القطاع الخاص كونها  تهدف إىل تجويد األداء وتكمن 
أهمية الورش���ة يف تب���ادل الخربات، ووجه���ات النظر، 
وتوحيد الجهود، وتوجيهها نحو تنفيذ مختلف مراحل 
التعداد بشكل يضمن التوصل إىل أفضل عمل تعدادي 
إحصائي من خالل اس���تخدام كافة التقنيات الحديثة 
املتاح���ة بغي���ة تقديم املعلوم���ات والبيان���ات وإتاحتها 
ملختلف الجهات والباحثني واملهتمني وتسهيل عملية 

الحصول عليها وجعلها يف متناول الجميع .

القطاع الخاص اليمني.. طموح بحاجة إلى خارطة طريق

تقييم  رؤية اليمن 2025م ومتطلباتها من البيانات اإلحصائية
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يحظى موضوع العنف ضد املرأة باهتمام 
بال���غ م���ن كل الهيئات واملنظم���ات الدولية ، 
حيث يتجسد هذا االهتمام يف اإلعالم العاملي 
بش���أن القضاء على أش���كال العنف املوجهة 
ضد امل���رأة واملصادق عليه م���ن قبل الجمعية 
العامة لألمم املتح���دة بموجب التوجيه رقم 
)1048( واملؤرخ يف 8 ديس���مرب ع���ام 1993 ، 
وال���ذي عرف العنف ضد امل���رأة على أنة »أي 
اعتداء ض���د املرأة مبني على أس���اس النوع 
والذي يتس���بب بإحداث إيذاءأو الم جسدي 
، جنس���ي ، أو نفس���ي للمرأة ، ويشمل أيضا 
التهديد بهذا االعت���داء أو الضغط أو الحرمان 
التعس���في للحريات س���واء يف إط���ار الحياة 

العامة أو الخاصة«.

ظاهرة العنف ضد املرأة.. ظاهرة عاملية
يجدر اإلش���ارة هن���ا إىل أن ظاهرة العنف 
ضد املرأة تعترب – يف انتش���ارها - ظاهرة دولية 
عاملية ، حيث نجد أن هناك أرقامًا سُ���جلت 
يف العن���ف ضد املرأة يف الكثري من الدول: ففي 
فرنس���ا %95 م���ن ضحاي���ا العن���ف هن من 
النساء، %51 منهن نتيجة تعرضهن للضرب 
من قب���ل أزواجهن أو أصدقائه���ن ، و يف كندا 
%60 من الرجال يمارسون العنف، و %66 من 
نسبة الرجال الذين يمارسون العنف تتعرض 
العائل���ة كلها للعنف، و يف الهند، 8 نس���اء من 
بني كل 10 نس���اء هن ضحايا للعنف، سواء 
العنف األسري أو القتل ، و يف البريو، %70 من 
الجرائم املس���جلة لدى الش���رطة هي لنساء 
تعرضن للضرب من قب���ل أزواجهن ، كما أن 
زُهاء %60 من النس���اء الركيات فوق س���ن 
الخامس���ة عش���رة تعرضن للعنف أو الضرب 
أو اإلهان���ة أو اإلذالل، عل���ى أي���دي رجال من 
داخل أس���رهن، س���واء من الزوج أو الخطيب 
أو الصدي���ق أو األب أو وال���د الزوج ، وأش���ارت 
بعض الدراس���ات إىل أن )%50( من النس���بة 
األنفة يتعرضن للضرب بشكل مستمر، وأن 
)%40( منهن يُرجعن السبب يف ذلك لظروف 
اقتصادية وتناول الكحوليات وأن )%25( فقط 
من أولئك النس���اء الالتي يتعرضن للضرب 
يقمن بالرد على العنف بعنف مماثل، يف حني 
أن )%10( فق���ط منهن يركن املنزل احتجاجًا 
على العنف ال���ذي يتعرضن له ، والغريب أن 
)%70( من هؤالء الس���يدات الالتي يتعرضن 
للض���رب ال يحب���ذن الط���الق حفاظ���ًا على 
مستقبل األوالد، يف حني أن )%15( فقط منهن 
ال يطلنب الطالق بس���بب حبهن ألزواجهن ، 
ويف الوالي���ات املتحدة يعت���رب الضرب والعنف 
الجس���دي الس���بب الرئيس���ي يف اإلصابات 

البليغة للنساء .

موقف اإلسالم من العنف ضد املرأة
إن اإلس���الم بحنيفيته الس���محة ، وكونه 
دين س���ماوي ورباني ق���د أوىل اهتمامًا كبريًا  
باألنث���ى ، فه���و ينظر له���ا يف ش���ريعته ويف 
مجتمعه اإلسالمي الحق ك� أم و أخت و زوجة 

و ابنة و جدة و .... الخ .
فق���د جاء يف )القرآن الكريم( )ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفس���كم أزواجًا لتسكنوا إليها 

وجعل بينكم مودة ورحمة(.
وورد يف حدي���ث النبي األكرم )اس���توصوا 
بالنس���اء خرياً(، فس���يدنا محمد – صلى اهلل 
عليه وس���لم – قد استوصانا بالنساء خري ، يف 
أكثر من حدي���ث ويف أكثر من موضع ومقام ، 
كقوله – صلى اهلل عليه وس���لم – : ) خريكم 
خريك���م ألهل���ه ... (  ، ب���ل أن م���ن ضمن ما 
ش���دد عليه وذكره ووصى به يف خطبة الوداع 
)حجة ال���وداع( يوم عرفه يوم الحج األكرب بعد 
أن ذّكر بحرمة املكان والزمان وأوصانا بالصالة 
الرك���ن الثاني م���ن أركان اإلس���الم ، عطف 
عليها وأوصانا واستوصانا بالنساء خرياً ، و أمَر 

بالرفق بالقوارير)أي النساء( .
ولك���ن بما أن الع���ادات والتقالي���د والقيم 
االجتماعية قد تُعد من أه���م األُطر الثقافية 
التي تقدم س���نداً وتربيراً للعن���ف ضد املرأة، 
فضال عن القيم العشائرية والثقافة الذكورية 
التي تُعلي من ش���أن الرج���ل وتُعامل املرأة 
بدونية واحتقار وتضعها يف الدرجة الثانية من 
السلم اإلنس���اني ، حيث قد يستند ذلك إىل 
التفس���ري الخاطئ لبعض النصوص الدينية 
والتي تفس���ر يف الكثري م���ن األحيان لصالح 
الرجل فتتمخض عنها أحكام فقهية تنال من 
املكانة اإلنس���انية للمرأة، أو تس���لبها حقوقها 
ودوره���ا يف الحي���اة االقتصادية والسياس���ية 
واالجتماعية، ما يدعم سلطة الرجل ويعطيه 
التربيرات يف ممارسة العنف ضد املرأة ، فيتهم 
الدين اإلسالمي ونصوصه وتفسرياته وبعض 
أحكامه الشرعية بأنه احد مصادر العنف ضد 

املرأة، إال أن الحقيقة والصواب غري ذلك .
وعليه فإن ) العنف النفس���ي ( الذي يهدد 
فيه الزوج زوجت���ه بالطالق أو بغريه، أو عندما 
يركه���ا يف زواجها كاملعلقة، فال تُعامل كزوجة، 
أو الذي يس���تخدم فيه الطالق كعنصر ابتزاز 
لها يف أكثر من جانب، فتفقد بالتالي االستقرار 
يف زواجها، مما ينعكس ضرراً على نفس���يتها 

وتوازنها.
و ايض���ًا ) العنف املعيش���ي ( ال���ذي يمتنع 
في���ه ال���زوج أو األب من تحمل مس���ؤولياته 
املادية تجاه الزوجة واألس���رة، فيحرم املرأة من 
حقوقه���ا يف العيش الكري���م، أو عندما يضغط 
عليها لتتنازل عن مهرها الذي يمثل يف املفهوم 

اإلس���المي هدية رمزي���ة عن امل���ودة واملحبة 
اإلنسانية، ومقابل استحالل الفروج .

  وكذل���ك )العن���ف الربوي( ال���ذي تُمنع 
مع���ه املرأة م���ن حقها يف التعلي���م والرقي يف 
مي���دان التخص���ص العلمي، بم���ا يرفع من 
مس���تواها الفك���ري والثقايف ويفت���ح لها آفاق 
التطور والتطوير يف ميادين الحياة ، فتبقى يف 
دوامة الجهل والتخلف ، ثم تتحمل مسؤولية 
األخط���اء التي تق���ع فيها نتيجة قل���ة الخربة 

والتجربة التي فرضها العنف عليها.
 وكذل���ك ) العنف يف العم���ل ( الذي يميز 
بني أجر املرأة وأج���ر الرجل من دون حق، مع 
أن التس���اوي يف العمل يقتضي التس���اوي يف 
م���ا يرتب عليه، علمًابأن املجتمع بأس���ره قد 
يم���ارس هذا النوع من العنف عندما يس���ن 
قوان���ني العمل الت���ي ال تراعي للم���رأة أعباء 
األمومة أو الحضانة أو ما إىل ذلك مما يختص 
باملرأة، إضافة إىل استغالل املدراء وأرباب العمل 
للموظف���ات من خالل الضغط عليهن يف أكثر 

من مجال.
كل ذل���ك وكل م���ا ذكرناه م���ن عنف ضد 
املرأة – أع���اله –والذي قد يظهر يف املجتمعات 
اإلس���المية ليس من اإلس���الم يف ش���يء ، 
بل اإلس���الم بريء من كل تلك الس���لوكيات 

والتصرفات املشينة والسيئة التي يحرمها.
لذل���ك فقد وض���ع اإلس���الم للعالقة بني 
الرجل واملرأة يف الحياة الزوجية واألسرة عمومًا 
قاعدة ثابتة ، واعترب اإلس���الم أن املرأة يف إطار 
الزواج كائن حقوقي مس���تقل عن الرجل من 
الناحي���ة املادية؛ فليس للرجل أن يس���تولي 
على أموالها الخاصة، أو أن يتدخل يف تجارتها 
أو مصالحها التي ال تتعلق به كزوجأو ال تتعلق 
باألس���رة التي يتحمل مس���ؤولية إدارتها ، إال 
بإذنها وطيب نفسها املطلق وبرغبتها الخالصة 

من دون إكراه أو ضغط .
واإلس���الم لم يبيح للرجل أن يمارس أي 
ن���وع من أنواع العنف على املرأة، س���واء فيما 
يتمثل يف حقوقها الشرعية التي ينشأ االلتزام 
بها من خالل عقد ال���زواج، أو يف إخراجها من 
املنزل، أو الس���ب والش���تم والكالم القاس���ي 
الس���يئ، حيث يعد اإلس���الم ذل���ك  خطيئة 
يحاس���ب عليها املرء ، ويعاقب عليها القانون 
اإلس���المي ، حتى انه عند ذكر كيفية تقويم 
املرأة يف ح���ال الخطأ لم يب���ح ضربها الضرب 
امل���ربح واملوج���ع وامل���ؤذي ، وإنماأم���ر بالتدرج 
بالتقوي���م والتأدي���ب ابتداًء بالوع���ظ والزجر 
والتأني���ب ثم الهجر يف املضج���ع ثم بعد كل 
ذلك قد يلجأ ال���زوج للضرب الغري املربح وغري 
املؤذي ، ش���ريطة أن يت���ِق الوجه وامَلقاتَل وأالَّ 
يحصل األذى الجس���دي ، ولن���ا يف ذلك قدوة  

يف س���يدنا عمر بن الخطاب – ثاني الخلفاء 
الراشدين – وهو أمري املؤمنني والوالي عليهم 
وبيده سلطة الحكم والتأديب واألمر والنهي، 
وبيده مس���واك يقول ألحد املسلمني : ) لوال 
أني أخ���اف من عق���اب اهلل لضربتك بهذا –
أي بمس���واكه- ( ، فكم يا ت���رى إيذاء الضرب 
بالس���واك ؟! ، ومع ذلك يخاف من حس���اب 

وعقاب اهلل وسؤاله على ذلك .
ظاهرة العنف ضد املرأة يف اليمن

أظهرت الدراس���ات االجتماعية املتخصصة 
يف مج���ال العنف ضد املرأة يف اليمن أش���كااًل 
وصوراً ع���دة من العنف ، حي���ث صنف ذلك 

العنف حسب مصادره األساسية إىل :
1. العن���ف األس���ري )م���ن ال���زوج أو من 

اإلخوةأواآلباء .... الخ ( .
2. العنف املجتمعي الصادر من الزمالء يف 

العمل ، والعنف يف الشارع ووسائل النقل.
3. العنف التعسفي والحرمان من الحقوق 

اإلنسانية املكفولة شرعًا وقانونًا.
وأن من أهم أسباب العنف :

1. الظ���روف املعيش���ية الصعب���ة وارتفاع 
تكاليفها وتزايد التفاوت يف الدخل يف املجتمع.

2. انتشار األمية والجهل يف املجتمع.
3. تدني احرام القوانني .

4. الثقافة القائمة على التمييز والالمساواه 
بني الذكور واإلناث داخل األسرة واملجتمع منذ 
الصغر، وتس���لط الرجل وعدم الفهم الس���وي 

والصحيح ملبدأ القوامة .
5. تفشي الحرمان يف ظل عالم تتطور فيه 

وسائل الرفاهية بدون حدود . 
إن مواجهة مش���كلة العن���ف املوجهة ضد 
املرأة يف اليمن والتي تتخذ صورًاوأشكااًل عدة، 
قد أش���ارت إليها بعض الدراس���ات واألبحاث 
االجتماعية، على الرغم من شحتها ، يتطلب 

التوس���ع يف توف���ري بيانات إحصائية تش���مل 
الجمهوري���ة ووحداته���ا اإلداري���ة للمعرفة – 
والتعريف -  بهذه الظاهرة وانتشارها وحجمها 
وأنواعه���ا من اجل مس���اعدة متخ���ذي القرار 
واملخططني م���ن تبني إس���راتيجية وطنية 
ملناهضة العنف ضد املرأة ، بحيث تشمل تلك 

اإلسراتيجية الوطنية اآلتي :-
- التعريف بظاهرة العنف املوجه ضد املرأة.

- التعري���ف بأش���كال العنف وآث���اره على 
األسرة وعلى املجتمع وعلى التنمية .

- نشر الوعي ورفعه لدى املهتمني بحماية 
امل���رأة من التمييز و املهتم���ني بدعم الحقوق 

املدنية للمرأة .
- القضاء على األمية والجهل فيما يخص 
ظاه���رة العنف املوج���ه ضد امل���رأة ، وتصحيح 
 ، املجتم���ع  أواس���ط  يف  الخاطئ���ة  املفاهي���م 
س���واًءكانت املفاهي���م الديني���ة الخاطئ���ة أو 

املجتمعية )العرفية(.
-  وض���ع الخطط والربام���ج للحد والقضاء 
على ظاهرة العنف املوجه ضد املرأة ، وبالتالي 
القضاء عل���ى اآلث���ار الصحي���ة واالجتماعية 
واالقتصادية التي تخلفها تلك الظاهرة والتي 
ال تحمد عقباه���ا ، والناتجة عن تعنيف املرأة 
والت���ي تمثل نصف املجتمع )كأم وأخت وابنة 
وزوجة وخالة وعمة وجدة و ... الخ ( ، وبالتالي 
الدف���ع بعملي���ة البن���اء والتنمي���ة لألمام ويف 

الطريق الصحيح .
إن إجراء هذا النوع من املس���وح س���يلبي 
احتياجات الدولة ومتخ���ذي القرار والباحثني 
والهيئ���ات واملنظم���ات واملجتم���ع املحلي من 

البيانات الضرورية ملعالجة هذه الظاهرة .
 ومن هنا تأتي أهمية تنفيذ مسح )العنف 
ض���د امل���رأة( يف اليمن ، حي���ث أن العنف ضد 
املرأة يخلف آثار صحية واجتماعية واقتصادية 
ال تحمد عقباها ، فق���د ذكرت تقارير منظمة 
الصحة العاملية بأن العنف ضد النس���اء يعترب 
عبئ���ًا ال مربر له على نظ���م الرعاية الصحية 
، حي���ث يبدو أن النس���اء الالئي يعانني من 
العنف يحتج���ن إىل خدمات الرعاية الصحية 
بكلفة أعلى بكثري مقارنة بالنساء الالئي لم 
يتعرض���ن للعنف ، كما ربطت عدة دراس���ات 
بني س���وء معاملة النساء ومس���توى العنف 
دوليًا ، حيث أظهرت هذه الدراسات أن أفضل 
تنب���ؤ للعنف عل���ى الصعيد الدول���ي يرتبط 

بمدى سوء معاملة املرأة يف املجتمع .
كما أن أهميه تنفيذ مسح العنف ضد املرأة 

، تأتي من خالل :-
يف  متخص���ص  مس���ح  أول  كون���ه   .1
بيان���ات العنف ضد املرأة ينفذ على مس���توى 
الجمهوريةاليمنية، ونظ���راً لعدم توفر بيانات 

عن أعداد النس���اء املعنفات استدعت الضرورة 
إىل تنفيذ مس���ح العنف ضد املرأة ملعرفه مدى 

انتشار ظاهرة العنف ضد املرأة .
2. التعرف على أسباب ظاهرة العنف ضد 
املرأة وانعكاس���اتها على املرأة واملجتمع بشكل 
عام وكذلك أشكال وأنواع العنف املوجه ضدها 
وتحديد حجم املشكلة والع�وامل املرتبطة بها.

3. رفع مستوى الوعي لدى املرأة واملجتمع 
بأهمية الحد من ه���ذه الظاهرة ، وتفعيل دور 
وسائل اإلعالم يف نشر التوعيةللحد من هذه 

الظاهرة .
4. رفع فعالية التدابري املنفذة ملنع العنف ضد 
املرأة وإنصافها ودعم أنشطة املنظمات املناهضة 
للعن���ف ضد امل���رأة وطرح التوصي���ات الالزمة 
ملتخذي القرارات واملخططني التخاذ القرارات 

السياسية الالزمة للحد من ظاهرة العنف .
ولعلَّ مما س���يهدف إليه املس���ح – يف حال 

تنفيذه – اآلتي :-
أهداف املسح

س���يهدف املس���ح إىل توفري قاع���دة بيانات 
أساس���يه عن حج���م ظاهره العن���ف وأنواعه 

وذلك من خالل : 
1- تحديد حجم النساء املعنفات بحسب 

محافظات الجمهورية .
2- تحديد حجم النساء املعنفات بحسب 
العم���ر والحال���ة الزواجية وتوزيعها بحس���ب 

املحافظات .
3- معرفة حجم النس���اء املعنفات حسب 
أن���واع العنف املختلفة النفس���ية والجس���دية 

والجنسية واالقتصادية .
4- معرفة حجم النس���اء املعنفات بحسب 

املستوى التعليمي .
5- معرفة حجم النس���اء املعنفات بحسب 

الحالةالعملية .
6- تحديد حجم النساء املعنفات بحسب 

الشخص املعنف .
7- تحديد حجم النساء املعنفات ونسبتهم 

إىل النساء غري املعنفات .
مجتمع الدراسة:

سيتكون مجتمع الدراسة يف مسح العنف 
ض���د امل���رأة لع���ام 2013-2014 م من جميع 
األس���راملقيمة يف نطاق الجمهوري���ة اليمنية، 
حيث يش���مل مجتمع الدراس���ة حضر وريف 

محافظات الجمهورية .
وحدة املعاينة :-

كل ام���رأة بلغت 15 ع���ام فأكثر تعترب هي 
وحدة املعاينة باملسح وهي املرأة املؤهلة .

الفرة املقرحة  للمسح :-
)12( ش���هر خ���الل فرة عام���ي ) 2013 – 

2014 م ( .

أهمية تنفيذ مسح العنف ضد المرأة

تش����كل األزم����ة اإلس����كانية أخط����ر األزمات 
التي يواجهها الس����كان وه����ذه األزمات ارتبطت 
بكل تأكيد بالنمو الس����كاني السريع والزيادات 
السكانية العالية والهجرة الواسعة التي تعرضت 
لها املدن .. وقد رافقت هذه التطورات الس����ريعة 
ظه����ور أحياء س����كنية يف أواس����ط امل����دن التي 
اتس����مت بتداعي مس����اكنها وتدهور الخدمات 
األساسية فيها كما ظهر على أطراف املدن أحياء 
عشوائية تنمو بشكل سريع ويضطرد هذا النمو 
مع ضعف التش����خيص والعالج وتتكاثر يف هذه 
األحياء األمراض االجتماعية والبيئية وتستفحل 
أخطاره����ا إىل درجة تصبح عملية إزالتها ش����اقة 

ومكلفة .
واملشكلة السكنية ذات أبعاد متفاوتة .. فالنمو 
الس����كاني يعني تزايد عدد األسر واألشخاص 
الباحثني عن مساكن وبيوت جديدة المتصاصهم 
ولكن الضغط على املس����اكن ال يأتي من مجرد 
النمو الس����كاني وإنم����ا يأتي أيض����ًا من خالل 
التحسن املس����تمر يف مستويات معيشة األفراد 
. فاألس����ر أو األفراد أصبحوا يتطلعون إىل بيوت 
ومساكن مشيدة يف مناطق تتمتع بظروف بيئية 
مالئمة كما أن التح����ول االجتماعي وما أرتبط 
ب����ه من تغري يف طبيعة تركيب األس����رة أدى إىل 
زيادة الضغط على املساكن فاالنتقال من مرحلة 
األس����رة املمتدة حيث كان يسكن يف البيت أكثر 
م����ن عائلة إىل مرحلة األس����رة النووية أي وجود 
أس����رة واحدة أدى إىل زيادة الطلب على املساكن، 
وهن����اك أيضًا ما يس����مى بالتجدي����د الحضري 
لألحياء واملس����اكن القديمة التي لم تعد تصلح 
للسكن وهذه املناطق السكنية القديمة تتكون 
م����ن عمارات وبنايات عفى عليها الزمن وهي ال 
محالة آيلة للسقوط وال بد لهذه العمارات من أن 
تهدم ويعاد بناؤها وفيما عدا ذلك فإنها تش����كل 

خط����راً على حياة س����اكنيها حيث أنه����ا مهددة 
بالسقوط يف أي لحظة ..

النظ����رة  ه����و  التخطي����ط  األس����اس يف  إن 
الش����مولية الذي يعتم����د على الرؤي����ة البعيدة 
واآلفاق الواس����عة وهذا يعن����ي أن ترتبط برامج 
التنمية اإلس����كانية بغريها م����ن برامج التنمية 
االقتصادي����ة واالجتماعي����ة واإل فم����ا الفائدة من 
الركي����ز عل����ى برام����ج اإلس����كان دون معالجة 
الهجرة والنزوح من األرياف ؟ وكيف يمكن حل 
املشكالت اإلسكانية دون تنمية املناطق الريفية 

التي هي املصادر امللحة ألزمات املدن ؟
إذا أردنا حل����واًل علينا أن نس����لك طريقًا آمنًا 

قائمًا على اآلتي :
1- اللجوء إىل العلم ذلك ألن الحلول العلمية 
تكون مبنية على أسس منطقية منظمة وعلى 
قواعد موضوعية بعيدة عن التخبط والعشوائية.

2- إن الطري����ق العلم����ي يعن����ي املواكبة يف 
حل املش����كالت بأحدث النظريات التنظيمية يف 

مجاالت التخطيط والتنمية .
3- أن يتح����ول التخطيط م����ن الركيز على 
موقع واح����د أو بضعة مواقع منفصلة عن بعضها 
ومس����تقلة بذواتها إىل الركي����ز على التخطيط 

الكلي .
4- الب����د من ط����رح اس����راتيجيات وبدائل 
تتناسب مع األوضاع والظروف املتنوعة واملعقدة 
التي يحتمل أن تواجهنا مستقباًل حتى تتميز 

العمليات التخطيطية بالديناميكية.
5- البد من العناية بجميع املناطق وذلك عن 
طريق تبني برامج واسعة للتنمية تشمل املدن 

واألرياف لكي تتحقق التنمية الشاملة.
6- ضمان توزي����ع االس����تثمارات واإلنفاقات 
على أوسع نطاق بني أكرب عدد ممكن من املراكز 

الحضرية والريفية .
7- إص����دار التش����ريعات والقوان����ني والقيود 
التنظيمية التي تس����تطيع من خاللها األجهزة 
املس����ئولة برمج����ة وتحديد مقادي����ر واتجاهات 

النمو.
8- املشاركة الجماعية )الشعبية( يف عمليات 

التخطيط .
9- تطوي����ر مراك����ز لألبحاث تك����ون مهمتها 
تدعي����م األجه����زة اإلداري����ة والفني����ة باألبحاث 
والدراسات وهذا يتطلب إنشاء مراكز معلومات 
ع����ن اس����تخدامات األرض واألنش����طة القائمة 
عليه����ا والوظائف املتصلة به����ا وكل ما يمكن أن 
يكون له عالقة باحتياجات التخطيط والتطوير 

مستقباًل.
واملستقبل هو للذين يصنعونه .. ونحن نردد 
اليوم العبارة التالية )) أنظروا  ؟ هذا هو واقعكم .. 
وهذا الواقع سيؤدي بكم إىل مثل هذا املستقبل((.

فل����ك بع����د ذل����ك الخي����ار ب����ني التخطيط 
والعشوائية .

بين التخطيط والعشوائية
تعترب الخدمات وتوفرها من املؤشرات الهامة للتنمية 
االقتصادي����ة واالجتماعية ، فالتعليم ، والصحة ، والكهرباء 
، والصرف الصحي املناس����ب ، وتوفر وس����ائل النقل العام 
م����ن املناف����ع الضرورية ألفراد املجتم����ع ، وعن طريق تلك 
املؤش����رات يمكن قياس املنافع املجتمعية لألسر واألفراد 

والت����ي ت����دل على م����دى توف����ر هذه 
الخدم����ات وعدم توفرها ، وعالقة ذلك 

بحالة فقر األسرة .
التعلي����م  ف����رص  وإتاح����ة  فتوف����ر 
والخدم����ات الصحي����ة العام����ة ، واملياه 
النقية املأمونة لكل مسكن ، والتصريف 
الصحي املالئم ، ومص����در اإلنارة لكل 
بيت مسائل ضرورية ومهمة ال يمكن 
ألي مجتم����ع االس����تغناء عنه����ا ، ب����ل 
هي ش����رط أساسي ملمارس����ة الحياة 

الطبيعية واالعتيادية ألفراد املجتمع .
 إن ع����دم توف����ر تل����ك الخدم����ات 
ي����ؤدي إىل تدهور الحال����ة االقتصادية 
واالجتماعي����ة لألس����ر وينعكس ذلك 
س����لبًا عل����ى عملية التط����ور ، فتخلف 
املجتمع وضعفه وفقره أساس����ه تخلف 
الف����رد وع����دم حصول����ه على أبس����ط 

ضروريات الحياة اليومية واملتمثلة يف حقوقه األساس����ية ، 
مم����ا يؤثر على طاقته كفرد ويؤخر ويبطئ أدائه الحياتي 
املعتاد ، فيطوقه الفقر ويدخله ضمن الفئات الفقرية والتي 
تزيد من أعباء املجتمع وتثقل كاهله باألمراض االجتماعية 
وتضعفه اقتصاديًا ، فيتحول الفقر من حالة إىل حاالت إىل 

ظاهرة خطرية يتطلب االنتباه لها ومعالجتها عاجاًل.
فبن����اء املجتمع يحدث من خ����الل بناء الف����رد ، وهذا 
يأتي من خالل بناء املدارس وإتاحة فرص التعليم للفرد 
وتسهيل اس����تمراره يف الدراسة ، وتأهيله للحصول على 
تعليم أعلى وأفضل يحد من مس����توى الفقر ويساعد يف 
خلق فرص عمل جيدة ومناس����بة تحسن من مستوى 
معيش����ة الفرد ، كما أن توفري الوحدات الصحية ، ونش����ر 

الوع����ي الصحي ، تتيح للفرد التع����رف على واجبه تجاه 
نفسه وتجاه مجتمعه . 

وتق����ع عل����ى عات����ق الدولة مهم����ة عظيم����ة يف توفري 
الخدم����ات الصحي����ة ، وتس����هيل الوصول إليه����ا ودعمها 
بالتع����ارف مع املجتمع ، والركي����ز على املناطق الريفية يف 
الجمهوري����ة. فبالرغم من توفر بعض 
الخدم����ات يف الري����ف إال أنها ليس����ت 
متاحة لكل األس����ر ف����ال يحصل عليها  
الدخ����ول  وذوي  امليس����ورة  األس����ر  إال 
املرتفع����ة . فالجهود التي تقدمها الدولة 
واملجتمع تس����اهم يف الحد من انتشار 
األم����راض التي ت����ؤدي إىل الفقر . كما 
أن حص����ول الف����رد عل����ى املي����اه النقية 
اآلمنة سواء للشرب أو لالستخدامات 
األخ����رى وإتاحته����ا للفقراء يس����اعد يف 
إيج����اد مجتمع يتمتع أف����راده بالصحة 
، وهذا يس����اهم يف النشاط االقتصادي 
للمجتمع فيتطور الفرد ويزدهر املجتمع 
. وكذل����ك فإن توفري الص����رف الصحي 
املناس����ب واملالئم لحياة الفرد إنس����انيًا 
يرتب عليه الحد من انتشار األمراض 
واألوبئة املعدية والس����ارية ، والحد من 
وفي����ات األطفال الرض����ع خاصة ، وعل����ى الدولة واملجتمع 
إتاحة وسائل النقل العام ودعمها واملساهمة يف انتشارها 
لتس����هيل حركة األفراد للوصول ألماكن العمل والدراسة 
واالس����تطباب واالس����تجمام والراح����ة ، وتوف����ري خدمات 
الكهرباء التي تس����اهم يف تنمية وتط����ور قطاع الصناعة 
واالتصاالت وتبادل املعلومات ، وهذا يساعد يف تطور الفرد 
معرفيًا وعلمي����ًا  فتزداد مهاراته العملية والعلمية ، ويرتفع 

مستوى معيشته .
ه����ذه املؤش����رات أو البيان����ات الخدمية يق����وم الجهاز 
بتنفيذها من خالل تنفيذ املسوحات املتخصصة للحصول 
على تلك البيانات والتي من خاللها تمكن متخذي القرار 
من رسم السياسات والخطط املستقبلية للفرد واملجتمع.

أهمية مؤشرات الخدمات العامة للمجتمع

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

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

�إعد�د/ ه�سام �لنويرة
اإلدارة العامة لإلحصاءات االجتماعية
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بالرغم م���ن تعدد مفاهيم نظم دعم القرار إال 
أنه توج���د العديد مِن املكونات الهامة والضرورية 
التي يجب توافرها بنظم دعم القرار. وهنا يمكننا 
أن نتطرق إىل خمسة مكونات رئيسية وضرورية 

بنظم دعم القرار:-
 Raw Data 1( البيانات الخام

تُعَد البيان���ات بمثابة املادة الخام الرئيس���ية 
لعمليات دعم القرار بمختلف أش���كالها وصورها. 
وال يُعَ���د تواف���ر البي���ان يف حد ذاته ه���و الهدف 
بق���در ما يُعَد توافر عناصر أخ���رى أكثر ضروريًة، 
فالبيان البد وأن يتم بالجودة مِن حيث القياس 
واملوثوقي���ة، كذلك الب���د وأن يتس���م بالحداثة؛ 
وتنقسم البيانات امُلستخدمة بعملية دعم القرار 

إىل نوعني رئيسيني وهما:
Official Data أ - البيانات املكتبية أو الرسمية
ب - بيانات املسوح امليدانية واستطالعات الرأي

Data of Surveys and polls
التكنولوج���ي البُع���د   )2
Technological Dimension

يُعت���رب البُع���د التكنولوج���ي 
أح���د أه���م مكونات نظ���م دعم 
القرار، وتزداد أهميته كلما توس���ع 
مفهوم دعم الق���رار بُغية الوصول 
إىل الص���ورة امُلثلى لدع���م القرار. 
التكنولوج���ي  البُع���د  ويش���مل 
 )Hardware(امل���ادي الجان���ب 
واملع���دات  باألجه���زة  متمث���اًل 
املادي  والجانب غري  التكنولوجية، 
 .)Software( متمثاًل بالربمجيات
ويعت���رب البُعد التكنولوجي لدعم 
اتخ���اذ القرار بُع���داً مُركباً، حيث 
أن���ه لي���س قطع���ة واح���دة من 
التكنولوجيا، مثل قاعدة بيانات، أو 
شبكة، أو جهاز حاسوب، وذلك، إذ 
أن البُعد التكنولوجي بنظم دعم 

القرار يعمل على دم���ج وتوحيد البيانات املتفاوتة 
املص���ادر مِ���ن كافة مصادره���ا بص���ورة المركزية 
وتوفريها - بسرعة تسجيل البيان مِن املصدر - 
كبنية أساسية للرد على االستفسارات والتقارير 

املختلفة ملتخذ القرار.
وبتق���دم البُعد التكنولوج���ي وتعميق مفهوم 
الج���ودة بنظ���م دعم الق���رار، يتع���دى دور البُعد 
التكنولوج���ي دور جم���ع البي���ان مِ���ن املص���ادر 
والحف���ظ   )Collection and Connection(
)Database Warehouse( إىل دور املراقبة وتأكيد 
املحت���وى )Content Quality(. حي���ث  ج���ودة 
أنه بتطوي���ر نظم إدارة البني���ة التحتية للبيانات 
واإلحص���اءات إىل نظ���م خبرية مُلحق���ة بأنظمة 
مراقبة ج���ودة املحت���وى، تُحقق كفاءة واتس���اق 
بمحت���وى مخزون البيانات وهو ما ينعكس على 
مردود السياس���ات والقرارات امُلستندة إىل الدعم 

املعلوماتي لتلك البيانات.
ويُع���د إصدار نظ���م تكنولوجية لبن���اء وإنتاج 
البيانات واإلحصاءات عالي���ة الجودة مِن القضايا 
الهام���ة للمهتم���ني بمرحلة دعم الق���رار، وخاصة 
بالدول النامية، وه���و ما ترتب عليه تفعيل ثالثة 
معايري هامة للحكم على نظم إدارة البنية التحتية 
للبيان���ات، وذلك قبل اعتم���اد صالحياتها إلصدار 
املعلومات واملؤشرات املساهمة بدعم صانع القرار 

وهى:
- إمكانية الوصول )Accessibility(: حيث أن 
نظم دعم الق���رار مصممة خصيصًا لجمع وإتاحة 
البيانات م���ن مجموعة كبرية من املصادر، لذا فإن 
غياب قدرة النظام على الوصول إىل جميع البيانات 
املتاح���ة، أو على األقل كل البيان���ات التي يحمل 
صالحيات الوصول إليها تجعل منه مجرد مخزن 
بيانات )Data Warehouse( أو بيانات الس���وق 

)Data Market( وليس نظام لدعم القرار.
 Ownership and( امللكي���ة والصالحي���ات  -
Privilege(: يج���ب أن تضمن نظم دعم القرار 
تعريف واضح مللكية البيانات وصالحيات العمليات 
املختلفة التي يُمكن تنفيذها على هذه البيانات. 
وتعني ملكية البيانات تعريف الجهة املسئولة عن 
جم���ع وإتاحة البيانات، والجه���ة املنوط بها مراقبة 
جودة تلك البيانات، وأي جهات مسئولة عن تنفيذ 
عمليات مِن ش���أنها تهيئة البيانات على الصورة 

املطلوب إتاحتها بنظم إدارة مخزون البيانات.
يش���ري   :)Interoperability( التبادلي���ة   -
مصطلح التبادلية أو التشارك إىل إمكانية املكونات 
املختلفة لنظم دعم القرار على التكامل والتشارك 
بالبيان���ات بالص���ورة التي توفر الش���كل والرؤية 
املعلوماتية الالزمة ملتخذ القرار، وذلك دون الحاجة 
إىل القيام بأية خُطوات إضافية مِن شأنها توفيق 

مكونات النظم امُلشاركة بدعم القرار. 
 Data البيان���ات  وتخزي���ن  تجمي���ع   )3

Warehouse or Data Aggregator

نظ���راً لكون نظ���م دعم القرار على املس���توى 
القومي هي نظم معقدة ومتش���ابكة وتتعامل مع 
تركيب���ات متباينة مِن البيان���ات وبصورة مُمتدة 
عل���ى نطاق قطاعات مختلف���ة، فقد يتطلب األمر 
تخزين ص���ور مُتقدمة مِن البيان���ات، كأن يتم 
تخزين إحصاءات أو مؤشرات أو تقارير معلوماتية، 
باإلضافة إىل البيانات الخام ذاتها. وتعترب تلك الفئة 
مِن البيانات بمثابة مُنتج وس���يط ما بني البيان 
الخام الس���ابق تجميعه مِن املص���ادر الالمركزية 
واملعلوم���ة املوجهة لدعم القرار بمختلف أش���كاله 

وصوره. 
 Analysis and 4( أدوات العرض والتحلي���ل

Reporting Tools
يعترب هذا امُلكون بمثابة الغاية والوسيلة بذات 
الوقت فبالعدي���د مِن حاالت دع���م القرار يكون 
العرض املعلوماتي ألحد املوضوعات بصورة تقارير 
معلوماتية هدفًا بحد ذاته، إذ تندرج تلك الحاالت 
ضم���ن مظلة اإلتاح���ة املعلوماتية 
والتش���اركية واملجتم���ع املدني. إذ 
أنه خ���الل تل���ك املظلة يس���عى 
صانع القرار إىل تحقيق عددٍ مِن 
األه���داف مِن خالل نش���ر تلك 
الفئ���ة مِ���ن التقاري���ر املعلوماتية، 
كأن يه���دف إىل ال���رد عل���ى أي���ة 
إحص���اءات أو معلوم���ات خارجية 
مُضلل���ة، كذلك قد ته���دف مِثل 
تلك الفئة مِ���ن التقارير إىل توفري 
مصدر رسمي موحد لفئة ما مِن 
اإلحصاءات والبيانات، ويُعنى هذا 
بالدول  أساس���ية  الهدف بصورةٍ 
النامية لِما تتمتع به مِن تضارب 
لغياب نظ���ام إحصائي  بالبيانات 

قومي واحد وشامل.
مِن جهةٍ أخرى يُعَد التحليل 
املتعمق ملحتوى املعلومات بالبنية 
التحتية للبيانات، والتقارير املعلوماتية املتولدة عنه 
وسيلة لدعم القرار بالعديد مِن األوجه التنموية، 
باإلضاف���ة إىل توجي���ه وبناء وصياغة السياس���ات 

واإلجراءات املختلفة. 
ويخرج املكون الحال���ي – التحليل والعرض – 
مِن أس���ر أهمية التحليل كأحد مكونات البحث 
العلمي، إىل أهمي���ة ومالئمة العرض ملتخذ القرار 
ونوع القضية محل املناقشة،وهنا تربز أهمية غلبة 
الجانب التطبيق���ي وتعايش القائمني على دعم 
القرار ببيئة دعم قرار لفرات طويلة كي يتمكنوا 
مِن اكتس���اب مثل تل���ك الخ���ربات، إذ ال يُعترب 
الجانب النظري أو التقني وحده هو الحاكم بهذا 

الصدد. 
وتنقس���م تقاري���ر دع���م الق���رار إىل نوع���ني 

رئيسيني:
 Predefined(  أ - التقاري���ر الدورية أو املعت���ادة
Reports(: وتتمث���ل يف التقاري���ر الدورية، أو تلك 
التي تُطلب بصورة غري دورية إال أنه تم التعارف 

عليها مِن واقع الخربات السابقة ملتخذ القرار.
 :)Ad-hoc Reports( ب - التقارير الُفجائي���ة
تنش���أ مِث���ل تلك الفئ���ة مِن التقاري���ر كرد فعل 
تلقائ���ي لطبيعة عملي���ة دعم الق���رار مِن حيث 
طبيع���ة القضايا مح���ل الطرح وتغريه���ا مِن آنٍ 
آلخر، وس���رعان ظهور قضايا شائكة وغري مُعتادة 
فجأًة وما تتطلبه مِن إحصاءات ومؤش���رات بدقة 

وسرعة كافية ملوافاة متخذ القرار. 
 Users الق���رار  دع���م  عل���ى  القائم���ني   )5

Dashboard
يعترب العنصر البشرى أحد املكونات األساسية 
لعملي���ة دعم القرار، ويعت���رب عامل الخربة بمجال 
دعم الق���رار هو الث���روة الحقيقية الت���ي يجنيها 
العاملني به���ذا املجال. إذ ال ترك���ز كفاءة العنصر 
البشري بالقدرات واملهارات العلمية والتقنية التي 
يتمتع بها – كما هو عليه الحال بالبحث العلمي 

– فقط بل تمتد لتشمل جوانب منها:
1( الق���درة على توفيق األس���اليب واملنهجيات 
العلمي���ة املختلف���ة والقضاي���ا والتطبيقات محل 

االهتمام والبحث.
2( إمكانية عرض وتبس���يط التحليل العلمي 
بصورة يسهُل معها قراءة النتائج والتوصيات لغري 

املتخصصني.
3( الق���درة عل���ى التعاطي وقضاي���ا دعم القرار 

بأساليب مُبتكرة وغري تقليدية.
4( سرعة االستجابة، والدقة الشديدة، وإمكانية 

العمل تحت أي ضغط.
وال يش���مل تعريف القائمون على دعم القرار، 
الفني���ون امُلعدون للتقاري���ر واإلحصاءات بصورتها 
النهائية فقط، بل يمتد ليش���مل املسئولون عن 
مراحل مختلفة بعملية دعم القرار كمديري مرحلة 
جم���ع البيانات، ومديري الج���ودة، ومديري قواعد 

البيانات ... الخ.

م. ن�سو�ن �ل�سو�ئي
مدير إدارة الربمجة

مكونات نظم دعم القرار
)ISIC(  REV 3)ISIC(  REV 4

الفئة )أ( الزراعة والحراجة 
القسم 02-01

الفئة )ب( صيد األسماك 
القسم 05

الفئة )أ( الزراعة واستغالل الغابات وقطع 
األشجار وصيد األسماك 

األقسام 01-03

الفئة )ج( التعدين واستغالل المحاجر 
األقسام 10-14

الفئة )ب(التعدين واالستغالل للمحاجر 
األقسام 09-05

الفئة )د( الصناعات التحويلية 
األقسام 37-15

الفئة )ج( صناعات تحويلية 
األقسام 33-10

الفئة )ه(الكهرباء والغاز والبخار 
وإمدادات المياه الساخنة 

األقسام 41-40

الفئة )د(إمدادات الكهرباء والغاز وإمدادات 
البخار وإمدادات تكيف الهواء 

القسم  35
الفئة )هـ( اإلمداد المائي وشبكات صرف 

صحي وإدارة ومعالجة النفايات 
األقسام 39-36

الفئة )و(اإلنشاءات )التشييد والبناء (
القسم  45

الفئة )و( التشييد والبناء 
األقسام 4 43-1

الفئة )ز( تجارة الجملة والتجزئة 
واإلصالح للمركبات والدراجات النارية 

والسلع الشخصية والمنزلية 
األقسام 52-50

الفئة )ز(تجارة الجملة والتجزئة واإلصالح 
للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية 

األقسام 47-45

الفئة )ح(الفنادق والمطاعم 
القسم  55

الفئة )ط(أنشطة خدمات الغذاء واإلقامة 
األقسام 56-55

الفئة )ط(النقل والتخزين واالتصاالت 
األقسام 64-60

تم تقسيمها إلى :
الفئة )ح(النقل والتخزين 

األقسام 53-49
الفئة )ي(المعلومات واالتصاالت

األقسام 63-58

الفئة )ي(الوساطة المالية 
األقسام 67-65

الفئة )ك(الوساطة المالية والتأمين 
األقسام 66-64

الفئة )ك(أنشطة العقارات والتأجير 
وخدمات األعمال 

األقسام 74-70

الفئة )ك(أنشطة العقارات والتأجير القسم  
68

الفئة الجدولية )م(األنشطة العلمية والتقنية 
المتخصصة األقسام 75-69

الفئة الجدولية )ن(األنشطة اإلدارية وخدمات 
الدعم األقسام 82-77

الفئة )ل(اإلدارة العامة والدفاع 
القسم 75

الفئة )س(أنشطة اإلدارة العامة والدفاع 
والضمان اإل
القسم  84

.)isco( تصنيف املهن -
سوف يتم اإلشارة إليها يف أعداد قادمه بشكل أكثر تفصيل

التصاني���ف يف  الحدي���ث ع���ن  إن 
األعم���ال اإلحصائية لي���س جزافًا وإنما 
هو موضوع ذو أبعاد إحصائية واقتصادية 
,إذ البد م���ن اإلملام بالتصانيف املختلفة 
ومعرف���ة م���دى أهمي���ه التصانبف يف 
العم���ل اإلحصائ���ي م���ن خ���الل عقد 
الدورات وورش العمل بهدف التعريف 
بالتصاني���ف وأس���اليب اس���تخدامها ، 
وبشكل عام ال يمكن القيام بأي تعداد أو 
مسح أو دراسة إحصائية دون التحضري 
واإلع���داد املكتبي لكاف���ة الوثائق أهمها 
تحديث التصانيف ، ونظراً لتوسع علم 
اإلحصاء أصب���ح لزامًا فه���م التصانيف 

املختلفة ومجاالت اس���تخدامها ، وكذلك 
فهم جداول الربط ب���ني أدلة التصانيف 
والعمل باستمرار على تحديثها  بحسب 

أخ���ر التحديثات الصادرة عن املنظمات ذات العالق���ة، ويجب التأكيد على أن 
عملي���ة تحديث التصاني���ف اإلحصائية هي عملية متكامل���ة حيث ال يمكن 

تحديث تصنيف معني دون تحديث بقية التصانيف املرتبطة به .
وكون التعداد يعد أهم مش���روع  اس���راتيجي ينفذه الجهاز ملا يمثله من 
أهمية تبنى عليه السياس���يات االقتصادية للبلد لعش���ر س���نوات ,أصبح من 
الض���روري إعطاء موض���وع تحديث أدل���ة التصانيف عناية خاص���ة للمربرات 

والحيثيات واملنطلقات التالية :
تقديم هيكل لإلحصاءات الوطنية قابلة للمقارنة الدولية .

إيج���اد لغة لتبادل املعلومات عن التصانيف املختلفة على املس���توى املحلى 
والدولي .

حصر كافة األنش���طة االقتصادي���ة واملهن واملؤهالت الدراس���ية واملنتجات 
ووضعها يف صورة أرقام حتى يسهل استخدامها .

مواكبة تطوير التصنيفات بكافة أنواعها وإضافة ما يستجد من تصنيفات .
 ومن التصانيف املستخدمة يف التعداد العام للسكان واملساكن 2014م التي 

بحاجة إىل تحديث:
.)ISIC4( التصنيف الصناعي الدولي املوحد لجميع األنشطة االقتصادية

.)ISCO( تصنيف املهن
 )ISIC(حيث يعد التصنيف الصناعي الدولي املوحد لألنشطة االقتصادية
من أهم التصانيف اإلحصائية حيث يتألف هذا التصنيف من هيكل متماسك 
من األنشطة االقتصادية الذي تمكن من تبويب البيانات االقتصادية واإلستفادة 
منها ألغراض التحليل االقتصادي، واتخاذ القرارات وصنع السياسات، وتمكن 
م���ن تقيم أداء االقتصاد ,علم���ًا بأن هذا التصنيف تم تحديثه مؤخراً من قبل 
ش���عبة اإلحصاء باألمم املتحدة، حيث تم إضافة بعض األنشطة ودمج بعض 

األنشطة دون املساس بالهيكل العام للتصنيف.
 ويمكن اإلش���ارة إىل بعض الفوارق بني التنقيح القديم )ISIC3(والتنقيح 

الجديد )ISIC4(كما يلي يف الجدول :

أهمية تحديث أدلة التصانيف اإلحصائية

يو�سف حممد �لفقيه
مدير إدارة التصانيف الدولية 

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأحر التعازي والمواساة القلبية إلى/
مرسيل ولينا ياسني الشرجبي
بوفاة المغفور له بإذن اهلل »والدهم«

الزميل/ ياسني الشرجبي - مدير عام مكتب اإلحصاء م/ مأرب سابقًا
حيث وان المذكور كان له الدور البارز في تطوير العمل االحصائي

وقضى حياته في خدمة الوطن .
سائلين اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة

وان يلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا اليه راجعون.
األسيفون:

أ. د. حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز
هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء - وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأحر التعازي والمواساة القلبية 
لألخ/ أنور أحمد فرحان الوكيل المساعد لقطاع التجهيز اآللي

بوفاة المغفور له بإذن اهلل تعالى ) أخيه( 
واألخت / حياة عبده صالح سيف

بوفاة المغفور له بإذن اهلل ) أخيها (
واألخت/ منى درهم األغبري 

بوفاة المغفور له بإذن اهلل ) والدها (
 سائلين اهلل العلي القدير أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة وان 

يلهم اهلهم وذويهم الصبر والسلوان.. إنا هلل وإنا اليه راجعون.
األسيفون:

أ. د. حسن ثابت فرحان رئيس الجهاز
هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء

وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات
لألخ / على حمود عبداهلل الزلب

بمناسبة تخرجه من كلية 
الشريعة والقانون

جامعة صنعاء.
 فألف الف مبروك.

المهنئون:
رئيس التحرير

وكافة األهل واألصدقاء
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Vision is the long term  image of the future 
desired. It describes the  full view of thecommunity 
in  long-term  and it draws the whole  path that 
would be moved upon  in all areas. It  is also a 
framework for general orientations in which short 
and medium-term plans come out  ,these plans  
typically, cover a period of ten to twenty-five years.

  The existing of  a general vision  of a country 
is indispensable to elaborate the general objectives 
in which more specific objectives could  be derived 
for the short-and medium-term plans, this indicates 
that the country is taking  a walk according a 
clear guidelines and based on scientific grounds 
and considerations for sustained and sustainable 
development over the long term .

The Yemen strategic vision 2025 was prepared in 
2000 in coincide with the preparation of the second 
five-year plan 2005-2001 and therefore three 
plans emerged, the latest is of the fourth five-year 
plan 2015-2011 ,this vision was based on several 
sectoral strategies and have not been evaluated 
or audited as applicable and practical in the last 
period.

The Yemeni government,represented by 
the Ministry of planning and international 
cooperation, currently  reviews,evaluates,and 
updates the country's vision 2025. This processes 
including developing new perspectives to face 
internal , external , old and new challenges with 
themodification  of the implementation period 
to 2030.Iit should be noted here that strategic 
assessment process is not easy but  it requires 
several steps and procedures including:

First:  the preparation of a similar methodology 
of theformer vision 2025 , taking in confederation 
the later  positive and negative effects on the 
implementation of the planned one to avoid such 
errors in the update phase of vision.

Second:  to acquaint with thesuccessful 
experiences of other  countries to benefit from the 
methodology and ways of preparation of strategic 
visions so to know the constraints and limitations 
faced by those countries, as well as steps taken 
to destroy those constraints that have impeded 
self-transformation of society and what are the 
economic options and scenarios that have been 
developed to address those constraints.

Third:  to set up a clear pilot  that  identifies 
the mechanisms and concepts used in the drafting 
process, including the timetable for the stages of 

evaluation and adjustment.
Fourth: qualification of  the technical staff who 

will analyses , draft and draw conclusions and who 
will also establish objectives and policies through 
training them before they start work.

Fifth: to provide data and information in a 
reasonable quantity and with acceptable quality.

In order to achieve effective vision there must be 
certain conditions including: 

1. strong political will that sets strategic goals 
into force through the necessary decisions

 2. The fight against corruption and parasitic 
activities

 3. To ensure political and social stability. 
4. The provision of the technical requirements 

and the most important of them is to
 provide a sound base and sufficient data and 

qualified personnel and appropriate methods for 
planning , follow-up ,institutional organization, and 
striving to provide financial resources. 

The provision of statistical data with high 
confidence is one of the most important conditions 
and requirements to  review and evaluate  the 
vision ,this task  is done by  specialized body,s 
in conjunction with the relevant authorities, in 
all countries of the world and  in our country, the 

Central StatisticalOrganization )CSO(is only the 
authorized entity to do so.

The requirements of such statistical data 
to review , assess ,and  update the vision are 
all depend in the national accounts, which are 
subdivided into output, production and components 
ranked by expenditure according to factors of 
production, by sector , per capita GNP and their 
customizations , capital financing and foreign 
transactions in addition to the data in the financial, 
monetary and trading. Productive sectors data are 
such as  agriculture, fisheries, and  industry data - 
both extractive and transformation  .Service sectors  
data are represented by education, health, water, 
electricity, and infrastructure data such as roads, 
telecommunications  , ports and airports.

In summary, the assessment of Yemen 2025 
vision and the expansion of its period  to 2030 
requires close coordination with the CSO, and with 
the relevant authorities with the aim of providing 
the data required to diagnose and determine 
the strengths and weaknesses  aspects of the 
national economy, as well as  to acknowledge the 
opportunities and risks to come up with a realistic 
vision including objectives and policies that are  
executable and that  can be translated in the short-
and medium-term plans.

   Mohamed Ismail Othman
Ministry of planning and international cooperation

Statistics/ DerhemAlsefyani

The participants of workshop on the 
role of private sector in the success 
of 2014 Population, Housing and 
Establishment Census, which has been 
held last May in Sana’a, confirmed 
the importance of all people efforts 
to be cooperated for implementing 
the 2014 Census. They should make 
use of modern technologies and the 
experiences of developed countries for 
attaining positive outputs to help the 
development fields in Yemen. 

All participants expressed their 
confidence on the capabilities of 
Central Statistical Organization )CSO( 
for implementing the 2014 Census as 
CSO has technical staff specialized in 
the statistical work. They are reliable 
on the 2014 Census to satisfy their 
ambitions and requirements of which 
the private sector in the country would 
be developed, and the data of Census 
should be as their reference to tackle 
with troubles being challenged by the 
private sector. The worst trouble is to 
provide an accurate and reliable data on 
the establishments and the population 
aggregations to serve generally the 
commercial activity. 

The participants submitted intra alia 
of proposals and views to be considered 
by all staff working with the Census for 
the success of Census. It is an important 
source to provide an accurate data as 
to meet the need of data users such as 
ministries, authorities, donors, private 
sector, Civil Society Organizations and 
researches. 

To highlight this topic, the Statistics 

Newspaper Conducted a number of the 
participants’ proposals during the event 
of workshop as follows: 

Dr. Mohammed AbdulazizAlhemyari, 
Businessman andG.D of Alsheifa Group 
of Yemeni Honey and Medical Herbs, 
pointed out that the private sector needs 
the data which will be provided by the 
2014 Censuson the establishments and 
factories. He mentioned that the trader, 
in the marketing domain, needs to know 
the number of factories so that the size 
of available gap of those factories which 
is interested in packaging and wrapping 
should be specified. He added that the 
local or foreign investors need the data 
of industrial establishments and their 
number. He sees that the Census project 
is a road map of all data users such as 
private sector and so on. 

He expressed his confidence that 
the 2014 Census will meet the desired 
ambition as implemented by technical 
staff and expertise in CSO. 

Mr. Abdullah Ali Alsuneidar, 
Businessman and a member of General 
Union, affirmed the importance of data 
which will be provided by the 2014 
Census as an important database and 
reference for the researchers and data 
users. He considered that these data 
will be the essential base to provide 
the private sector with all the needed 
data on the industrial aspect and 
establishments. 

The member of General Union 
indicated that the private sector in 
Yemen is suffering the lack of accurate 
data on the industrial establishments and 
a number of factories … etc., pertaining 
the industrial and commercial matter. He 

advised to make use of the expertise of 
developed countries on implementing 
the Census exercise as all authorities, 
stakeholders and others are dependent 
on the availability of accurate and 
correct data. 

Mr. AnamAlshehari, the head of 
operations sector in CAC BANK, 
confirms, in turn, the Bank’swillingness 
to open accounts for facilitating the 
Census activities, and to contribute with 
the various matters related with the 
private sector. He mentioned that the 
Census is the important and targeted 
exercise which should be supported, and 
it is as a road map to the policy-planners 
and decision-makers when they plan to 
design the development programmes, 
and to distribute the resources in equity. 

He referred that Yemen is essentially 
needed such big statistical survey due 
to the recent data will be provided and 
different from the last census 2004 
whose data is currently out-of-date. 

Mr. EsamAlzubeiri, manager of 
commercial dept. of the Commercial 
and Industrial Chamber )CIC( in 
Sana’a City, suggested to create a joint 
workplan between CSO and CIC due 
to the CIC is as a representative of 
private sector, aiming to the success of 
2014 Census and its phases. He said 
that the data which will be provided 
are to serve the commercial sector in 
Yemen. Mr. Alzubeiri expected that 
the Census exercise will be resulted 
positive outputs for various fields of 
industrial and commercial sector in 
Yemen, considering making advantage 
of the implementation of 1994 and 2004 
Census. 

He added “we know that many 
statistical survey have been 
implemented by CSO such as the 
comprehensive industrial survey which 
its data related with the industrial 
activity were provided, and these data 
reflects how the industrial activity 
contributes with the GDP. This activity 
includes indicators on employment 
and wages, supplies and production, 
added value and depreciation, fees and 
taxes, and the capital additions at each 
industrial activity level and based on 
the size of establishment; nevertheless, 
the private sector is still needed the data 
which will be provided by the 2014 
Census. 

Dr. HameidAleriani, representative 
of Yemen and Kuwait Bank, refers 
to the importance to reconsider and 
check on obtaining the collected data 
in field focusing on their classification 
as to serve the private sector in various 
applications. He argued to collect 
accurate data as apart from the political 
touchstones, considering the most data 
provided previously in Yemen are 
associated with policy. 

He expressed his optimism that the 
2014 Census will meet the ambitions 
of private sector in Yemen due to the 
Census will be implemented by the 
expertise and skills of CSO’s technical 
staff in modern methods. He pointed out 
to the exerted efforts, and the continued 
meetings of technical committee 
and supreme committee members 
who are from various authorities and 
stakeholders. 

Mr. Abdulwahab Abu Ghanem, the 
executive chief of information systems 

in Telyemen Company, expected that 
the outputs of 2014 Census would be 
targeted and ambitious to meet the needs 
of private sector. He argued to save the 
residual period reaching the final phase 
at the end of next year, confirming 
such workshops for further views and 
proposals as to improve the outputs of 
2014 Census. 

Mr. BasamAlqadasi, representative 
of Ben Humeid Publicity Corporation, 
agreed with the view of Mr. Abu 
Ghanem, setting out the importance 
of awareness role with the people via 
the media for cooperating with the 
enumerators to respond correct data. He 
emphasized to prompt the awareness of 
Census objectives to be implemented. 
He explained that the previous censuses 
involved data and figures unidentified 
with the reality resulting to the 
prevalence of ignorance among the 
households of rural areas, or to increase 
or decrease the number of household 
members for their own purposes. 

Mr. Mohammed KhaledAlthur, 
representative of General Union and 
member of Supreme Census Committee, 
indicated to the efforts provided to 
improve the implementation of various 
Census phases. He explained that the 
workshop is one of the mechanisms 
to know the proposals of participants 
due to aim the quality of performance, 
and to share the expertise and point 
of views to be directed toward the 
implementation of various Census 
phases, asserting to use the available 
modern technologies for providing data 
to be accessible by the researchers and 
data-users. 

Yemeni Private Sector… Ambition … lacking road map

Evaluation of  Yemen vision 2025 and  its requirements of statistical data
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wants to pass through this issue to open up in the future, 

where he signed with the International Fund For Agricultural 
Development )IFAD( in early June, a memorandum of 
understanding for rural growth in five provinces and with cost 
112 million and 400,000 dollars.

Rural growth program aims , funding as grant and loans 
from IFAD , the European Union , the Islamic Development 
Bank and the Yemeni government, to improve food security 
and poverty alleviation in the rural areas in the provinces 
)Dhamar, Da’ali, Hodeida,  Lahj and Taiz(.

The program , that will be launched early next year 2014 
,focusesin achieving rural development and to alleviate 
unemployment faced by rural communities in general  and 
women in particular in the poorest districts in the targeted 
governorates.

The program seeks to create a positive sustainable impact 
in the production of food crops , the use of water resources 
and codification its uses ,work to raise awareness regarding 
water issues and the introduction of modern technologiessuch 
as renewable energy , implement land protection activities and 
the implementation of rainwater harvesting tanks.

Dr. Mohammed Al-Sa’adi also emphasises that the 
trend towards agricultural development and thesupport of 
agricultural is basic and coreoptimumdesired for any coming 
change in Yemen, and that the people who do not produce 
their own food cannot achieve development progress  that 
meet the aspirationsand needs of the citizens  in various areas.

 He points out to the challenges facing agricultural 
development in Yemen including water scarcity , limited 
agricultural land , tribal conflicts , the vastness of Qat 
cultivation , climate variables and other problems related to 
the marketing and its  methods.He stresses that the national 
strategy for the agricultural sector, which the government 
is implementing , is a structural process but it needs to 
be  activated as well as it needs  cooperation and support 
besides the transition from the regulatory framework to the 
implementation framework should take place.

He pays attention to the necessity of the agriculture  to be 
on topagendalist of  the donors support and to the important 
for all bodies to  participate in this strategy , pointing out to 
the governments’ actions in the establishment of the supreme 
council for food security.

In the otherhand The Minister of planning and international 
cooperation, Dr. Mohammed Al-Sa’adi, met, in mid of June, 
with Silatech foundation delegation who visited Yemen.
The delegation was headed by Dr. Tarek Mohamed Yusuf , 
the foundation executive chairman and Mr.Martin, Russky,  
programs executive director . The meeting reviews issues 
related to the strengthening of cooperation between Yemen 
and Silatech  foundation and the futuresupport directions 
required by the institution to Yemen. In this regard, Dr. Al-
Sa’adi pays attention to the contributions of the foundation in 
the implementation of rehabilitation programs for employment 
to engage in the labour market in the Gulf Council Countries 
)GCC( , as well as its support to the activities and programs of 
Amal microfinance Bank.

In the area of sustainable development , the Ministry 
has achieved , since the beginning of June ,important 
advancements. The Minister singed ,on June 12 , with the 
World Bank a convention )grant( of $ 19 million to finance 
climate information system project and coordinating the 
program of acclimatization to climate variables )PPCR( and 
funded by the strategic climate fund that will be managed by 
the World Bank.

The agreement was signed by World Bank , Lea 
Sighart, project task team leader )TTL( and members of the 
negotiating team.

The project aims to improve the quality of information 
and services in regard to climate to users through building 
the capacity of civil aviation meteorology , environmental 
protection agency , the Ministry of agriculture and irrigation 
)water control central unit( ,and the general authority for 
water resources. It aims  also to update and expand networks 
and strengthening data provision and design of advanced 
system for environmental monitoring, development of 
climate information services for agriculture purposes , water 
resources, irrigation, disaster risk management, including the 
establishment of a model of early warning system to avoid and 

reduce disaster risk.
The project will be implemented over 5 years  from 

September 2013 to September2018. 
From other side,  Lea Sighart, chairman of the delegation 

of the World Bank, confirms that the bank  is ready to 
increase its support for Yemen and it will work with partners 
and donors to increase their support for the reforms and 
development projects in Yemen, noting to the bank’s desire to 
expand cooperation with Yemen.

Dr. Al-Sa’adi signed ,early June, with the acting in charge of 
the USembassy in Sana’a,Eliazbith Richard,convention forUSA 
increase of financial support provided to Yemen by the value 
20 million $, raising the total USA aid to Yemen to 200 million 
dollars. The United States has allocated  12 million $ to support 
the process of national dialogue and the electoral register 
system in Yemen and 8 million $to support earlysuccessful 
reading program. Dr. Al-Sa’adi praises the US support to 
the political transition in Yemen, noting to the contributions 
of the US government in support of the development paths 
and stability in Yemen. On his part, the acting in charge of 
the USembassy confirms the US government’s readiness  to 
continue providing all support to Yemen and the procession 
of development and democracy, noting to the progress 
made by Yemen in support of development efforts and the 
implementation of the national agenda for reforms.

• Dr. Al-Sa’adi signed  with the German deputy ambassador 
to Sana’a , Mr. Philip Holsabil ,convention to support Good 
Governance project in Yemen with the amount of three million 
Euro funded by the German government through the German 
development cooperation )G.I.Z(. The Convention aims to 
support improving capacity of the active organizations in the 
field of reforms and governance, the project also contributes 
to the development of leadership skills in the decision-making 
process and promote transparency , accountability, human 
rights and , equality, communication and crisis management. 
Dr. Al-Sa’adi ,following the signing of the convention, praises 
the contributions of the German government in supporting 
and promoting the development process in Yemen, noting to 
the distinguished cooperation relations between Yemen and 
Germany. German deputy ambassador reiterates his country’s 
readiness to continue to provide all support to Yemen.

Dr. Al-Sa’adi and the Regional director of the World 
Bank  inSana’a ,Hart Fisher,signed two agreements to 
support the modernization of public finance in Yemen and 
the implementation of the pilot project and stimulate the 
private sector, at a total cost of up to 9.2 million dollars. 
Thefirstagreement demandsthe bank to finance the project 
with the amount of five million dollars to support project and 
promoting efficient financial management in Yemen , whereas 
the second agreement requires the provision of 4.2million $ to 
support the implementation of the pilot project , stimulate the 
private sector and development of the macrocosmic enterprises 
subsidiary to theSocial Fund for development. Thetwo 
agreements signed within thesupport frameworks of the World 
Bank to Yemen where the WBtakes the first place as the 
international development institutions that support to Yemen, 
which completed its allocations of commitments to Yemen 
during  Riyadh donors conference.

Dr. Al-Sa’adi, also launched ,on 17 June ,The United 
Nations project to increase volunteering opportunities for 
young people in promoting the positive values of community 
participation and the building of skills and capabilities . Dr. Al-
Sa’adi says that the promotion and development  of the Yemeni 
youth, as well as activating their community participation 
will contribute to rapid social awakening  , noting that they 
have  more impact andeffective. During the signing of the 
convention of the regional project »young Arab volunteers for 
a better future« with the United Nations, in the presence of the 
KawtherZerouali,regional director of project: youth energies 
in Yemen need wisdom on management, for the formation of 
cadres who can communicate and creativity and contribute to 
decision-making.The Minister also praises the contributions of 
the United Nations in supporting the government’s efforts to 
develop the capacity of young people and integration them in 
the various social and economic fields. It is expected that the 
regional project »young Arab volunteers for a better future«, led 
by the United Nations volunteers program, aiming at enhance 
the youth  energies and enthusiasm through volunteering based 

on the values of self-reliance andsocial solidarity and cohesion. 
The project is implemented in five Arab countries: Egypt, 
Jordan, Morocco, Tunisia and Yemen, in which it will support 
institutions needed to build the skills and abilities of young 
people in the region.

 Dr. Al-Sa’adi confirms that the convening of the second 
follow-up meeting between the government and the donor 
community comes as it is consensus in Riyadhconference 
of donors for follow-up and assessment the progress of the 
implementation of commitments either forthe rapid allocation 
of pledges to Yemen at Riyadh Conference  adapted by donors 
or the implementation of a package of reformsduring the 
transition period from thenational reconciliationgovernment.

Dr. Al-Sa’adi reveals,in the consultative meeting held 
in Sana’a on 19 June, the completion of the allocation of 
6.7 billion dollars,as  86 % of total pledges .  He also points 
out that financing agreements were signed between the 
government and donors to an estimated 3.2 billion dollars  
represents  42 % of total pledges whereas the total withdrawals 
reaches about 19 billion dollars including the deposit provided 
by Saudi Arabia.

Dr. Al-Sa’adi deems , at the second consultative meeting 
between the government and the donor community ,that the 
Riyadh conference of donors as an important event and a 
boost to support the efforts of Yemen in the political transition 
and the restoration of economicand the security stability , 
and in fulfilling the humanitarian needs and reconstruction, 
also it  opens broad prospects for strengthening cooperation 
relations between Yemen and the development partners of 
local, regional and international level. He expresses  the 
government’s appreciation of the generous pledges made by 
donors, which reached approximately eight billion dollars.

Dr. Al-Sa’adi points out that there is still more than $ 1 
billion has been allocated so far, despite theearly efforts and the 
intensive communication with Yemen development partners 
, he looks forward toallocate this amount during the coming 
months and that the pace of thepledges flow and  to absorb 
them in financing investment projects in the coming days.

The general manager office of the Gulf Cooperation 
Council in Yemen Ambassador/engineerSaad Al-Arifi 
considers,in his speech ,to the second follow-up meeting 
between the Yemeni government and donors represents 
an opportunity to assess and review what has been done to 
implement the outcomes of the conference of donors and 
friends of Yemen meeting, held in New York in September.

Ambassador Saad Al-Arifi confirms that the GCC is 
concerned in supporting thegovernment and the Yemeni 
people toovercome, the exceptional circumstances experienced 
by Yemen due to the impactof the events occurred in the 
country in 2011, through Gulf initiative and meetings of 
friends Yemen and donor conferences as well as accelerate 
the allocation of pledges made during the New York meeting, 
noting that the total allocated so far commitments of GCC is 
three billion six hundred and sixty-five million dollars, which 
represents %83of the total pledges of cooperation council 
states,  and that represents almost the %60 of international 
commitments to Yemen.Pointing out that Saudi Arabia and 
the state of Kuwait comes on top of the GCC States in the 
allocation of commitments.

The Ambassador reiterates supportof the GCC to the 
progress made on the national dialogue conference which 
launched the second phase of its great national consensus 
after the concrete success of the first phase, which is 
a continuation of the successful implementation of the 
operational mechanism and Gulf initiative that supported by 
the leaders of the GCC states and the international community, 
considering  that the  normal Yemeni people is expecting from 
thegovernment and donors to quick implementing of projects 
on the ground to increase assurance on his future.

From his part, the representative of the Saudi Fund For 
Development /engineer Mohammad Al-Arifithat the Saudi 
grant to Yemen has beenfullyallocated  , noting that the 
amount of the grant has been allocated to projects within the 
list of priories of Yemen government specified in the transition 
program for economic and social for the years 2014-2012. 

 He points out that the Saudi Development Fund has been 
funded  a support to Yemen with a value of600million dollars 
within the export support program in the Saudi Development 

Fund.
The regional director of the World Bank,Hard Fisher, 

confirms the bank‘s keenness to continue providing all aspects 
of economic and developmental support to Yemen,noting 
that the bank has completed allocation of  its commitments to 
Yemen.

He stresses the importance of rapidnessof the left allocation 
of donor commitments to Yemen to help the government  on 
the implementation of the projects included in the stability 
program of economic and social development for the years 
2014-2012.

Dr. Al-Sa’adi discusses,on June 4 ,with the Russian 
ambassador in Sana’a Sergei Kozolov issues related to 
bilateral cooperation between Yemen and Russia and means 
of promoting development and serves the common interests of 
the two friendly countries.

The two sides also discusses details on means of activating 
the Yemeni-Russian joint committee. In this regard, . Dr. Al-
Sa’adi insures that thegovernment is very keen to strengthen 
and develop bilateral cooperation with Russia, noting to 
the need to activate the Yemen-Russian joint-committee. 
Al-Sa’adi assures the government welcoming  the Russian 
investment in Yemen.

On June 5,  Dr. Al-Sa’adi discusses with Sudanese 
ambassador to Sana’aAwad Hussein AhmedZarrouk, bilateral 
relations between the two countries and ways of strengthening 
the benefit of the two countries.The two sides reviews the 
arrangements for the upcoming visit of Minister of planning 
and internationalcooperation to Sudan and to activate the 
channels of communication and cooperation between Yemen 
and Sudan. In the meeting the Minister of planning that the 
government very is keen on expanding existing and future 
areas of cooperation with Sudan and based  on harmony and 
deep-rooted historical ties between the peoples of Yemen 
and Sudan. Pointing out to the importance of activating the 
mechanisms of cooperation between Yemen and Sudan 
through meetings of the joint higher committee or the 
committee of Ministers.

• In the same regard , Dr. Al-Sa’adi renewsYemen’s 
consolidating and  solidarity  the Palestinian people and 
their legitimate options to establish an independent state 
on all Palestinian territory. The minister says in a meeting 
with Palestinian ambassador to Sana’a ,on June 5,  that the 
government of Yemen’s keenness to continue supporting the 
Palestinian people’s options and provide all available support 
to strengthen the Palestinian position on adhering to national 
pillars based on the right to establish a Palestinian state on all 
Palestinian territory and with Jerusalem as its capital.

• The Minister also discusses with the ambassador of South 
Korea in Sana’a Park Kyunumber of issues related to bilateral 
cooperation between Yemen and South Korea and the ways to 
promote , develop and serve the common interests of the two 
friendly countries. During the meeting, the two sides discuss 
the details of the allocation of the $ 100 million provided to 
Yemen during Riyadh donors conference funded by the import 
and export bank. In this regard, Dr. Al-Sa’adi expresses his 
hope to accelerate funding the allocation of pledges provided 
by South Korea governmentto Yemen,noting that the South 
Korean government is very keenon supporting Yemen during 
exceptional circumstances facing Yemen. Meanwhile, South 
Korea’s ambassador to Sana’a stresseshis government’s 
willingness to continue to provide all the support to Yemen.

•Dr. Al-Sa’adi welcomes the Turkish investments in 
many sectors . He discusses with the Turkish ambassador to 
Sana’a,FadliSchürmann, different issues related to bilateral 
cooperation between Yemen and Turkey and  the ways to 
enhance ,develop and serve the common interests of the two 
brotherly countries. The Minister  commendsthe Turkey’s 
willingness to expand and develop bilateral cooperationwith 
Yemen, stressing the national government desire to strengthen 
joint cooperation frameworks with Turkey. The two sides 
also discuss issues related to the implementation of some 
projects planned to be financed by the Turkish government in 
many economic sectors in Yemen. The Turkish ambassador 
affirms hisgovernment’s willingness to provide all the support 
necessary for the posssslitical process in Yemen, noting by 
the rapid convergence of steps undertaken by the Turkish-
Yemeni relations.

data on the household to extract the 
economic indicators of household. 

3-  Providing data on the services of 
local community to be linked with the 
place via the coordinates which will have 
been made by GPS, and then will be 
projected on the maps by GIS. 

4-  Providing a digital image on the 
consumptive pattern of household and 
Yemeni community at the urban and rural 
level. 

5-  Updating the weights data required 
to compile the Consumer Price Indices 
)CPI(. 

6-  Providing data on the household 
production oriented toward the self-
consumption, and its proportion is 
resulted from the Gross Domestic Product 
)GDP(. 

7-  Providing the Labour Force, Child 
Labour indicators and the disability data. 

8-  Contributing to provide the required 
data to create the information system of 
poverty. 

9-  Updating the data of domestic final 
consumptive expenditure to improve the 
estimations of National Accounts for 
compiling the accounts of family sector 

based on the SNA of United Nations. 
10-  Contributing to provide the data 

which serve the compilation of food 
basket. 

Importance of HBS: 
The importance of HBS is the 

following items:
1.  Measuring the expenditure of goods 

and services to satisfy the essential needs 
of household members as so-called the 
domestic consumptive expenditure. 

2.  Measuring the amount of goods and 
services being consumed by a household 
as so-called the living standard. 

3.  Measuring the income which a 
household receives from the different 
sources. 

4.  Measuring the amount of savings 
which express the ability of household to 
finance new investments so as to enhance 
its income. 

5.  Developing the statistical database 
of all economic and social aspects. 

Completed Phases of HBS: 
The preparation of current HBS was 

started in 2009 as to be implemented 
during 2011-2010, but it was delayed 
because of the events of revolution; 

therefore, this preparation has been started 
again at the beginning of 2012that the 
completed phases are as follows: 

1.  The survey questionnaire in which 
its latest update was done in the meeting 
of HBS technical team which was headed 
by Chairman of CSO, and the team of 
World Bank and DFID held in Amman 
during 2013/6/20-16. 

2.  Workplan, timeline and budget. 
3.  Listing questionnaire. 
4.  Fieldwork guideline. 
5.  The Accounting System based on 

the requirements of World Bank due 
to the payments must be automatically 
disbursed. 

6.  The specifications of HBS’s 
procurement have been prepared. 

7.  The Financial Agreement was 
signed only from the part of World Bank 
on Friday 2013/6/28. This signature is to 
start again the implementation of HBS. 

It is paid attention that the modern 
technology, for the first time, will be used 
at the survey activities in field via Laptop 
devices so that the data will be directly 
entered in field. 

Good Luck ,,,

Statistics/special
The expanded meeting held in Sana’a 

between Yemeni government and 
World Bank headed by Dr. Mohammed 
SaeedAlsa’adi, Minister of Planning and 
International Cooperation, and Dr. Mirza 
Hassan, Executive Director of World 
Bank; in this big event, the Minister of 
Planning and International Cooperation 
praised the active role being undertaken 
by World Bank to support the stability 
and development in Yemen. He pointed 
out to the contributions of World Bank 
in terms of mobilizing the regional and 
international support to Yemen. 

Dr. Alsa’adi confirmed the appreciation 
of Yemen government for the attention 
of World Bank to fulfill its pledges 
provided during Riyadh Donors 
Conference to Yemen in order to start 
the implementation of projects listed in 
the priorities of government as specified 
in the interim stability programme of 
economic and social development for 
2014 – 2012. 

The Minister of Planning and 
International Cooperation reviewed the 
details pertaining the allocation of donors 
pledges, asserting to the fulfillment of 
these pledges for the government will be 
enabled to implement the listed projects 
as scheduled. 

The meeting which was attended by 
Minister of Finance, Minister of Public 
Works and Roads, Minister of Water and 
Environment, Minister of Fishery Wealth, 
Minister of Education, and Minister of 
Public Health and Population, has been 
intervened by the attendees as focused 
entirely on the review of the projects 
progress funded by the World Bank at 
various development and economic sectors. 

The Executive Director of World Bank 
pointed out the keen of World Bank once 
again to continue the economic support 
to Yemen, praising the joint cooperation 
existing between Yemen and World 
Bank, pointing out that World Bank 
is strengthening the development and 
economic support frames to Yemen. 

 Minister of Planning and Executive
 Director of World Bank chair expanded

meeting in Sana’a

Editorial con't ...



Central Statistical Organization (CSO) boasts that it will 
implement the largest three statistical surveys as follows:

1-  Population, Housing and Establishment Census 2014. 
2-  Household Budget Survey. 
3-  Labour Force and Microfinance Survey. 
HBS is the second large statistical survey following the 

Population, Housing and Establishment Census. Its total 
budget is 824,800,000 YR that the local contribution 
accounts (%27), and the donors contribution is the residual 
percent (%73). 

It is worth mentioned that the first HBS in Yemen was 
taken place during 1991-1992, and both the second 
and the third ones were implemented by CSO during 
1998-1999 and 2004-2005; meanwhile, CSO is currently 
conducting to implement the fourth one. 

The funding of this survey is contributed by the following 
donors: 

1-  World Bank. 
2-  KFW. 
3-  DFID. 
4-  Dutch Government. 
The objective of this survey implementation nowadays is 

to achieve the following:
1-  Providing recent data on the income and expenditure 

sources of household for their changes will be measured 
over the time, and their standards should be known to 
extract, from their perspective, the measurements and 
indicators of poverty which could be measured at the 
governorates level of both urban and rural areas. 

2-  Providing the socio-economic, demographic, 
environment and living phenomena........ continued on page 7
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Statistics\ Ghanem Alkumaim:
The Chairman and his delegation of 

CSO participated in Amman in a technical 
workshop with the World Bank experts 
and DFID expert during June 16-21 
2013 in order to finalize the Household 
Budget Survey 2013-14 questionnaire 
and to discuss all aspects of sampling and 
other technical documents. In this regard 
CSO agreed with the World Bank on the 
final version of the questionnaire and 

considered all modifications to required 
indicators for the HBS to be implemented 
during Oct. 2013 – Sep. 2014 in the field 
(a year cycle).

The workshop has been intervened by 
various significant technical views through 
the HBS team and concluded with set of 
modules expressing current needs of data 
for the Government and development 
partners to assist in eliminating poverty 
and considered mainly in the meantime 

the current statistical surveys and 
activities. This workshop is delivering a 
concrete workshop which will be followed 
by the Grant Agreement signing with the 
government.

CSO is planned to start field work 
during next Oct. till Sep. 2014 as it will 
be a year in the field to measure all 
consumptions modules of the households.

CSO chairman appreciated the 
continued support by DFID to diverse 

statistical activities and surveys and 
also to the technical expertise support 
delivered by the World Bank. 

Dr. Umar Serajudding, Mrs. Valerie 
Ivans and Mr. Amir Al-thaibah “World 
Bank experts” participated in this 
workshop and Mrs. Emily Poskett 
participated from the DFID; the chairman 
of CSO, the project Manager of the HBS 
and technical staff of survey participated 
from the CSO in this workshop.

Household Budget Survey (HBS) Second 
large Statistical Survey Following Census

Prof. Hasan Thabit Farhan
CSO Chairman

Head of Supervisory HBS Committee

Chairman of CSO and his Delegation meet the World Bank Technical Experts 
and DFID to Finalize the HBS 2013-14 Questionnaire and Sampling

CSO implements complementary phase of field work in Sana’a 
and Al-Gouf governorates in order to produce basic services map

Statistics/special
The Central Statistical Organizationissues  statistical 

year book 2012 on its website http://www.cso-yemen.org/,  
it contains  the most comprehensive statistical data and 
indicators for all  different areas.

The CSO chairman , Prof. Dr. Hassan Thabit Farhan,  in a 
press release,  that statistic Yearbook contains a number of 
chapters thatprovide information and accurate statistical data 
and figures.  He Stresses  that the CSO is very keen to allow 
researchers and decision makers interested in obtaining such 
data and information through its website.

 He points out that the dissemination of data through the 
website and  any one can download them as electronic copies  
as one of the methods and techniques that enable researchers 
and interested parties to obtain timely information, as well as 
the importance of this mechanism and its role in facilitating 
the process of obtaining data and its role infacilitating of 
dissemination process so that data can be available to the 
various bodies and institutions, both locally and abroad.

 Dr. Hassan affirms  that The CSO  welcomes any 
comments from interested researchers and specialists 
as well as proposals to strengthen efforts to develop 
data dissemination mechanism and in making them 
widely available, noting to the importance of the data 
and information dissemination in a way that copes with 
the modern technology developments and to serve the 
requirements of publishing and promotion of statistical data.

He notes  that The CSO  is working on creating a 
comprehensive information for all areas aiming  of assisting  
the decision and policy makers in setting up the development 
programs and plans of the country.

CSO issues statistical 
Yearbook 2012

By : Drhem Saif
 Central Statistical Organization 

currently implement the complementary 
phase of the field work in Sana’a and 
AL-Gouf  governorates  in term of its  
activities in regard to  the basic services 
map in the Republic of Yemen .

 The general director of maps 
management and the executive director 
of the basic services map survey Mr. 
Mohmmad M. Rumish ,delivers a speech 
to “ Statistics “ that CSO started the 
complementary phase of the field work 
in Sana’a and AL-Gouf  governorates in 
which researchers teams are currently 
compiling the data of the services 
,health, education ,electricity and water 
enterprises as well as compiling  the 
enterprises’ data and characteristics  in 
special questionnaire prepared for this 
purpose and this process including 
collection data on population assembles . 

 Mr. Rumish also indicates that the 
data collection in regard  to AL-Gouf  
governorate will be  carried out as soon 
as they finish this operation in  Sana’a 
governorate . Then the data of the two 
governorates will be linked and installed 
within the data of the other governorates 
as to be presented on the maps for the 
basic services map survey 2013.

He also confirms that the basic 
services map is one of the most important 

statistical projects that has been 
conducted by CSO in which an effective 
linkage mechanism is provided through 
this project so that the connection 
between a location and  its related data 
and information for population assembles 
and services enterprises can be shown. 
He points out that the presentation of 
data upon the maps is very significant 
process for services planning and “ 
accurate data ,information and statistical 
indicators could be presented on the 
demographic, social and economic 
changes of a community through service 
maps  “ he adds .  

He says “ the map is helping in 
specifying  the services enterprises and 
population assembles at any location 
in which it enables and facilitates in 
designing and adopting plans and 
programs as well as in term of resources 
distribution based on the best methods 
and ways used worldwide”.    

He points out that the map can be 
used as a substitution for many books 
and folders in studying any phenomenon 
and provides statistical data and 
indicators on a high degree of accuracy 
and comprehensiveness to achieve 
desired goals. He deems the map project 
as one of the most modern scientific 
method to collect, update and classify 
data  from their sources (field collection) 

on geographical locations. This includes 
the population  and demographic 
indicators data show  that come out from 
censuses and other statistical projects 
,analyzing and publishing data through 
statistical atlases. 

 He  stresses that CSO is very Keen to 
update basic services map per year as it 
is linked to the process of development 
and development planning related to 
statistics and the success criteria of the 
development plans is measured based 
on the statistical data ,information and 
indicators on the society . He adds that 
the services  map  is linked and so close 
with community in identifying health, 
education, electricity, water,  and roads 
services.

 He ensures that the map services 
helps in reducing the random planning 
,in distributing projects and in identifying 
suitable sites for the localization of 
services through the first vision of the 
map. It also  helps ensuring the proper 
implementation of projects through the 
ongoing monitoring and evaluation of 
projects implemented and the equitable 
distribution of service projects according 
to the standard size and population 
density “ he adds”.

This action comes within the 
framework of the concerted efforts of the 
various stakeholders.
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Statistics – Mohammed aljaradi:
Agriculture is perhaps theclosed door 

on the issue of development in Yemen, 
while agricultural areas represent 82% of 
the total arable area in the country.

There is no doubt that there isa 
difficulty of the terrain and the scarcity of 
water resources, as the most important 
pillars of the agricultural environment 
,but that did not prevent  the ancient 
Yemeni to create a unique  irrigation 
system for water conservation . This 
system, in fact,  enabling them to grow a 

variety of crops that turned the desert of 
the southern part of theArabic island to 
agricultural land, for many agricultural 
products.

Various and successive Yemeni 
Governments did not give any 
consideration for this issue , and due to 
this negligence ,the Yemen's agriculture 
have seen a decrease in the production.

The future of Yemen is linked by 
directing the core concentration and  
attention to the agricultural sector, 
and increased allocations for scientific 

research to produce safe food items 
toensure thefood in future. One basic fact 
is that the Earth is the most productive 
assets, according to the form that we left 
almost a century ,the Ottoman empire 
focused in sectors in regard to society. 
This include education, health and social 
affairs, as the management system in 
the former Ottoman empire state of 
feudalism.

Perhaps the Minister of planning and 
international cooperation, Dr. Mohammed 
Al-Saadi ....................... continued on page 7
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Dr. Mirza Hassan, Executive Director of World Bank, 
praised the distinct efforts being made by the Minister 
of Planning and International Cooperation and the staff 
of his ministry in coordination with donors primarily 
the World Bank to take immediate advantage of the 
commitments to support Yemen. 

In the meeting with Prime Minster during his recently 
visit to Yemen, Dr. Hassan said that they appreciate the 
distinct efforts being made by the Ministry of Planning and 
International Cooperation in coordination with the donors. 

He confirmed that the enhancement of partnership with 
Yemen during this period is the priorities of World Bank, 
pointing out the civilized dimension of Yemeni example 
in the change via the political reconciliation, and to resort 
the dialogue for solving the problems and converging the 
views among all parties.

Executive Director of World Bank praises efforts of 
minister of Planning and International Cooperation
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