
متابعات/ الثورة 
يف اجتماعه الدوري املنعقد الثالثاء 
31 يولي���و 2013م مجل���س ال���وزراء 
يطلع على تقرير حول مستوى تنفيذ 
أعمال التعداد العام للسكان واملساكن 
واملنش���آت 2014م للفرتة من يناير – 
يونيو 2013م والذي أكد أن املستوى 
العام لتنفيذ أنشطة التعداد التحضريية 
التخطيط املنهجي ألنشطة التعداد أو اساليب جديدة وفاعلة سواًء يف مجال مل���ا هو مخطط له.. مش���رياً إىل انتهاج حت���ى يوني���و املاضي قد تم���ت وفقًا 

يف الوسائل املستخدمة وأثناء املجلس 
عل���ى الجه���ود املبذولة عل���ى طريق 
تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن 
واملنش���آت 2014م وأهمية االستمرار 
والتوصل واالتصال لتنفيذ االنش���طة 
التعدادية يف مواعيدها املحددة موجهًا 
جميع الجهات املعني���ة االلتزام بتوفري 
متطلبات التعداد وفق الخطة والربنامج 

الزمني املعتمد .

مجلس الوزراء يقر التقرير النصف السنوي ويوجه الجهات المعنية بتوفير متطلبات تعداد 2014م
رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء يؤكد أن عملية التجهيز واإلعداد لتنفيذ التعداد تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد

م�سح �لقوى �لعاملة ثالث �أكرب م�سح 
يجريه �جلهاز لعامي 2013-2014م 

بعد �لتعد�د وم�سح ميز�نية �لأ�سرة
الحكومة توقع اتفاقية 
مشروع مسح ميزانية
األسرة 2013-2014م

مع المانحين
اإلحصاء/ غانم الكميم:

وقعت الحكوم���ة اليمنية ممثلًة ب���وزارة التخطيط 
والتع���اون الدول���ي مع البن���ك الدولي يف بداية ش���هر 
يولي���و 2013م اتفاقية املنحة املمولة من وكالة التنمية 
الربيطاني���ة DFID والحكوم���ة الهولندي���ة يف إط���ار 
الصندوق االس���تئماني الذي س���يديره البنك الدولي 
لتمويل مشروع مسح ميزانية األسرة 2013-2014م 
والتي سبقها مرحلة استيفاء الجهاز املركزي لإلحصاء 
لجميع ش���روط املنحة املقدمة م���ن البنك الدولي من 
تحميل وتركيب النظام املحاس���بي للمش���روع وإعداد 
الدليل املالي للمش���روع وتوظيف مساعد للمشرتيات 
وقد توصل جهاز اإلحصاء إىل نفاذ اتفاقية املنحة بمجرد 
التوقيع عليها مع البنك الدولي، ويف السياق نفسه 
وقع الجهاز املركزي لإلحصاء عقد مش����روع مس����ح 
ميزانية األسرة 2013-2014م............ البقية ص/2

االفتتاحية

االحصاء/ خاص
نظم الجهاز املركزي لإلحصاء أمس����ية رمضانية 
ملوظف����ي الجهاز، ي����وم الخميس تاري����خ 9 رمضان 
1434ه� املوافق 11 يوليو  2013م وبحضور رئيس 
الجهاز املركزي لإلحصاء االس����تاذ الدكتور/ حسن 

ثابت فرح����ان ووكيل الجهاز الدكتور/ عبد الحكيم 
العبيد وع����دد )400( من موظف����ي الجهاز تم فيها 
تناول وجبتي االفطار والعش����اء وكرس����ت األمسية  
لتعزيز روح العم����ل كفريق واحد إلنجاح كافة املهام 
واألعمال التي ينفذها الجهازكما تضمنت األمسية 

ع����دد من الفق����رات ومنه����ا برنام����ج ثقايف 
ومس����ابقات رمضاني����ة وفق����رات ترفيهية أخرى 

قدمها االس����تاذ / أمني العلفي وع����دد من موظفي 
الجهاز كما ت����م توزيع حوالي )400( نس����خة من 
املصحف الشريف على موظفي وموظفات الجهاز.

وناقشت 
املشاكل  األمسية 
والصعوب���ات التي يواجهه���ا موظفي الجهاز وكذا 
املقرتحات واملعالجات الكفيلة.......... البقية ص/2

وزير التخطيط والتعاون الدولي يوقع اتفاقيات تمويلية مع المانحين لتنفيذ عدة مشاريع تنموية

مجلس الوزراء يقر التقرير النصف السنوي ويوجه الجهات المعنية بتوفير متطلبات تعداد 2014م

رئيس الجهاز يلتقي القائم بأعمال الممثل المقيم لصندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانية

يعد مس���ح القوى العامل���ة من أهم املس���وحات التي تجريها 
األجه���زة اإلحصائية يف العالم، وتُعد  اليم���ن من الدول املتخلفة 
يف إجراء هذا املس���ح ذلك أنه لم يتم إجراء س���وى مسح يف عام 
1992م، ولم يكتمل، ومس���ح آخر نفذه الجهاز املركزي لإلحصاء 
يف عام 1999م، ويعد املسح الذي يجريه الجهاز يف الوقت الحاضر 

الثالث من نوعه يف اليمن بعد الوحدة اليمنية املباركة. 
سيتم إجراء هذا املس���ح باالشرتاك مع منظمة العمل الدولية 
)ILO(، والصندوق االجتماعي للتنمية، وتبلغ موازنته )858,543( 

دوالر واشرتكت فيه الثالث الجهات التالية:- 
 أ- الحكومة اليمنية 141,135 دوالر وبنسبة  %16. 

 ب- منظمة العمل الدولية 483,816 دوالر بنسبة %56. 
 ج- الصن���دوق االجتماعي للتنمية  233,592 دوالر بنس���بة 

 .%27
حيث يجرى تنفيذ مس���ح الق���وى العامل���ة يف )836( منطقة 
موزع���ة عل���ى جمي���ع محافظ���ات الجمهورية، وتش���مل العينة 
)13,376( أسرة ، كما أن هذا املسح سيجرى بشكل ربع سنوي، 
وهي تجربة جديدة يجريها الجهاز املركزي لإلحصاء بالتعاون مع 
منظم���ة العمل الدولية ، والغرض من ذلك التعرف على األوضاع 

التي تطرأ على حياة القوى العاملة كل ثالثة أشهر. 
يهدف مسح القوى العاملة إىل تحقيق األغراض التالية :- 

1- تحديث املؤشرات اإلحصائية املتعلقة بسوق العمل اليمني. 
2- تحديد حجم القوى العاملة ونسبتها للسكان. 

3- تحديد الخصائص الديموغرافية للقوى العاملة. 
4- تحديد الخصائص االقتصادية للقوى العاملة. 

5- التع���رف على حجم التغ���ريات يف خصائص القوى العاملة 
اليمنية. 

6-  التعرف على حجم املشتغلني يف صفوف قوة العمل. 
7- تحدي���د حجم العاطلني عن العم���ل، وتحليل خصائصهم 

املختلفة.......................البقية ص/ 2
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تو
صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

�مل�سرف �لعام/ �أ. د. ح�سن ثابت فرحانالعدد )21( يوليو 2013م رئي�س �لتحرير/ ح�سن ناجي �ل�سغري

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

نائب رئيس لجنة التسيري ملسح القوى العاملة

 االحصاء/ محمد الجرادي:
وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الدكتور/ محمد سعيد السعدي، بجده 
م���ع رئيس البنك اإلس���المي للتنمية 
الدكت���ور/  أحمد محمد علي، اتفاقيتي 
تمويل مش���روعي دعم برنامج تنمية 
املناطق الريفية ومش���روع إعداد ودعم 
تنفي���ذ املنطق���ة الصناعي���ة الخاص���ة 
بالحديدة بتكلفة تصل إىل )18( مليون 

و)300( الف دوالر.
وتقض���ي االتفاقي���ة األوىل بتقدي���م 
البنك اإلسالمي للتنمية دعمًا تمويليًا 

بقيمة )15( مليون دوالر لتمويل إنشاء 
البنية التحتية يف املناطق الريفية وبناء 
القدرات الزراعية والتمكني املجتمعي ، 
فيما يضطلع البن���ك بموجب االتفاقية 
الثاني���ة بإدارة املنح���ة املقدمة للحكومة 
اليمنية من برنامج الش���راكة )الدوفل( 

والبالغة )3.3( مليون دوالر.
وعق���ب التوقي���ع عل���ى االتفاقيتني 
اش���اد وزير التخطيط والتعاون الدولي 
بإسهامات البنك االسالمي للتنمية يف 
دعم تمويل مشاريع البنية التحتية يف 

اليمن.

ون���وه بالحرص ال���ذي يبديه البنك 
االس���المي يف االس���تجابة ألولوي���ات 

االحتياجات التنموية اليمنية.
م���ن جهت���ه ج���دد رئي���س البنك 
اإلس���المي للتنمي���ة اس���تعداد البنك 
مواصلة تقديم الدعم التنموي لليمن.. 
منوهًا بمس���توى التع���اون القائم بني 

اليمن والبنك االسالمي للتنمية.
 ويف سياق متصل وقع وزير التخطيط 
يف الري���اض م���ع الصندوق الس���عودي 
للتنمي���ة عل���ى اتفاقيت���ني تمويليتني 
للمساهمة يف تمويل...... البقية ص/2

  الجهاز المركزي لإلحصاء ينظم أمسية رمضانية لموظفيه

وزير التخطيط والتعاون الدولي يرأس اجتماعها الرابع

اللجنة العليا ُتقر استراتيجية تعزيز القدرات 
التدريبية اإلحصائية لتعداد 2014م

االحصاء/خاص
افتت���ح وزي���ر التخطي���ط والتعاون 
الدول���ي - رئيس اللجنة العليا للتعداد 
الدكتور/ محمد س���عيد السعدي، يوم 
االجتماع   2013/7/8 املواف���ق  االثنني 

الرابع للجنة العليا للتعداد العام للسكان 
واملساكن واملنشآت لعام 2014م.

وخالل االفتتاح أكد السعدي على 
أهمية العملية اإلحصائية يف دعم كافة 
الخطط والسياسات...... البقية ص/2

رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء يؤكد أن عملية التجهيز واإلعداد
لتنفيذ التعداد تسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد

االحصاء / درهم السفياني
أكد رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء – مدير 
التعداد - الدكتور حسن ثابت فرحان يف مقابلة 
صحفي���ة أجرتها معه صحيفة 26 س���بتمرب يف 

عددها )1717( بتاريخ 2013/7/18م أن عملية 
التجهيز واإلعداد لتنفيذ التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنش���آت 2014م تسري وفق خطة 
وج���دول زمني يح���دد مراحل وإج���راء التعداد 

باليوم واألسبوع والشهر وال يوجد أي تأخري يف 
هذا الجانب .

وأش���ار رئيس الجهاز يف تصري���ح له إىل أن 
الجهاز يقوم حاليًا بإعداد.............. البقية ص/2

اإلحصاء/خاص
ضمن اللقاءات التنس���يقية ب���ني الجهاز املركزي لإلحصاء 
وصندوق األمم املتحدة لألنش���طة السكانية تم عقد اجتماع 
يوم االثنني املوافق 2013/7/15م برئاس���ة االستاذ الدكتور/ 
حس���ن ثابت فرح���ان - رئيس الجه���از مع القائ���م بأعمال 
املمث���ل املقيم لصندوق األمم املتحدة لألنش���طة الس���كانية 
الس���يدة/ ش���رارة مري خليل والتي عينت بهذا املنصب قريبًا 
وبحض���ور الدكتور/ حم���ري عبداملغني مس���اعد املمثل املقيم 
للصندوق والدكتورة/ إيناس طاهر مسئولة التنمية والسكان 
بالصندوق وبمشاركة املختصني يف الجهاز......... البقية ص/2
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وزير التخطيط والتعاون
مش���روع مدينة امللك عبداهلل بن عبد العزيز الطبية بصنعاء بمبلغ 
)200( مليون دوالر، ومشروع التقاطعات الرئيسية ملدينة صنعاء بمبلغ 

)50( مليون دوالر.
وأكد الس���عدي أن مش���روع مدينة امللك عبداهلل ب���ن عبد العزيز 
الطبي���ة بصنعاء تأتي يف إط���ار تطوير الخدم���ات الصحية العالجية، 
والوقائي���ة، واملس���اهمة يف رفع نس���بة التغطي���ة بالخدم���ات الطبية 
للمواطنني وذلك بإنش���اء مدينة طبية »املرحلة األوىل«  س���عة )500( 
س���رير يف تخصصات الس���رطان والكلى والجراحة العامة واملتخصصة 

وأمراض جراحة القلب.
وأشار الوزير الس���عدي إىل أن مشروع التقاطعات الرئيسية ملدينة 
صنع���اء يه���دف إىل معالجة االختناق���ات املرورية الناجم���ة عن حركة 
املرور واالزدحام بوس���ط مدينة صنعاء ومش���اكل حرك���ة النقل الثقيل 
بجمي���ع أنواعه بعيدًا عن الش���وارع الداخلية واألحياء الس���كنية، عرب 
إنشاء طريق دائري جديد للعاصمة صنعاء يربط مداخل العاصمة عرب 

الجهات »الغربية والجنوبية والشرقية«.
من جهة أخرى وقع وزير التخطي���ط والتعاون الدولي مع الواليات 
املتحدة على اتفاقية تمويلية لدعم مشروع تحسني قدرات الحكومة 
اليمنية يف تطوير مؤسسات العدالة الجنائية بكلفة إجمالية تصل إىل 

» تسعة ماليني وثمانمائة وخمسة وسبعون الف دوالر«.
وتقض���ي االتفاقي���ة الت���ي وقعها ع���ن الجانب األمريكي الس���فري 
االمريكي بصنعاء »جريالد فاير س���تاين« يف 1 يوليو الجاري، بتقديم 
الوالي���ات املتح���دة األمريكية دعم���ا تمويليا بقيمة » تس���عة ماليني 
وثمانمائ���ة وخمس���ة وس���بعون ال���ف دوالر تكرس لدعم مش���روع 
تحس���ني ق���درات الحكومة يف تطوير مؤسس���ات العدال���ة الجنائية 

بحيث تتسم بقدر أكرب من الحرفية والقدرة على االستجابة.
هذا وقد اش���اد وزي���ر التخطيط والتعاون الدول���ي بالحرص الذي 
تبدية الحكومة األمريكية لدعم وتعزيز مس���ارات التنمية واالستقرار 
يف اليم���ن مؤكدًا حرص اليمن املماثل على تطوير وتوس���يع مجاالت 

التعاون املشرتك مع الواليات املتحدة.
من جهته جدد الس���فري االمريكي بصنعاء اس���تعداد بالده تقديم 
كاف���ة أوج���ه الدعم الالزم لتعزي���ز ودعم العملية السياس���ية القائمة 
يف اليمن ومس���اندة جه���ود حكومة الوفاق الوطن���ي الهادفة اىل تلبية 

احتياجات املرحلة االنتقالية الراهنة واملزمنة بعامني.
كما وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي  
يف 16 يولي���و الجاري باألح���رف النهائية مع الصندوق العربي لإلنماء 
على ثالث اتفاقيات قروض للمساهمة يف تمويل مشروع إعادة أعمار 
محافظة أبني بمبلغ يعادل )35( مليون دوالر أمريكي، ومشروع إنشاء 
وتجهيز املستش���فى التعليمي يف عدن بمبلغ يعادل )63( مليون دوالر 

أمريكي.
كما وق���ع مع عبداللطيف يوس���ف الحم���د املدير الع���ام ورئيس 
مجلس إدارة الصندوق العربي لإلنماء على اتفاقية مشروع تحسني 
وتوس���عة طريق صنعاء – الحديدة بمبل���غ يعادل )106( مليون دوالر 

أمريكي.
الجدي���ر ذكرهأن وفد ًا من الصندوق العرب���ي قد قام بزيارة بالدنا 
يف إبريل املاضي بغرض تقييم تلك املش���اريع، كما يأتي التوقيع على 
االتفاقي���ات كخطوة عملي���ة للمضي قدمًا يف االس���تفادة من تعهدات 
الصندوق العربي يف مؤتمر املانحني بالرياض 2012م، حيث بلغ تعهد 

الصندوق )553( مليون دوالر أمريكي.
وبهذا يبلغ قيمة املش���اريع التي تم التوقيع على اتفاقيات التمويل 
الخاص���ة بها يف إطار تعهد الصن���دوق يف الرياض 2012 )267( مليون 

دوالر.
ويهدف مشروع إعادة اعمار أبني، اإلسهام يف معالجة األضرار التي 
تعرض���ت لها املحافظة جراء أعمال التخريب واإلرهاب التي ش���هدتها 
العام املاضي يف كافة املرافق والخدمات والبنى األساس���ية للمنش���آت 
العامة والخاصة، ومساعدة الضحايا واملتضررين واملهجرين، ورفع املعاناة 
التي لحقت بهم، والعمل على التسريع يف تحقيق األهداف اإلنمائية 

واالجتماعية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور السعدي إن املشروع 
سيعيد ترميم وتأهيل وبناء معاهد فنية، وصناعية وزراعية، ومدارس 
ابتدائي���ة، وكلية الرتبي���ة بجامعة أبني باإلضاف���ة إىل محطة األبحاث 
الزراعي���ة، ومحلج القط���ن بمدينة الك���ود، واملجمع املرك���زي للخضار 

والفاكهة واللحوم بمدينة لودر وثانوية مشرتكة بمدينة جعار.
وبالنس���بة ملش��روع انش���اء وتجهيز املستشفى التعليمي بجامعة 
عدن، أوضح الدكتور السعدي إن املشروع يهدف إىل املساهمة يف دعم 

النظام الصحي يف محافظة عدن، وتحس���ني الخدمات الصحية فيها، 
وتأهي���ل خريجي كلية الطب يف جامعة ع���دن، ودعم البحوث الطبية 
فيها، وبما يتوائم مع التطور التقني الحاصل يف األساليب والتجهيزات 
واملعدات العالجية، مشريًا إىل أنه سيتم تحقيق ذلك من خالل إنشاء 

مستشفى متكامل يقدم خدمات تعليمية وعالجية متطورة.
ويعترب املش���روع جزءًا من الربنامج املرحلي لالس���تقرار والتنمية ) 

2012م – 2014م ( للجمهورية اليمنية.
من جانبه أوضح الوكيل املس���اعد لقطاع املش���اريع املمولة خارجيًا 
املهندس / محمد املس���وري إن مشروع تأهيل وتوسعة طريق صنعاء 
– الحديدة، بمبلغ وقدرة )30( مليون دينار كويتي أي ما يعادل )105( 
ملي���ون دوالر، سيس���اهم يف تحس���ني االتصال الربي ب���ني العاصمة 
واملنطق���ة الغربية للب���الد، وذلك من خالل تأهيل وتوس���عة جزء من 

الطريق املمتد من صنعاء إىل ميناء الحديدة.
وأش���ار إىل إن املشروع سيعمل يف تنشيط التجارة وتنمية وتطوير 

املناطق املمتدة على طول الطريق و تحسني أوضاع سكانها.

اللجنة العليا تقر
الحكومي���ة وأن تكون املعلوم���ة اإلحصائية حاض���رة يف التوجهات 

املستقبلية املتعلقة برسم السياسات االقتصادية والسياسية للبالد.
وج���دد التأكيد على أهمية إنش���اء بنك للمعلوم���ات لتوفريها أمام 
الباحثني والسياس���يني واملهتمني وكذا ضرورة بلورة رؤية اسرتاتيجية 
مبني���ة على أس���س معلوماتية بهدف توحيد الجه���ود نحو التنمية، 
مؤكدًا أن اليمن بصدد رس���م سياسات اقتصادية تهدف اىل االعتماد 
عل���ى الذات وليس عل���ى املنح املقدمة من املانح���ني، معترباًإن توفري 

البيانات واملعلومات اإلحصائية تمثل حجر الزاوية يف هذه التوجهات.
وأش���ار وزير التخطيط اىل أهمية توف���ر املعلومة اإلحصائية الدقيقة 
ملس���اعدة جهود التنمية، وقال » العملي���ة اإلحصائية وتوفري املعلومات 
عمل أساسي وهام ألي عمل تنموي ونحن بحاجة اىل توحيد الرؤية 
التي تس���اعد جه���ود التنمية وإن املعلومة اإلحصائي���ة معلومة رقمية 

حقيقية يجب تجنيبها عن العواطف«.
وأش���اد وزير التخطيط بجهود اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان 
واملساكن واملنشآت 2014م ومستوى االستعداد والتحضريات الخاصة 

بتنفيذ التعداد ..
ويف االجتماع  أكد االس���تاذ الدكتور/  حسن ثابت فرحان -رئيس 
الجه���از  نائب رئيس اللجنة العليا للتع���داد  -مدير التعداد أن تنفيذ 
التجرب���ة التمهيدية األوىل الش���املة أنجزت بنس���بة 85% فيما أنجز 
بنس���بة 100% كل من التقيي���م التحليلي ملراحل التع���داد ومراجعة 
وثيقة التعداد واألعمال التنظيمية واإلدارية والوثائق بش���كلها األولي 
وقوائم املتطلبات املالية واختيار املش���تغلني لألعمال امليدانية واملكتبية 

يف مرحلتها األوىل وإعداد وتجهيز الربامج اآللية واملكتبية .
ولفت رئيس الجهاز إىل مايتميز به تعداد 2014م من اس���تخدام 
منهجي���ة علمية حديث���ة وفق توصي���ات األمم املتح���دة األمر الذي 
س���يجعل نتائ���ج هذا التع���داد ش���املة ومنظمة وذات ج���ودة عالية 
س���تخدم متخذي القرار ومخططي التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والسكانية.
هذا وقد عق���دت اللجنة الفنية للتعداد 2014م اجتماعها الس���ابع 
ي���وم األربعاء املواف���ق 2013/7/3م برئاس���ة الدكتور/ حس���ن ثابت 
فرحان مدير التع���داد ويف االجتماع قدم رئيس الجهاز كلمة توجيهيه 
للمجتمع���ني من أعضاء اللجنة الفنية للتعداد حثهم فيها على أهمية 
اس���تيعاب كافة املالحظات واملقرتحات الواردة من أعضاء اللجنة العليا 
واللجنة الفنية لالس���تفادة منها يف تطوير األنش���طة الخاصة بتنفيذ 
أعمال وأنش���طة التع���داد يف مختلف املج���االت، انطالق���ًا من أهمية 
التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م والذي يشكل قاعدة 
معلومات رئيسة ورافدًا  قويًا ملساعدة متخذي القرار واملخططني حيث 
يضمن مس���توى معيشي جيد لألفراد ويحقق توزيعًا عاداًل للخدمات 
، فضاًل عن أهمية حصيلة املعلومات والبيانات التي س���يوفرها التعداد 
والذي س���ينعكس صداها مس���تقباًل على تحس���ني الخدمات على 

مختلف املستويات .
وأشار اىل أهمية التدريب والتأهيل لكوادر اإلحصاء وبناء قدراتهم يف 
مختلف األنشطة اإلحصائية خاصة وأن الجهاز املركزي لإلحصاء يعمل 
حاليًا يف التحضري واإلعداد لتنفيذ التعداد العام والس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت 2014م سيما وأن الجهاز يركز يف هذا الجانب على إدخال 
البيانات وفق آليات وتقنيات حديثة بعضها يتم استخدامها ألول مرة 
يف اليمن يف تنفيذ مثل هذا التعداد أبرزها استخدام املاسح الضوئي .

م���ن جانبه تحدث الدكتور/ عب���د الحكيم العبيد - وكيل الجهاز - 

نائب مدير التعداد - رئيس اللجنة الفنية 
إىل أن تنفيذ األنش���طة التعدادية تس���ري وفق ماهو مخطط له مع 
وجود أنش���طة تم إنجازها قبل مواعيدها املح���ددة نتيجة املثابرة من 

قبل قيادة التعداد واللجان العاملة فيه.
ولفت وكيل الجهاز إىل أنه سيتم خالل الفرتة القادمة عرض تقرير 
تقييم���ي ش���امللنتائجالتجربة التمهيدي���ة األوىل للتعداد إىل مجلس 
الوزراء ش���املة النتائج والتوصيات كون التجربة التمهيدية األوىل ذات 

أهمية بالغة يف تخطيط وتنفيذ التعداد 2014م برمته فنيًا وماليًا.
مضيف���ًا أن العم���ل يجري على قدم وس���اق للتحضري والتجهيز يف 
مختلف املجاالت الفنية لتنفيذ أنشطة التعداد للمراحل القادمة ومنها 
مرحل���ة التحزيم والتي تعد م���ن أهم األعم���ال امليدانية التحضريية 
للتع���داد م���ن حي���ث تجهيز األط���ر والخرائ���ط والتقاري���ر والتدريب 
واملش���تغلني وكذا إقام���ة ورش العم���ل اإلقليمية واملحلي���ة يف مجال 
االستمارات ودعم التعداد والعد التجريبي املصغر وتصميم استمارات 

التعداد يف ضوء نوعية املاسح الضوئي املستخدم .
إىل ذلك قال  املنس���ق العام للتعداد األس���تاذ /فارس الجهمي  أن 
االس���رتاتيجية العامة لتعزيز الق���درات التدريبي���ة اإلحصائية لتعداد 
2014م تخت���ص بتأهيل كافة الكوادر العامل���ة يف التعداد يف املجاالت 
التخصصية بما يمكن من رفع مس���توى كفاءة تنفيذ التعداد بش���كل 

عام.
وأضاف الجهمي أن هذه االس���رتاتيجية تخصصية وبدرجة عالية 
م���ن اإلعداد وتتضمن الجوانب االس���تطالعية والدورات التخصصية 
خاص���ة يف مج���ال التقني���ة املس���تخدمة يف التعداد كاملاس���ح الضوئي 
واس���تخدام الخرائط وطرق تحليل البيانات عليها باإلضافة إىل دورات 
يف مج���ال التحليل االقتصادي والتي أظه���رت نتائج تقييم التعدادات 

السابقة أنه كان هناك قصور يف هذا الجانب .
وأكد أن االس���رتاتيجية تتضم���ن إعداد الدراس���ات املتعمقة وهي 
جان���ب مهم ج���دًا لتعظيم الفائدة م���ن نتائج التع���داد كما تضمنت 
االس���رتاتيجيةتعظيم القدرات يف مجاالت مهمة جدًا على مس���توى 
املكاتب على اعتبار أنها الركن األساس���ي لجمع البيانات خصوصًا يف 

التعدادات واملسوحات.
ولفت الجهمي إىل أن مرحلة التحزيم س���تنطلق يف شهر سبتمرب 
القادم وقد تم انجاز خرائطها بنس���بة)65% ( وس���يتم تهيئتها بشكل 

كامل منتصف شهر أغسطس القادم
وبخصوص املاس���ح الضوئي أفاد االس���تاذ / ف���ارس الجهمي أنه 
تم إن���زال مناقصة عامة دولية لتوفريه ويتم اآلن االس���تعداد لتحليل 
العروض ومن ثم البحث مع املانحني عن التمويل الالزم الذي وعدوا 

به سابقًا.
الجدير بالذكر أن  اللجنة العليا واللجنة الفنية للتعداد العام للسكان 
واملساكن واملنشآت 2014م قد اقرتا يف اجتماعيهما اسرتاتيجية تعزيز 
الق���درات التدريبية اإلحصائية لتع���داد 2014م للفرتة 2012-2017م 
كما أقرتا التقرير النصف السنوي حول مستوى تنفيذ أنشطة التعداد 

العام للفرتة يناير إىل يونيو 2013م .

الحكومة توقع اتفاقية
م���ع وزارة التخطي���ط والتع���اون الدولي واملمول م���ن بنك اإلعمار 
األملاني KFW والذي يعترب أحد املس���اهمني ملس���ح األسرة وسيمول 
عدة أنشطة يف املس���ح منها مرحلة الحصر والذي من املتوقع تنفيذها 

يف منتصف شهر أغسطس القادم.
الجدير بالذكر أن مسح ميزانية األسرة ثاني أهم نشاط إحصائي 
يف الجهاز املركزي لإلحصاء بعد التعداد والذي س���يوفر عدة مؤشرات 
تس���تفيد منها الحكومة اليمنية أهمها معدل الفقر يف اليمن وخارطة 

الفقر.
ومن املتوقع أن يتم تنفيذ العمل الفعلي يف امليدان والذي سيستمر 
مل���دة عام كامل يف جمي���ع محافظات الجمهوري���ة اليمنية خالل الربع 

األخري من العام 2013م. 

رئيس الجهاز يلتقي
ويف مس���تهل اللقاء رحب رئيس الجهاز بالس���يدة/ شرارة وتمنى 
لها التوفيق يف مهمتها وتطرق االجتماع إىل مناقش���ة أفاق التعاون بني 
الجهاز املركزي لإلحصاء وصندوق األمم املتحدة لألنش���طة السكانية 
وبصف���ة خاصة دع���م التعداد الع���ام للس���كان 2014م وتعزيز قدرات 
الجهاز ومكاتبه باملحافظات والتنسيق يف استكمال مساهمة املانحني 

لدعم التعداد.

رئيس الجهاز املركزي
 التقري���ر النهائ���ي للتجرب���ة التمهيدية الذي س���يتم عرضه على 
مكت���ب التع���داد واللجنة الفني���ة للتع���داد واللجنة العلي���ا وذلك بعد 
اس���تكمال األعمال الخاصة بهذه التجربة من ادخال البيانات وتحليل 

نتائجها .
وأكد أن الجهاز وحرصًا منه على مواكبة التطورات التي يش���هدها 
العالم سيقوم بإدخال اس���تمارات البيانات الخاصة بالتعداد بواسطة 
ما يس���مى بأجهزة االس���كنر أو املاس���حات الضوئية ، حيث تم وضع 
وتحديد مواصفات تلك األجهزة بناًء على جملة من الدورات التدريبية 
واالس���تفادة كذلك من تجربة مصر واملغ���رب يف مجال تنفيذ األعمال 

اإلحصائية والتعداد.
ولفت إىل أن كافة الجهات الحكومية والخاصة مش���اركة س���واًء يف 
اللجنة الفنية للتعداد أو اللجنة العليا إىل جانب القطاع الخاص وهو ما 
يسهم ايجابيًا يف مساندة الجهود املبذولة لتنفيذ التعداد العام للسكان 

واملساكن واملنشآت 2014م ويضمن نجاحه .
وفيما يتعلق بالتجمعات السكانية املتناثرة وتأثرياتها على الوصول 
إىل املساكن يف قمم الجبال أكد الدكتور حسن ثابت أن الصور الجوية 
تعد أحد العوامل التي تساعد الجهاز يف تحديد مواقع كافة املساكن يف 
مختلف املناطق يف الجمهورية والوصول إليها وأخذ البيانات واملعلومات 
املطلوب���ة .. وتط���رق إىل الصعوبات التي تعرتض عم���ل التعداد منها 
التوس���ع العمران���ي يف املدن ومس���ألة التحفظ يف ذك���ر البيانات وكذا 
التحرج من ذكر أسماء اإلناث فضاًل عن املشاكل األمنية ولكن الجهاز 
س���يضع كل تلك الصعوب���ات يف التصور وس���يتم معالجتها وتجاوزها 
وتلك االشكاليات ال تؤثر على عملية تنفيذ التعداد إطالقًا ألن الجهاز 

يتعامل مع الواقع .
وبخص���وص الدعم املال���ي املقدم للتعداد يؤك���د رئيس الجهاز أن 
التعداد يعتمد على املوازنة الحكومية بنس���بة 87 باملائة وبنسبة 13 
باملائة عل���ى املانحني وفيما يتعلق بالجان���ب الحكومي فقد تم رصد 
املبلغ وال يوجد هناك أية مشكلة، أما الدعم من املانحني فهناك جهود 

طيبة تبذل يف هذا الجانب وقد تحققت بنسبة كبرية.
ويف س���ياق حديث���ه عن الدعم قال » نحن كجه���از فني ملتزمون 
بإج���راء التع���داد والدليل على ذلك أننا نفذنا جميع مراحله الس���ابقة 
وه���ي مراحل مهمة حت���ى وصلنا إىل التجرب���ة التمهيدية ويف امليدان 
الوض���ع يختل���ف فليس بالخط���ورة التي يتم تصويره���ا كما هي يف 
الجان���ب االعالم���ي. والدولة ملتزمة ب���أن تغطي أي فج���وة يف هذا 
الجانب وال يوجد مش���كلة واألمور مبش���رة بخري ونح���ن دولة نامية 

تعرتضنا الكثري من املشاكل ليس على مستوى التعداد فقط » .
ودعا رئي���س الجهاز املركزي لإلحصاء وس���ائل االع���الم املختلفة 
إىل أن تدرك أهمية هذا املش���روع ال���ذي يخدم الناس جميعًا ، وكيف 
يقوم االعالم بدوره يف تنوير وعي املجتمع عرب وسائله املختلفة املرئية 

واملقروءة واملسموعة وااللكرتونية  .
وأشار إىل أن الجهاز يمتلك كوادر فنية متخصصة باعرتاف النظراء 
الدولي���ني واالقليميني ويحرص الجهاز على عملية التأهيل والتدريب 
باعتبار العنصر البشري الركيزة األساسية والهامة يف عملية التنمية .

الجهاز ينظم أمسية
بحلها وبما يتناس���ب م���ع التط���ورات والربامج والنظ���م والربامج 
اإلحصائية.. كماتضمنت األمس���ية مداخالت حثت على االستشعار 
بروح املس���ئولية والتفاني يف العمل وأداء املهام كل بحسب تخصصه، 
والتأكيد على أهمية التكاتف ونش���ر املحبة والتس���امح بني موظفي 
الجه���از بما يع���زز دوره يف تنفيذ مختلف األعم���ال اإلحصائية وتوفري 
البيانات واملعلومات التي تس���اعد متخذي القرارات يف رس���م خطط 

وبرامج التنمية يف اليمن.
ويف األمسية أكد رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء االستاذ الدكتور/ 
حس���ن ثابت فرح���ان أهمية دور الجه���از يف املرحل���ة الراهنة وتنفيذ 
أعمالها الهادفة إىل تقديم املعلومات والبيانات اإلحصائية الالزمة لبناء 

املجتمع اليمني ثقافيًا واجتماعيًا.
وش���دد على ضرورة بذل مزيد من الجهود والتفاني يف العمل، الفتًا 
إىل الب���دء ببعض اإلجراءات واملعالجات لتس���هيل مه���ام كوادر الجهاز 
وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم يف تنفيذ األنش���طة اإلحصائية 

املختلفة.
وأشار  رئيس الجهاز اىل أهمية تعزيز وتأهيل الكادر اإلحصائي بما 
يتناس���ب ومتطلبات العمل، وحث الجميع اىل استثمار الشهر الكريم 

يف الطاعة والعبادة وجعله شهر عمل وجهد.

8- تحليل مدى إمكانية إعادة تأهيل وتدريب املتعطلني. 
9- توفري البيانات اإلحصائية التفصيلية عن سوق العمل 

اليمني. 
10- تحديد حجم وخصائص العمالة الوافدة يف س���وق 

العمل اليمني. 
11- توف���ري بيان���ات إحصائي���ة ع���ن مس���توى األجور 

للمشتغلني حسب املهنة والقطاعات اإلقتصادية املختلفة. 
12- تحدي���د حجم القوى العاملة حس���ب النوع واملهنة 

والحالة العملية. 
13- تحديد حجم القوى العاملة حسب النوع والنشاط  

اإلقتصادي والحالة العملية. 
14- تحدي���ث قاعدة بيانات تفصيلية عن س���وق العمل 
يف اليم���ن لإلس���تفادة منه���ا يف مج���ال تحدي���ث الخطط 

والسياسات التنموية. 
15- تحديث قاعدة بيانات تفصيلية عن املشاريع الصغرية 
والصغرية جداً واالقرتاض الرسمي وغري الرسمي واالدخار. 

يج���در التنبيه هنا إىل أن هذا املس���ح يُجرى يف كثري من 
الدول س���نويًا ملا له من أهمية، وسيس���عى الجهاز املركزي 
لإلحصاء لدى رئاس���ة الوزراء ووزارة املالي���ة العتماد موازنة  

لجعل هذا املسح يُنفذ سنوياً، إبتداًء من العام 2015م.
واهلل ولي التوفيق،،،

الجهاز ينظم دورة تدريبية لتنفيذ األعمال الميدانية لمسح 
القوى العاملة والتمويل األصغر 2013-2014م

االحصاء/خاص
نظم الجهاز املرك���زي لإلحصاء دورة تدريبية 
يف مجال إس���تيفاء بيانات مس���ح القوى العاملة 
والتموي���ل األصغ���ر2013-2014م يف الفرتة من 
27/يوليو -1/اغسطس من العام الجاري هدفت 
الدورة التدريبية إىل تدريب وتأهيل 105 متدربًا 
من املش���اركني من مكاتب اإلحصاء باملحافظات 
وتزويدهم بمهارات ومعارف حول كيفية مقابلة 
املبحوث���ني إىل جانب إعطائه���م املعلومات التي 
ستفيدهم أثناء تنفيذ العمل امليداني وتتضمن 
الدورة محاضرات نظري���ة وتطبيقية تركز على 
الطريق���ة الس���ليمة ملقابلة املبحوث���ني وكيفية 
إس���تيفاء البيانات بطريقة صحيحة ودقيقة ويف 
إفتتاح الدورة التي رأسها األستاذ الدكتور / حسن 
ثاب���ت فرحان رئي���س الجه���از –نائب رئيس 
لجنة التس���يري للمس���ح، وتحدث إىل الباحثني 
حول أهمية العمل امليداني وكذلك حول أهمية 
التدريب عل���ى األعمال امليدانية وحث الباحثني 
على اكتساب املعارف الالزمة لعملهم من خالل 
التدريب وأبلغهم إس���تعداد قيادة الجهاز لتذليل 

أي صعوبات قد تعرتضهم يف امليدان.

بعد ذلك ألقى املدير التنفيذي ملس���ح القوى 
العاملة خالد طه مدني كلمة أشار فيها إىل أهمية 
املس���ح وأهداف���ه  / مبينًا أن املس���ح يعترب أحد 
املصادر الرئيس���ية لتحديد حجم القوى العاملة 
والتعرف عل���ى خصائصها والتغريات املتعلقة بها 
واعت���رب خالد طه أن عملية الحصول على نتائج 

مسح القوى العاملة سيتيح فرصة للتعرف على 
الس���مات الرئيسية والتفصيلية للقوى البشرية 
يف اليمن حيث ستس���اعد تلك املؤشرات على 
إمكاني���ة قياس التط���ور الحاص���ل يف البيانات 
واملؤشرات مع أخر تعدادين ) 1994م ، 2004م( 
ولفت إىل أن الهدف األساسي من جمع البيانات 

ح���ول القوى العاملة ) العمال���ة ، البطالة ،العمالة 
الناقص���ة ( يتمث���ل يف الحصول عل���ى معلومات 
أساس���ية حول حج���م وخصائص ق���وة العمل 
والبيان���ات التي يتم جمعه���ا يف أوقات مختلفة 
مما يتيح التعرف على التغريات التي تطرأ على 

مستوى العمل وعلى وضع العمالة .

بقية االفتتاحية
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بمناسبة حلول شهر رمضان املبارك وقدوم عيد الفطر املبارك نتقدم

بأطيب التهاني والتبريكات إلى كل أبناء اليمن الحبيب في الداخل والخارج

وفي مقدمتهم القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة األخ الرئيس املشير/

وإلى رؤساء وأعضاء مجالس النواب والوزراء والشورى 

مستشاري رئيس الجمهورية والقيادات األمنية والعسكرية

سائلين هللا أن يعيد هاتين املناسبتين على شعبنا اليمني

بالخير والُيمن والبركات.

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

د/ حممد �سعيد ال�سعدي - وزير التخطيط والتعاون الدويل
اأ.د/ ح�سن ثابت فرحان - رئي�س اجلهاز املركزي للإح�ساء

وجميع موظفو وزارة التخطيط والتعاون الدويل واجلهاز املركزي للإح�ساء

الحكومة اليمنية توقع اتفاقية تمويل منحة اإلنتقال إلى جمع األسعار إلكترونيًا 
)Hand Devices( واإلنتقال لنظام الحسابات القومية 2008

االحصاء / خاص
صرح االستاذ /أمني محمد العلفي –مدير 
عام احصاءات االسعار واالرقام القياسية أن 
الحكوم����ة اليمني����ة وقع����ت اتفاقية تمويل 
منح����ة اإلنتقال اىل الجم����ع اإللكرتوني عرب 
Hand Devices يف إحص����اءات األس����عار 
واألرقام القياس����ية ومشروع االنتقال لنظام 

الحسابات القومية 2008.
يف ظل الجهود املتواصلة لالس����تفادة من 
تكنولوجي����ا املعلومات والث����ورة االلكرتونية 
التي تتطور بش����كل س����ريع وبم����ا يخدم 
العل����وم االنس����انية فق����د س����عى الجه����از 
املرك����زي لإلحصاء إىل االس����تفادة من نظام 
جمع البيانات باستخدام   االجهزة الكفية  
Hand Devices فق����د تم اع����داد التصور 
األول����ي وتنقيح����ه إىل أن اكتمل����ت الرؤية 
الواضح����ة لالنتقال إىل الجم����ع االلكرتوني 
يليه����ا عمل الربنام����ج الزمن����ي ومتطلبات 
العم����ل الفني����ة واملادية الخاص����ة بتطبيق 
النظ����ام االلكرتون����ي لجمع بيانات أس����عار 

املستهلك .
ونظرًا مل����ا يرتتب على ه����ذا النظام من 
تكالي����ف مادية فقد تم عق����د لقاءات كثرية 
مع البن����ك الدولي  وبعض املانحني وتمت 
املوافق����ة عل����ى املش����روع من قب����ل البنك 
الدولي، وملا يمثله هذا املش����روع من بيانات 

ومخرجات متمثلة يف .
1-   متابعة التغريات يف األس����عار لحظة 
بلحظ����ة مما يمك����ن من إنتاج مؤش����رات 
س����ريعة وتوفريها ملتخذي القرار يف الوقت 
املناسب بحيث يتم إصدار الرقم القياسي 

ومعدل التضخم الشهري فور انتهاء الشهر 
مباشرة .

2-   بيان����ات أكث����ر واقعي����ة و موثوقية 
نظ����راً ملتابعته����ا فوري����ًا وتنزي����ل برنام����ج 
GPS  الخ����اص بإحداثي����ة كل منش����أة أو 

نقطة بيع أو خدمة .
3-   تعزيز الق����درات اإلحصائية وصقلها 
بالتدري����ب والعمل على احدث الوس����ائل 

التقنية الحديثة .
4-   رف����ع ج����ودة البيانات ع����رب املراقبة 

واملراجعة الفورية لألسعار األسبوعية 
والشهرية.

5-   توف����ري بني����ة حديث����ة ملعالج����ة 
بيانات األسعار واألرقام القياسية  وحفظها 

وتوثيقها
6-   تراكم الخربة بما يؤدي إىل تعميم 
التجربة على املسوح االقتصادية يف الجمع 

االلكرتوني للبيانات .
يش����ار  إىل أن بعض ال����دول العربية قد 
بدأت العمل على هذا األسلوب وقد تمت 

االستفادة 
يف  منه����ا 
بع����ض  وض����ع 
املتطلب����ات الفني����ة 

الخاصة بهذا العمل .
أن  بالذك����ر  الجدي����ر 

مش����روع اإلتفاقية  تموي����ل  تتن����اول 
  SNA االنتقال لنظام الحس����ابات القومية
2008 بالجهاز وسوف يتم تغطية الخرب يف 

العدد  القادم من صحيفة اإلحصاء .

بقلوب مؤمنة وبقضاء هللا وقدره نتقدم بأحر 
التعازي والمواساة القلبية إلى األخوين /

أحمد ومحمد علي الساملي 
  وإلى كافة اسرة آل الشامي

بوفاة المغفور له بإذن هللا تعالى ) خالهما (
الزميل/ عبدالكريم ناجي علي الشامي  

اإلعالمي الكبير
حيث وان المذكور له الدور البارز في تطوير 
العمل في  المجال االعالمي وقضى حياته في 

خدمة الوطن.
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع 
الرحمة والمغفرة وإن يلهم أهله وذويه ومحبيه 

الصبر والسلوان.. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

األسيفون:
هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء

وكافة موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
والجهاز المركزي لإلحصاء
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تقييم البيانات اإلحصائية والسكانية )1 - 2(

كان الحديث يف العدد )16( من صحيفة االحصاء عن ذكر 
األع���داد واألرق���ام واالحصاء يف القرآن الكري���م ، ملا لذلك من 
أهمية قصوى يف حس���اب عدد الس���نني والبش���ر والتغريات 
الفلكية كدوران األرض والش���مس والقمر والنجوم واملجرات 

يف الفضاء الواسع .
وما أحوجن���ا يف الجمهورية اليمنية ويف كل مناحي الحياة 
من اس���تخدامنا لإلحص���اء واألرقام الصحيح���ة التي تخدم 
الباحث���ني ومؤسس���ات الدول���ة على ح���دٍ س���واء . فنحن 
متهيئون على مس���توى الدولة واملجتمع للعام القادم 2014م 
الذي تم فيه تحديد البدء بعملية التعداد الس���كاني الثالث 
لس���كان الجمهورية اليمنية بعد تحقي���ق الوحدة منذ العام 
1990م ، فق���د أج���رى أول تع���داد عام 1994م ، ث���م التعداد 
الس���كاني الثاني 2004م ، ثم التعداد السكاني الثالث عام 
2014م ، حي���ث يتوقع أن يصل س���كان الجمهورية اليمنية 
اىل 26 مليون ش���خص تقريبًا وفقًا لإلس���قاطات السكانية 
الحديثة بفارق 6 ماليني عن التعداد الس���ابق  عام 2004م. 
ولعل القارئ س���يفاجأ أن 6 ماليني من البش���ر هم حصيلة 
عشر سنوات وهي من أعلى النسب يف العالم ، حيث يشار 
إىل أن الزيادة الس���كانية الس���نوية بلغت )3.0%(، وهي كما 
ذكرنا من أعلى النسب يف العالم – فما بالنا إذا قسنا أنفسنا 
ببعض املجتمعات التي تتناقص فيها أعداد السكان السنوي 
بنس���ب مئوية متدنية فمص���ر واألردن وتونس يمثل النمو 
الس���كاني فيها ) 2.2% (، أما يف الدول األوروبية فالنمو يمثل 

نس���ب بطيئة جدًا ، فعلى س���بيل املثال )1.1% ( يف فرنس���ا، 
) 0.08% ( يف الدول اإلس���كندنافية أما يف بريطانيا فالنس���بة 
تقل عن)0.06% (- فهل نعي ما معنى الزيادة الس���كانية ؟ يف 
بلد كاليمن التي تتميز مساحته ، بتنوع التضاريس ما بني 
جب���ال وهضاب وصحاري ال تمث���ل األرض الصالحة للزراعة 
فيها إال) 5 أو 10% ( فقط لكي نطعم هؤالء القادمون إىل هذه 
األرض . نع���م أن الرزاق هو اهلل ع���ز وجل ، واآليات القرآنية 
كثرية تشري اىل أن » اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني« ولكن هل 
لألم واألب االستطاعة يف الرتبية ؟ وهل للوالدين االستطاعة 
يف رعاي���ة) 5 أو 7 أو 10 ( أوالد وبن���ات ؟؟ فهم يحتاجون إىل 
الطعام وامللبس واملسكن – فكما قلنا أن اهلل هو الرزاق املتني 
– وبدون ش���ك ، ولكن ه���ل األم واألب قادران على تدريس 
ه���ؤالء ، وهل هما قادران عل���ى تنظيف هؤالء وهل الوالدان 
قادران كذلك على صرب مشاكس���ة هؤالء األبناء الخمسة أو 

العشرة ، بل الخمسة عشر ولدًا وبنتًا ؟؟ .
ف���إذا ما اعتمدنا على ربنا يف مس���ألة الرزق واإلطعام دون 
االخذ باألس���باب – فإن النفس البش���رية تضيق من تلبية 
احتياج���ات ه���ؤالء األعداد م���ن األبناء والبن���ات يف املدارس 
واملستش���فيات واملس���كن املري���ح واملتطلب���ات واالحتياجات 
األخرى ، فنحن ال ندعو ال سمح اهلل اىل االجهاض أو تحديد 
النسل – كما يقال – ولكن ندعو اىل ما جاء به القرآن والسنة 
النبوية املطهرة من التعقل يف كل شيء – فهل نريد لشعوبنا 
أن تك���ون كغثاء الس���يل ؟؟ أو أن تكون عال���ة على الغري يف 
تس���ديد احتياجاتها ؟ نسأل اهلل الصالح ملجتمعنا وإىل ما فيه 

خري هذه األمة.
وم���ن املهم ج���دًا أن ننصح أف���راد مجتمعن���ا اليمني أن 

يس���تعد من اآلن وحتى ليلة اإلسناد الزمني يف ديسمرب من 
العام 2014م أن يكون حريصًا ومستجيبًا لتعليمات الجهات 
الرس���مية التي س���تقوم بعملية التعداد . وهنا أحب أن أنوه 
لش���يء غري منطقي وال وطن���ي فيما يقوم ب���ه بعض أفراد 
املجتمع – وهي نس���بة قد تصل اىل )30% ( ممن يقع عليهم 
التع���داد من الذك���ور واالناث . فهؤالء ينزحون ليلة اإلس���ناد 
الزمن���ي إىل قراه���م ومدنه���م ومحافظاتهم حت���ى يزيدون 
م���ن أعداد حجم الس���كان يف تلك املناط���ق – ونجد مدينة 
صنع���اء على وج���ه الخصوص أقل عددًا مم���ا كانت عليه يف 
األيام الس���ابقة ، حيث يريد هؤالء زيادة  العدد يف محالتهم 
حتى تظهر للدولة أنها بحاجة اىل مشاريع تنموية – وهذا ال 
بأس به ولكن س���يعودون يف الي���وم الثاني إىل صنعاء أو بعد 
اكتمال التعداد فإذا بهم يعيش���ون هم وأوالدهم يف العاصمة 
، والت���ي نراها تكتض بمئات اآلالف من البش���ر الذين هم 
بحاجة إىل الطعام واملسكن واملاء واملدرسة واملستشفى – ولم 
يعت���دوا فيها بل كان التعداد يف مواطنهم الس���ابقة ، على أن 
معظم األبناء والبنات من مواليد العاصمة ، فكيف ينقلون يف 
ليلة اإلسناد الزمني إىل مناطق أخرى بحيث تصبح العاصمة 

شبه خالية من السكان .
يج���ب على املواط���ن أن يع���ي أن كل اليمن هي موطن 
الجميع ، فالقرية واملدينة والعاصمة واملحافظة يف الشمال ويف 
الجنوب ويف الش���رق ويف الغرب هي موط���ن الجميع . وفق 
اهلل الدولة واملواطن إىل س���بيل الرش���اد ، وأن نحسن جميعًا 
التعام���ل مع هذا الوطن ألنه ال وط���ن غري هذا الذي نعيش 
فيه – خاص���ة بعد أن عرفنا جميعًا إبعاد املواطن اليمني من 

بلد الجريان .

1- مقدمة : 
م���ن املع���روف أن املس���وح اإلحصائي���ة 
الكث���ري  معرف���ة  إىل  تس���عى  والس���كانية 
م���ن الخصائ���ص االجتماعية والس���كانية 
الحديثة التي تخدم خطط وبرامج التنمية 
ع���ام  بش���كل  واالقتصادي���ة  االجتماعي���ة 
باإلضاف���ة إىل تطوي���ر البيان���ات واملعلومات 
واملؤش���رات يف مجال صحة األسرة ومعرفة 
مدى فعالية وكف���اءة خدمات صحة األمومة 
والطفولة وتنظيم األس���رة ومستوى تنفيذ 

برامج الرعاية الصحية األولية. 
وتولي الجه���ات ذات العالق���ة بالقضايا 
الس���كانية املس���وح اإلحصائية الديمغرافية 
أهمي���ة كبرية يف عمله���ا، ويرجع ذلك إىل أن 
هذه املس���وح تخدم بياناته���ا فئة كبرية من 
املجتمع، ملا للجانب الديمغرايف يف املجتمع من 
تأثري كبري على بقية الجوانب )اإلجتماعية 
، اإلقتصادية، الس���كانية …..ال���خ(، وتعترب 
هذه املس���وح هي املصدر الرئيسي لبيانات 
واملؤش���رات الديمغرافي���ة واإلجتماعي���ة يف 
اليم���ن نظرًا لعدم وجود س���جل إحصاءات 

حيوية يمكن اإلعتماد عليه.
ويف ظل ه���ذه البيان���ات الضخمة والتي 
أوجدتها املس���وح كقاعدة معلوماتية، وجب 
علينا التوقف لعمل تقييم ومراجعة شاملة 
ملعرفة الط���رق واملنهجيات التي تمكننا من 
تقييم ه���ذه البيانات واملس���وحات، وأهمية 
التقيي���م تكمن يف أنها تبدأ مع بداية العمل 
اإلحصائ���ي وتك���ون مرافق���ة ل���ه يف جميع 
مراحله، فه���ي تهتم بتقيي���م البيانات من 

حيث التغطية واالتس���اق والشمول، إضافة 
إىل أخطاء املحتوى و املضمون ،ألنه ال يوجد 
بني التعدادات و املس���وحات م���ا يمكن أن 
يقال عنه أنه عم���ل كامل أو صحيح ودقيق 
دق���ة كاملة، مع العلم أن كل املراجع الخاصة 
بالس���كان قد أحت���وت عل���ى فصل خاص 
بالتقيي���م للبيانات وطرق اكتش���اف أوجه 
القصور، نظ���رًا ألهميته يف معالجة البيانات 
ومحاولة تاليف أوجه القص���ور قبل حدوثها، 
وعلى الرغم من أنه اليوجد هناك أساليب 
محددة يمكن تعميمه���ا على كل الحاالت 
حيث تتباين هذه األساليب حسب نوعية 
البيان���ات املتاح���ة، وعلى الباح���ث أن يعدد 
من هذه األس���اليب حتى يتأكد من صحة 

البيانات موضع اإلختبار. 

2- أنواع األخطاء يف البيانات االحصائية :
يع���رف الخط���أ بانه الفرق ب���ني التقدير 
واملقياس الحقيق���ي، ويمكن تصنيف هذه 

األخطاء إىل ثالثة أنواع من األخطاء :
• أخط���اء التعميم  : هي األخطاء املتعلقة 
بإس���تخدام نتائج العينة للخروج بإستدالل 
ع���ن الس���كان بأكملهم، إضاف���ة إىل الخطأ 
الناتج عن خلل يف اإلطار الخاص باملس���ح، 
واألخطاء يف تصميم العينة ومؤشرات عدم 

االستجابة .
• أخطاء الش���مول: وه���ي األخطاء التي 
تتعل���ق بش���مول العين���ة للمجتمع محل 
الدراس���ة، ولها عدة أوجه منه���ا : )قد يكون 
هن���اك قص���ور يف الع���د، ع���دم التس���جيل 
لبع���ض الواقع���ات واإلحص���اءات الحيوية، 
وتكرار التسجيل لبعض األفراد أو الواقعات 

الحيوية( .
• أخط���اء القياس )االس���تجابة(: يقصد 
به���ذه النوعية م���ن األخطاء الف���رق مابني 
القيمة الحقيقية ملتغري وقيمته عند القياس، 
وهذه النوعية من األخطاء ليست مقتصرة 
على املس���وح بالعينات، ولكنه���ا تؤثر أيضًا 
على التعدادات، وهناك مصادر عديدة لهذه 
النوعي���ة من األخطاء تكم���ن يف خصائص 
املس���تجيبات وتصميم اإلستبيان وتدريب 
الباحث���ات، وهن���اك أهم ثالثة أن���واع من 

أخطاء القياس هي:
1. التفضيل الرقمي: يالحظ يف البيانات 
بشكل عام تفضيل املدليات بالبيان الخاص 
بالعمر تقري���ب الرقم إىل أقرب رقم ينتهي 

بالصفر أو الخمسة.
2. ح���ذف األح���داث: م���ن املع���روف أن 
املس���وح الديمغرافي���ة تعتم���د كث���ريًا على 
الذاكرة واسرتجاع البيانات، وينتج عن هذه 
س���قوط بعض األحداث وخصوصًا إذا توفى 

طفل لدى السيدة يف عمر مبكر.
3. وضع الحدث يف غري موضعه: يس���مى 
هذا الخطأ خطًا مرجعي���ًا، وينتج عنه إتجاه 
املستجيبات إىل اإلبالغ عن أحداث محددة 
على أنها وقعت يف تواريخ س���ابقة أو الحقة 
ع���ن التواري���خ الحقيقية، وه���ذا النوع من 
الخطأ من الصعب إكتشافه، مثل الخطأين 
السابقني ألن نموذجه ليس مميزًا بشكل 

جيد.  
3- أساليب تقييم البيانات الديمغرافية:

يمكننا أن نلخص أهم هذه األساليب يف 
تقييم البيانات كما يلي:

• اإلتس���اق الداخل���ي : يقص���د بعملي���ة 
اإلتس���اق الداخل���ي إختب���ارات املعقولية أو 
املنطقية يف البيانات ذاته���ا، أي بني األجزاء 
واملجم���وع وكذلك كل جزء مع جزء آخر من 
البيان���ات. ويتم اللجوء إىل هذه األس���اليب 
للتأكد من البيان���ات ومنطقيتها أو يف حالة 
ع���دم توفر أكثر من مص���در ألعمال املقارنة 

)اإلحصاء،1997(.
• اإلتس���اق الخارج���ي: يف حال���ة توف���ر 
أكثر م���ن مص���در أو مس���وحات أو تعداد، 
فإنه يمكنن���ا إجراء بع���ض املقارنات محل 

الدراسة.

االهتمام بوظيفة 
اإلحصاء

تناول الهدف السادس من مشروع خطة األداء الحكومي 
لتنفيذ الربنام���ج العام لحكومة الوفاق الوطني لعام 2013م 
موضوع وظيفة اإلحصاء وأهميتها، وعمَّم ذلك على مختلف 
وحدات الجهاز اإلداري للدولة.. وهذا يعدُّ بادرًة حسنًة لهذه 
الحكوم���ة يف اهتمامه���ا بوظيف���ة اإلحصاء بصفته���ا وظيفٌة 

هام���ٌة تقوم عل���ى معرفة 
أساس���ية  موضوع���اتٍ 
كالنمو االقتصادي، وحجم 
والتقدي���رات  البطال���ة، 
وغريه���ا،  الس���كانية،... 
تس���تطيع  أيضًا  وكونه���ا 
السليمة  املعلومات  توفري 
القرارات  التخاذ  والالزمة 
السياسات على  ورس���م 
أس���اٍس صل���ٍب وموثوق 
من الدقة واملوضوعية ويف 

الوقت املناسب.
على  أيض���ًا  وللدالل���ة 
أهمي���ة وظيف���ة اإلحصاء 

فق���د أورد البنك الدولي يف 
بما  2000م  لع���ام  تقريره 
اإلحصاءات  )ملاذا  مضمون�ه 

مهمة؟ ببس���اطةٍ لكونها مجموعة الحقائق واملعطيات التي 
تُبنى عليها السياس���ات، وتس���اعد اإلحص���اءات يف تحديد 
االحتياجات، ووضع األهداف، وتقييم مراحل التقدم؛ فبدون 
إحص���اءاتٍ جيدة؛ ف���إن عملية التنمية تصب���ح دون إبصار، 
وراسمو السياسات لن يستفيدوا من أخطائهم ولن يكون 

بمقدور الجمهور تقييم أعمالهم(.
ومما س���بق يتب���ني للقاص���ي والداني أهمي���ة وضرورة 
وظيف���ة اإلحصاء يف كل مرفٍق من مراف���ق الدولة، وأنه وبال 
ش���ك فإن مخرجات اإلحصاء مدخالتٍ للتخطيط والتنمية 
املس���تدامة؛ وأن ال تنميةٍ حقيقيةٍ بدون إحصاٍء دقيق يبني 
ويوضح العالقة الوثيقة بني العمل اإلحصائي وجودته وبني 
مس���توى التطور يف فهم وإدارة العملية التنموية يف املجتمع 

ككل؛ ولكن!!!
تُصاب بالذهول عندما تُخاطب مس���ؤواًل ما عن أهمية 
اإلحصاء – وهذا حدث معي أثناء إعداد النش���رة اإلحصائية 
ل���وزارة الثقاف���ة لعام 2012م – بأن رد عل���يَّ بأنه ال أهمية 
لألرق���ام اإلحصائي���ة أو العمل اإلحصائ���ي برمته؛ قد يكون 
ذل���ك ناجمًا عن جهل وع���دم معرفةٍ وإط���الٍع تام من قبل 
هذا املس���ؤول ألهمية وجودة علم اإلحصاء، أو لكونه يخاف 
م���ن أن تبني هذه األرقام أماكن ضع���ف وعورة أعماله.. وأنا 
هنا ال ُأش���هر بأحدٍ ما ولكن أوضح للس���ادة القراء واملهتمني 
باملج���ال اإلحصائي يف بالدنا ما نواجهه من مس���ألة عبثية 
يف عدم تفهم عملنا بالدرجة األوىل، وثانيًا لتولي مس���ؤولني 
غ���ري مؤهلني وغ���ري الئقني تمامًا ملس���ؤوليات هي أكرب من 

حجمهم وعقليتهم.
إننا عل���ى يقنٍي بأن العمل اإلحصائي يف العالم بش���كٍل 
ع���ام ويف بالدنا على وجه الخصوص يمثل تحديًا بحد ذاته 
ولكننا على أمل أن تق���وم قيادتي وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي والجهاز املركزي لإلحصاء – مش���كورين– برفع قرار 
يؤكد على أهمية ومهمة وظيفة اإلحصاء إىل مجلس الوزراء 
ليتم مناقش���ته وتعميمه على مختلف ال���وزارات واملصالح 
الحكومي���ة العتماد العمل به بصورةٍ دائم���ةٍ ملا فيه معرفة 
أسباب تقدم أو تأخر العمل يف كل وزارةٍ أو مصلحة حكومية 
على حده، وليتم – أيضًا – توثيق العمل الحكومي وتحويله 
من العمل الروتيني اململُّ إىل عمٍل إلكرتوني منظم ومربمج 

يسعى إىل خدمة ورقي وتطور املواطن اليمني.

اإلحصاء وعالقته بالتنمية »القضية السكانية«
  �أ. د/ حممد عبد�لعزيز ي�سر

أستاذ التخطيط والنقل - عميد كلية اآلداب جامعة صنعاء

   حممد علي ثامر
مدير عام اإلحصاء الثقايف بوزارة الثقافة

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

تهانينا
بقلوب يملؤها الفرح والسرور  نهنئ 

الدكتور/ عبدالسالم غالب 
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد

الذي أسماه ) رأفت ( 

أنبته اهلل نباتًا حسنًا وجعله قرة عين والديه.

المهنئون:
ولدك/ أحمد عبدالسالم غالب 

وهيئة تحرير صحيفة اإلحصاء

وجميع موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء 

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني 

والتبريكات لألخ/

خلدون محمد الخالدي  

بمناسبة قرب الزفاف 

ودخوله القفص الذهبي  
فألف ألف مبروك

المهنئون: 
هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء 

وجميع موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

تهانينا
بقلوب يملؤها الفرح والسرور نهنئ 

األخ/ صقر عبد الجليل الخليفي 

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد

الذي اسماه )لؤي (

المهنئون:
هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء 

وجميع موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

تهانينا
بقلوب يملوها الفرح والسرور

نهنى الدكتور/

مالك طاهر
بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد

الذي اسماه ) محمد (

المهنئون:
عمار البريهي - مدير التحرير

 عبدالكريم الفقيه

هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء 
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العل����وم بطبيعته����ا تتس����م أساس����ًا 
بالدق����ة والحياد يف البحث مس����تندة إىل 
قواعد وقوان����ني ومجموعة م����ن املبادئ 
العام����ة واس����عة التطبي����ق للوص����ول إىل 
نتيج����ة واحدة ودقيقة، لذا يعترب اإلحصاء 
بن����اًء على م����ا تقدم علمًا كونه يس����تند 
لقواعد رياضية، ونتائج دراس����اته تتسم 
بالحيادية والدق����ة العلمية إىل حدٍ كبري، 
وباعتب����ار اإلحصاء طريق����ة علمية عامة 

ليس له غرض يف ذاته 
ولكنه منه����ج عام يقوم 
يف خدمة مختلف العلوم 
النظري����ة  واملج����االت 
يف  ويساعد  والتطبيقية 
دراستها، فيتوسع نطاق 
هذا العلم بحيث أصبح 
القرارات  اتخ����اذ  يتناول 
يف ظ����ل ع����دم التأكد أو 

الاليقني .  
أن  بالذكر  الجدي����ر 
ولف����رتات طويلة  العلم 
عل����ى  معتم����دًا  ظ����ل 
األش����خاص  بع����ض 
يتمتع����ون  مم����ن 
برجاح����ة العقل وعمق 

التفكري ويس����تند اىل أقوالهم وكتاباتهم 
دون البحث ع����ن الحقيق����ة بالتجربة . 
ومنذ القرن الس����ادس عشر بدأ البحث 
العلم����ي ينحى منحًا آخر فاتجهت طرق 
البحث العلمي إىل اإلعتماد على التجربة 
واملالحظة يف دراس����ة الظواه����ر املختلفة، 
وتعترب التجربة كوسيلة للبحث العلمي 
أفض����ل وأدق من مج����رد مالحظة، فقبل 
وضع خطوات وأس����س علمي����ة للبحث 
كانت طريق����ة املالحظة تعتمد أساس����ًا 
على فراس����ة القائم بالدراس����ة وتقديره 
الش����خصي لألم����ور، لذا كان����ت النتائج 
غالبًا ما تتس����م بالتحي����ز وتتأثر بامليول 
واالتجاهات الشخصية للباحث وبالتالي 
لم يك����ن باإلمكان االطمئن����ان والوثوق 

بالنتائج التي يتم التوصل إليها .
أم����ا بعد وضع أس����س علمية للبحث 
اس����تهدفت  العلمي����ة  املالحظ����ة  ف����إن 

الوصول إىل القوانني العلمية التي تفسر 
املش����كالت بطريق����ة تبع����د تمام����ًا عن 
التحيز واألهواء الشخصية متفقة يف هذا 
مع الطريقة التجريبية . فالتجربة وسيلة 
للبح����ث العلمي أعتمد عليها يف دراس����ة 
الظواهر التي يمكن التحكم يف الظروف 
والعوام����ل الت����ي تحيط به����ا، لذلك فقد 
حققت نجاحًا كب����ريًا يف العلوم الطبيعية 
كالكيمياء واألحي����اء وما يليها من العلوم، 
للمجاالت  بالنس����بة  أما 
التحكم  يمك����ن  ال  التي 
والظ����روف  العوام����ل  يف 
كالعل����وم  به����ا  املحيط����ة 
واالجتماعية  االنس����انية 
فل����م يك����ن من اليس����ري 
تطبيق طريقة التجربة يف 
دراسة املوضوعات املتصلة 
به����ا، لذلك فقد أعتمد يف 
املوضوعات  هذه  دراس����ة 
عل����ى طريق����ة املالحظة، 
نكران  يمك����ن  وهنا ال 
الطريقة  ه����ذه  فض����ل 
مالحظ����ة  أدت  فق����د 
نيوتن لسقوط التفاحة 
لقان����ون  الوص����ول  إىل 
الجاذبي����ة، كذل����ك اكتش����فت األش����عة 
السينية أثناء تجربة كان يجريها العالم 
)رونتجن( ولم يكن يخطر بباله قط أنه 
س����يصل اىل هذه النتيجة التي لم يكن 

يسعى إليها أصاًل .
وبصفة عام����ة فإن الطريق����ة العلمية 
س����واًء أكانت على أس����اس التجربة أو 
املالحظة تعن����ي بجمي����ع الحقائق وفقًا 
لقواعد وأس����س محددة، ودراس����ة هذه 
الحقائق والكش����ف عما يكون بينها من 
عالق����ات به����دف الوص����ول اىل قوانني أو 
قواعد عامة لتفس����ري الظواهر واملش����اكل 
املختلف����ة بدق����ة وموضعي����ة بعي����دًا عن 

التحيز وامليل الشخصي .
ومما الشك فيه أن التقدم يف األجهزة 
وأدوات املالحظ����ة والقي����اس قد س����اعد 
كث����ريًا على تقدم ط����رق البحث العلمي 

وتطوره .

العجز.. هو تعبري ش���امل للعاهات ومحدودية 
النشاط وقيود املش���اركة. وهو يعرب عن النواحي 
الس���لبية للتفاعل ب���ني الفرد )ال���ذي لديه حالة 
صحية( والعوامل املحيطة بالفرد )العوامل البيئية 
والش���خصية( . وألغ���راض تحدي���د حالة العجز 
باستخدام بيانات التعداد يعّرف األشخاص ذوو 
حاالت العجز بأنهم األشخاص الذين يتعرضون 
لخطر أك���رب مما يتع���رض له جمهور الس���كان 
بسبب ما يعوقهم من قيود يف أداء مهام معينة أو 
املشاركة يف أنشطة لها دور يف حياتهم . وتشمل 
ه���ذه الفئة األش���خاص الذي���ن تعوقهم قيود يف 
ممارس���ة أنش���طة أساسية كاملش���ي أو السمع 
حتى اذا كانت هذه القيود تتحس���ن باستعمال 
أجهزة مس���اعدة أو بوجود بيئ���ة داعمة أو موارد 
وف���رية . وقد ال يواج���ه هؤالء األش���خاص قيودًا 
يف امله���ام التي يمكن قياس���ها مثل االس���تحمام 
أو إرتداء املالبس ، أو يف أنش���طة املش���اركة مثل 
العم���ل أو الذهاب اىل املس���جد و/أو الجامع ، ألن 
هناك ما يساعدهم على التكيف الضروري سواًء 
على املستوى الشخصي أو مستوى البيئة . ومع 
ذلك يعترب هؤالء األش���خاص عرضة ملخاطر أكرب 
من ناحية القيود على األنش���طة أو املشاركة مما 
يتعرض له جمهور الس���كان بسبب وجود قيود 
تعوقهم عن أداء نشاط أساسي وألن عدم وجود 
املس���توى الراهن من الوس���ائل املساعدة يمكن 
أن يحد من املس���توى الراهن للمشاركة )مبادئ 
وتوصيات لتعدادات الس���كان واملساكن ، التنقيح 
2 ، األمم املتحدة ، نيويورك 2009م ، ص 191( .
ه���ذا وتوصي الوثائق الدولية باعتبار املجاالت 
األربعة التالية أساس���ية يف تحدي���د حالة العجز 
وذلك لس���هولة قياس���ها س���واًء يف التعدادات أو 
يف غريها من املس���وح اإلحصائي���ة الجارية وهذه 
املجاالت هي : املشي ، اإلبصار ، السمع واإلدراك 
. كم���ا تضاف اىل تلك املج���االت مجالني آخرين 
هما العناية الش���خصية واالتصال ، ويمكن إدراج 

مج���ال آخر يف هذا املقام وهو حركة الجزء األعلى 
من الجسم )كالذراعني واليدين واألصابع( .

ويقوم التصنيف الدولي لألداء واإلعاقة والصحة 
على التمييز بني أبعاد متعددة ، تستخدم لرصد 
حاالت العجز بالنس���بة لألش���خاص . وقد حدد 

النظام جزأين من املكونات هما:
أ – الحركة والعجز : ويحتوي هذا الجزء على 

مكونني اثنني هما :
1- الوظائف الجس���دية والبنيان أو ما يسمى 

باإلعاقة .
2- النشاط )املحدودية( واملشاركة )القيود( .

ب – العوام���ل الس���ياقية : وتتكون من اثنني 
من العوامل هما :

1- العوامل البيئية .
2- العوامل الشخصية .

وتش���ري كافة أدلة ووثائق التع���دادات اىل عدم 
اس���تيعابها وإتاحتها بش���كل موس���ع لألس���ئلة 
الخاص���ة بموضوع العجز ، وعل���ى الرغم من أن 
التصنيف الدولي ل���ألداء واإلعاقة والصحة يقدم 
عدة اتجاهات الس���تخدام بيانات العجز يف وضع 
مقي���اس و/أو مقايي���س م���ن أجل التع���دادات ، 
ويستحسن الرتكيز على بعض من تلك األبعاد 
وت���رك باقي األبعاد لالس���تخدام يف الدراس���ات 
االس���تقصائية لألسر املعيش���ية األكثر شمواًل . 
ويهتم فريق واش���نطن املعن���ي بإحصاءاتالعجز 
وال���ذي يعمل تحت مظلة األم���م املتحدة ويركز 
عل���ى اقرتاح املقاييس الدولي���ة للعجز من خالل 
مجموعات موس���عة يوصي بإدخاله���ا يف أعمال 
املس���وح القائم���ة على الس���كان واختب���ار تلك 
األس���ئلة وذل���ك لتحس���ني مج���االت املقارنة يف 
البيان���ات املتعلق���ة بالعج���ز وأداء الوظائف فيما 
بني مجموعات البل���دان ذات النمط االجتماعي 

والديموجرافياملتشابه .

كما أن برنامج العمل العاملي 
وال���ذي  باملعوق���ني  الخ���اص 
العام���ة  الجمعي���ة  اعتمدت���ه 
لألمم املتحدة يف دورتها العادية 
الس���ابعة والثالثني يف ديسمرب 
1982م بموج���ب  الع���ام  م���ن 
الق���رار الدولي رق���م )52/37( ، 
يوفر دلي���اًل قيمًا حول تصورات 

استخدام بيانات العجز.
 وق���د ح���دد الربنام���ج ثالثة 
أهداف رئيس���ية ملوضوع العجز 
الف���رص،  تس���اوي  تش���مل   ،
من  وتنب���ع  والتأهيل،والوقاي���ة، 
تل���ك األه���داف ث���الث فئ���ات 
لقي���اس العج���ز ع���ن طري���ق 

التعداد وهي :
1- توف���ري الخدم���ات )برامج 

وسياسات وتقييمها(.
2- رصد مس���توى القدرة على تأدية الوظائف 

بني السكان )حالة السكان يف املجتمع( .
الف���رص )مش���اركة  3- تقيي���م املس���اواة يف 

األشخاص املعوقني يف األنشطة الحياتية( .
ويعت���رب موضوع تقيي���م فرص املس���اواة من 
املواضيع التي يمكن تحقيقها على أكمل وجه يف 

التعدادات السكانية .
ومسألة العجز والحركة ذات حساسية مفرطة 
ومعقدة ولقياس���ها يف األعم���ال اإلحصائية يجب 
تحديد عدة مجاالت ينش���ط فيها األفراد ومدى 
قدرتهم على األداء فيها واملش���اركة بدون قيود أو 

حدود .
وألغ���راض الوصول اىل إجابات س���ليمة حول 
قياس العجز يف استمارة التعداد يوصى باالنتباه 
بصورة خاصة اىل تصميم أسئلة التعداد وصياغتها 
لتأثريه���ا على دق���ة تحديد األش���خاص الذين 

لديهم حاالت عجز ، فيجب 
أن توج���ه األس���ئلة بصورة 
منفردة ع���ن كل مجال من 
املج���االت املطلوبة ) كتوجيه 
أو  اإلبص���ار  ع���ن  س���ؤال 
السمع(، فإن هذا قد يسبب 
اإلرباك للش���خص املجيب، 
وق���د يظ���ن أن���ه ال ب���د أن 
تكون عن���ده صعوبة يف كال 
املجال���ني إذا كان���ت اإلجابة 
بنعم . ث���م إن معرفة أعداد 
من يعانون مش���اكل يف كل 
مج���ال هو أمر مفيد س���واًء 
الداخلي  التحقيق  أجل  من 
أو من أجل املقارنات الدولية 
. وتوصي الوثائق بأن تكون 
اللغ���ة املس���تعملة واضح���ة 
وبس���يطة وال تث���ري اللبس 
. ويجب تاليف اس���تخدام تعب���ريات ذات مفهوم 
سلبي . ويجب أن توجه األسئلة املتعلقة بالعجز 
لكل فرد من أفراد األسرة املعيشية وتفادي توجيه 
أس���ئلة عام���ة عن وجود أش���خاص يف األس���رة 
يعانون م���ن العجز . فاملهم عدم توجيه س���ؤال 
ع���ام بل يجب توفري املعلوم���ات عن كل فرد من 
أفراد األسرة املبحوثة. وباستخدام فئات اإلجابات 
التدريجية من املمكن الحصول على نتائج جيدة 

حول قياس العجز.
ويفض���ل قي���اس العج���ز من خالل األس���ئلة 
التي تطرق ملحاولة التعرف على السكان الذين 
يعانون من صعوبات يف األنش���طة األساس���ية ، 
ما يؤدي اىل الحد من مش���اركتهم يف األنش���طة 
املجتمعية بصفة مس���تقلة . وذل���ك بهدف رصد 
اإلدم���اج ومقارنة معدالت املش���اركة يف النش���اط 
االقتص���ادي واالجتماع���ي والديموجرافيلألف���راد 
الذين يجدون صعوبة لالندماج اجتماعيًا نتيجة 

لحالة العجز لديهم . ومن املمكن الحصول على 
بيانات عن مدى انتش���ار األفراد الذين يواجهون 
االجتماعي���ة  األنش���طة  جوان���ب  يف  مش���اكل 

واالقتصادية املختلفة.
ويع���رتف خرباء اإلحص���اء بأن مفه���وم العجز 
مفهوم معقد ، لذا يجب االلتزام بالتعريف السهل 
والواضح واملعتمد على أسس قائمة ومعتمدة من 
التصنيف الدول���ي لألداء واإلعاقة والصحة وذلك 
عن���د وضع الحقول / األس���ئلة الخاص���ة بالعجز 
س���واًء يف استبيان / اس���تمارة التعداد أو املسوح 

األخرى ذات العالقة .
وألغ���راض وضع إحص���اءات ع���ن املعوقني يف 
التع���دادات الوطني���ة للس���كان ولتقيي���م تكافؤ 
الف���رص بينه���م فإن أه���م املواضي���ع التي يتم 
اس���تعمالها هي  : )أ( نوع الجن���س ، )ب( العمر 
، )ج( مح���ل اإلقامة ، )د( نوع األس���رة املعيش���ية ، 
)ه�( الحال���ة الزواجي���ة ، )و( التحصيل التعليمي 
واالنتظ���ام يف الدراس���ة ، )ز( حالة النش���اط ، )ح( 
الحال���ة الوظيفي���ة ، )ط( الصناع���ة ، )ي( املهن���ة 
)مبادئ وتوصيات لتعدادات الس���كان واملساكن ، 
التنقي���ح 2 ، األمم املتح���دة ، نيويورك 2009م ، 

ص 264( .
وتعتم����د العديد م����ن الدول عل����ى التعداد يف 
الكش����ف عن حاالت العج����ز وتوزيعها الجغرايف 
يف داخ����ل الدولة . ومن ث����م العمل على رصدها 
ومتابعتها عرب املس����وح اإلحصائي����ة املتخصصة . 
وذل����ك باالعتماد عل����ى إطار التصني����ف الدولي 
ل����ألداء واإلعاقة والصح����ة وباس����تخدام األبعاد 
الرئيسية الثالثة )الجسدية والبنيان والوظائف 
والنش����اط واملش����اركة( . وبما يتيح األخذ باملنهج 
الواسع لتحقيق أهداف مسوح املتابعة والذي من 
خالله يتم دراس����ة أبعاد العجز بصورة تفصيلية 
وبطريق����ة أمث����ل تخ����دم توجهات وسياس����ات 
البالد يف هذه املس����ألة االجتماعي����ة الهامة وحل 

معضالتها.

اإلحصاء وطرق البحث العلمي

   �سهاب �أحمد مهدي
الوكيل املساعد

مدير مركز التدريب اإلحصائي

بيانات وخصائص العجز في التعدادات السكانية

الحاجة إلى استخدام التقنيات الحديثة في تعداد 2014م 
لعمليات عد السكان ومعالجة البيانات 

   دائمًا عند إجراء املسوح اإلحصائية 
والتعدادات الس����كانية تظه����ر أخطاء 
تراف����ق العمليات امليداني����ة عند جمع 
البيانات وأثناء معالجة البينات مكتبيًا 
وآليًا وصواًل لتحلي����ل البيانات وإصدار 
النتائج وتتمثل تلك األخطاء يف أخطاء 
الرتمي����ز واإلدخ����ال وأخطاء الش����مول 

وأخطاء املحتوى واالتساق.
  وألهمية الرقم اإلحصائي وضرورة 
دقة وجودة البيانات وحداثتها يتطلب 
ذلك منا البحث عن طرق وأس����اليب 
حديث����ة تقلل من نس����بة ظهور تلك 
األخط����اء منذ بداي����ة التحضري إلجراء 
والتجهيز  واإلعداد  والتعدادات  املسوح 
للوثائ����ق الفنية ملختل����ف املراحل مثل 
االس����تبيانات وقواعد وأدل����ة األعمال 
امليداني����ة وإرش����ادات وط����رق جم����ع 
وآلي����ة ومنهجي����ة معالجة  البيان����ات 
البيانات مكتبيًا وآليًا وصواًل الستخراج 
النتائ����ج وط����رق عرضه����ا بم����ا يخدم 
األه����داف واملتطلب����ات  الت����ي نفذت 
من أجلها ه����ذه املس����وح والتعداد ات 
والتي تخدم متخذي القرار يف صياغة 
السياس����ات والخطط وتقييم النتائج 

ودعم السياسات املستقبلية .
   وفيم����ا يل����ي نس����تعرض بعض 
الطرق التي تستخدم يف عمليات عد 
الس����كان ومعالجة البيانات وبش����كل 

مختصر :-
أ - طرق عد السكان : - توجد عدة 

طرق للعد منها : -
1 – إج����راء الع����د بالزي����ارة )طريقة 

العدادين(
2 – إج����راء الع����د ع����ن طريق رب 
األسرة املعيش����ية  بحيث يقوم العداد  
بتوزيع اإلستمارات ثم العودة لجمعها 

وتدقيقها
بالربي����د  واإلع����ادة  األرس����ال   –  3
لإلستبيانات واإلستمارات )يف البلدان 

املتقدمة(
األجه����زة  تقني����ة  اس����تخدام   –  4

اللوحية ) آي باد(.
ب - طرق ترميز البيانات :-

الطريقة األوىل :- الرتميز بواس����طة 
الحواس����يب  يس����تخدمون  مرمزين 
الشخصية املخزن فيها مسبقًا جميع 
الرموز يف قاع����دة البيانات التي يمكن 
للمرمزين الوص����ول اليها أثناء عملية 

الرتميز .
وتقوم عملي����ة الرتميز بمس����اعدة 

الحاسوب على أساس منهجني :
- املنه����ج األول : مضاه����اة اإلجابات 
الكلم����ات  م����ن  املرم����زة بمجموع����ة 
الرئيس����ية ويت����م إدخ����ال املعلوم����ات 
النصية من إستمارة التعداد ومقارنتها 
بقائمة مفهرس����ة يف  قاعدة البيانات ، 
ثم تق����اس إحتم����االت التطابق بني 
الكلمات الرئيس����ية واإلجابات املرمزة 
وتسجل تلك اإلحتماالت ، فإذا كانت 
النتائج تتع����دى كلم����ة ) نتائج عالية 
(  ولي����س فيها إلتباس فتعرض على 
املرمز قائمة مفهرسة باإلجابات املرمزة 
وله الق����رار النهائي يف قب����ول اإلجابة 

املقرتحة من النظام أو رفضها .
- املنهج الثاني : استخدام التجهيز 
التصويري للبيان����ات )طريقة التعرف 
الذكي عل����ى الح����روف( التي تجري 
بع����د عملية املس����ح الضوئ����ي حيث 
تظهر صورة النص املحدد على شاشة 

الكمبيوتر.
الطريق����ة الثاني����ة :- الرتميز اآللي 
وه����و عملية يعه����د فيه����ا إىل برنامج 
حاس����وبي باتخاذ القرار ح����ول الرمز 
الذي يستعمل والفرق األساسي بينه 
وبني الرتميز بمساعدة الحاسوب هو 
القبول التلقائي بإجابة الحاس����وب إذا 
كانت النتيجة تتج����اوز كلمة أفضل و 

جيده ) أو مقره سلفًا ( .
الطريقة الثالثة : - الرتميز التقليدي 
) اليدوي( ويستخدم عند ظهور حاالت 
إجاب����ة غري قابلة للح����ل وغري مفهومة 
وذلك باستخدام األدلة الورقية للرتميز.
الجدوى من إعتماد الرتميز اآللي :  
واعتم����اد طريقة   تجرب����ة  يمك����ن 
ترميز إس����تمارات التعداد عن طريق 
مرمزين يستخدمون الحاسوب بداًل 
من الطريقة التقليدية )الرتميز اليدوي 
( الذي يعمل فيه املرمز على أس����اس 
دليل أو أدل����ة للرتميز ملختلف الحقول 
ال����واردة يف اإلس����تبيان ) اإلس����تمارة 
( ويمك����ن أن تظه����ر ح����االت كث����رية 
ألخطاء الرتميز نظ����راً العتماد بعض 
املرمزين على الذاكرة أو بسبب تشابه 

مسميات الحقول يف األدلة .
وعل����ى عك����س ذل����ك يمك����ن أن 
يس����اعد الرتميز اآللي بشكل فعال يف 
نشاط الرتميز إذ يساعد على تحسني 
نوعية العمليات ويقلل أخطاء الرتميز 

ويسرع يف عملية الرتميز .
وتتطلب عملية الرتميز باستخدام 
الحاس����وب )الرتميز اآلل����ي ( تخزين 
جميع الرم����وز يف ملف قاعدة البيانات 
الت����ي تمك����ن املرمزين م����ن الوصول 
إليه����ا أثن����اء عملية الرتمي����ز )بمعنى 
تخزين أدلة الرتميز املختلفة يف قاعدة 
البيان����ات وقيام املربمج املختص بوضع 
الربنامج الذي يمكن املرمز على جهاز 
الكمبيوتر من إختيار الرموز املناسبة ( 
ج� - طرق حص����ر البيانات ) إدخال 

البيانات آليًا(:

هناك عدة طرق إلدخ����ال البيانات 
منها باختصار:

1 – إدخ����ال البيان����ات ع����ن طريق 
لوح����ة مفاتي����ح  جه����از الكمبيوت����ر ) 

الطريقة التقليدية ( .
2 – الق����راءة الضوئي����ة للعالم����ات 

)OMR(
للح����روف  الضوئي����ة  الق����راءة   -  3

)OCR(
)ICR( والتعرف الذكي للحروف     
4 – تقني����ات نقل الص����ور ) أجهزة 

املسح الضوئي(
ولكل طريقة خصائصها ومميزاتها .

د - تنقي����ح البيان����ات ) تصحي����ح  
األخطاء( :-

نظراً إىل أنه قل ما يكون التصحيح 
الي����دوي مجدي����ًا م����ن عدة ن����واٍح يف 
التع����دادات وبظه����ور األخط����اء بع����د 
املراجعة وإدخال البيانات مثل ) أخطاء 
املحتوى وأخطاء الش����مول والتناقض 
يف البيان����ات وع����دم االتس����اق ( لذلك 
فإن االتجاه الصحيح للتصحيح يكون 

باستخدام الربامج الحاسوبية )آليًا( .
والش����روط الالزم����ة لعم����ل تل����ك 
التصحيح����ات عادة ما تك����ون محددة 
يف برام����ج حاس����وبية يض����ع قواعدها 
األخصائي����ون ومربمج����و الحاس����وب 
مصمم����ًة خصيص����ًا لتفح����ص تل����ك 
األخط����اء واحتس����ابها آلي����ًا إس����تنادًا 
إىل معلوم����ات أخرى عن الش����خص 
أو األس����رة املعيش����ية أو بقي����ة حقول 

إستمارة العد املرتابطة ببعضها ،
وه����ذه التقني����ة ) التنقي����ح اآللي ( 
تتطلب عم����اًل برمجي����ًا دقيقًا يعتمد 
على خ����رباء وأخصائي����ني ومربمجني 

أكفاء .
املراجع :

الس����كان  دلي����ل تنقيح تع����دادات 
واملس����اكن الصادر من األمم املتحدة – 

نيويورك 2005 م .

  خالد جعدل
مدير إدارة الوثائق املكتبية  والتنسيق

   م. عبد�لكرمي �حليدري
جامعة صنعاء - كلية الزراعة
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Importance of 
statistics function 

The sixth goal of the project of Government’s 
performance plan for implementing the general 
program of National Reconciliation Government 
2013,has tackled the function of statistic and its 
importance. This was circulated to the various 
units of the state administrative organizations. 
This is a good merit for the present government 
to be attention to the statistics function as an 
important function based on the knowledge 
of key topics such as economical growth, 
unemployment and population estimates. Also 
being able to provide accurate and important 
information for decision and policy making on 
the basis of a solid and reliable accuracy and 
objectively in the appropriate time.

In order to prove also the importance of 
statistics function , the World Bank cited its 
report 2000, including ( Why statistics are 
important ? Simply 
for being a set of 
facts and data on 
which are  policies 
built, and  statistics 
assist in identifying 
the needs, putting 
goals and evaluating 
progress stages, 
and without good 
statistics  the 
development 
process become 
without goal, and 
the policy makers 
will not take benefits 
from their mistakes and the public will not be 
able to evaluate their works.

So, the statistics function is important in each 
facility of the country, and there’s no doubt that 
the statistics outputs are inputs for planning 
and sustainable development. In addition, 
There is no real development without accurate 
statistic shows and explains the relationship 
between statistical work and its quality and 
the level of development in understanding 
and managing the development process in the 
community, but!!!  

You get amazed when you talk to an 
administrator about the importance of 
statistics. This is what happened to me during 
the preparation of the Statistical Bulletin of 
the Ministry of Culture for 2012. That is, his 
response was that the statistical numbers 
or statistical work are not significant ;It may 
be due to ignorance and lack of knowledge 
of the administrator about the importance 
and quality of statistics , or for being afraid of 
that these numbers show the weakness in his 
work. And I’m here not to disclose someone, 
but to clarify for the readers and those 
interested in statistical field in our country, 
that we face the issue of the absurdity of the 
lack of understanding of our work primarily, 
and secondly  make  unqualified and unfit 
administrators to assume responsibilities that 
are larger than their size and their mentality .       

  We are sure that the statistical work 
in the world in general and our country in 
particular, is a challenge in itself but there is 
still a hope that the leadership of the Ministry 
of Planning and International Cooperation 
and the Central  Statistical Organization make 
a decision confirming the importance of the 
function of statistics to the cabinet to be 
discussed and circulated to various ministries 
and government departments, to adopt 
the work in it  permanently  to know the 
reasons for progress or delayed work  in each 
ministry or government department , and also 
documenting governmental work and convert it 
from a boring routine work to an organized  and 
programmed electronic work  seeking to serve 
and develop  the Yemeni citizen.

Mohammed Ali Thamer
Ministry of Culture

Evaluation of Statistical and Population Data (First Episode)

The talking in the 16th Bulletin of the 
Statistics newspaper on mentioning the 
numbers, figures and statistics in Holy 
Quran; so it is very important to calculate 
the number of years, human and the 
astronomical changes such as the rotation 
of the earth, the sun, the moon, the stars 
and the galaxies in the vast space. 

It is very needed in the Republic of 
Yemen and at all the aspects of life to use 
the correct statistics and figures which 
provide both the researchers and the 
authorities of State. We are interested 
as we are officials in this State for the 
next year 2014 to start implementing 
the phases of Population, Housing and 
Establishment Census 2014 which is the 
third Census in the Republic of Yemen 
following the Unity in 1990. The first 
census was in 1994, the second one was in 
2004 and then the third will be in 2014. It 
is expected that the population of Yemen 
Republic may be reached to 26 million 
with difference is 8 million as compared to 
2004. The reader may be surprised that 8 
million of human being are the outcome of 
ten years; in this regard, this is the highest 

proportions in the world. It is referred that 
the annual population increase is 3.5%; so 
if we measure us with certain communities 
which their annual population decrease 
in low percentage such as Egypt, Jordan 
and Tunis which their population account 
2.2%, but, in European countries, the 
population growth is very low percentages, 
for example, 1.1% in France, 0.08% 
in Scandinavia States; in Britain, the 
percentage is lower than 0.06%; thus, can 
we understand the population increase in 
the country that its area is not more than 
555000 Km; in addition, this area includes 
mountains, highlands and deserts. The 
arable land accounts only 5% or 10% for 
the whole population of this country. We 
know that Almighty God gives us livelihood 
and so the vests of holy Quran refer to the 
same, but can mother or father instruct 
and bringing up their children? They 
need food, clothes and accommodation; 
therefore, the father and mother should be 
able to bear the patience of their 5 or 10 
children? 

If we don’t rely on our God in livelihood 
and food, the human being gets upset due 
to meet the requirement of their children 
in terms of schools, hospitals, comfortable 
accommodation and others. We don’t 
call for birth control or abortion as it is 
said, but we advise to follow what it is in 

holy Quran and Sunnah. Do we want our 
people to be as Torrent Scum? Or to be 
a burden on others to make their needs? 
We ask God to give us the goodness to our 
community and to the this nation. 

It is very important that we recommend 
our communities to be ready from now 
up to the night reference in Dec. 2014; 
furthering, our communities should be 
responded with the instructions of official 
authorities which bear the responsibility 
of Census implementation. I would like 
to point out for illogical matter on those 
people who move at the night reference to 
their villages, cities and governorates due 
to their numbers will be more than the real 
number of population; particularly, we see 
Sana’a city is the lowest number comparing 
with the last days; for this reason, these 
people want to increase the population 
number in their areas where they seem 
to need development projects; following 
the night reference, they return to Sana’a 
city, and we will see it very crowded with 
population. 

Everybody should be aware that Yemen 
country is the nation for all either in 
village, city, capital or governorate either in 
north or south, in east or west. We should 
cooperate with this nation to make bright 
future and development. 

It is known the statistical 
and population surveys seek 
to know more information 
on the recent social and 
population characteristics 
which serve the social and 
economic development plans 
and programmes furthering 
to develop the data and 
indicators of family health to 
understand the effectiveness 
and efficiency of the services 
of maternal and childhood 
health, family planning, and 
the progress of first health 
care programmes. 

The relevant authorities 
of population issues draw 
a great attention in the 
practices of demographic 
statistical surveys; as result, 
the data of these surveys 
satisfy a large group of 
community due to the 
demographic aspect in the 
community has a great effect 
for the residual aspects 
(social, economic, population 
… etc.); moreover, these 
surveys are the key source of 
demographic and social data 
and indicators in Yemen due 
to the register of reliable vital 
statistics is not available. 

Under these huge data as 
a database being provided 
by conducting the relevant 
surveys, we had to stop for 
conducting a comprehensive 
evaluation and review to 
figure out the approaches and 
methodologies which enable 
us to evaluate these data and 
surveys; in this regard, the 
importance of evaluation lies 
in the fact that it starts with 

the beginning of the statistical 
action parallel at all stages. It 
is interested in evaluating the 
data in terms of the coverage 
and consistency, including 
the errors of content because 
it cannot be said that the 
work among censuses and 
surveys is perfectly accurate 
and correct; as aware, all 
the references of population 
consist of a chapter on 
the data evaluation and 
the methods to detect the 
shortcomings because of its 
importance in data processing 
and attempting to avoid these 
shortcomings before they 
occur; to be informed, there 
are not specified methods 
to be circulated over all such 
cases due to the methods 
are various according to the 
type of available data; so the 
researcher should diversify 
such methods to make sure 
of the validity of under-test 
data. 

Types of errors in statistical 
data:

The error is defined the 
difference between the 
estimation and the real 
measure. It can be classified 
into three types of error as 
follows:

- Errors of Circulation: 
they are defined the errors 
related with using the 
sampling results to come out 
the inference on the whole 
population in addition to 
the error resulting from the 
defect in the framework of 
survey, and the errors of 
sampling design and non-

response indicators. 

- Coverage errors: They are 
defined the errors related 
with the coverage of study 
sampling. This type has many 
aspects such as (shortcomings 
in the enumeration, non-
registration of some vital 
events and statistics and 
repeating the registration of 
certain members or the vital 
events).

- Measurement (response) 
errors: they are defined the 
difference between the real 
value of variable and its 
value at measuring. This type 
is not only in the surveys 
by sampling, but it is also 
in the censuses. There are 
many sources of this type 
of error which lies in the 
characteristics of female-
respondents, questionnaire 
design and training of female-
enumerators. The three 
most important types of 
measurement errors are as 
follows: 

1- Digital preference: It is 
generally noted in the data 

that the female-respondents 
preference of age data is 
rounded to the nearest figure 
ending with zero or 5.

2- Events omission: It is 
known that the demographic 
surveys rely considerably on 
the memory and the data 
retrieval resulting to omit 
certain events, particularly, if 
a woman has the early death 
of her child.

3- Misplaced event: this 
type is called a reference 
error resulting in the female-
respondents might report on 
specific events as occurred 
in the earlier or later dates 
than the real ones. This type 
is difficult to be detected such 
as the two previous errors 
due to its type is not well-
coded. 

Methods of demographic 
data evaluation:

It could be summarized the 
most important methods of 
data evaluation as follows: - 
Internal Consistency: It means 
the reasonable or logical tests 
of the same data; further 
detail, the test should be 
between the parts and total 
of data, and each part of data 
should be tested with another 
part. These methods are used 
to make sure the data and 
their rationality if more than 
one source is not available for 
comparing.

- External Consistency: If 
more than one source or 
survey is available, we can 
conduct certain comparisons 
under study. 

Statistics and its relation with development 
(Population Issue)

Dr. Mohammed Abdulaziz M. Yosr
Professor of planning and transport
Collage of Arts, Sana’a University 

Dr. Tareq Yahya AL-Kebsi
Deputy- Assistant of 

economic statistics  sector
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The Central Statistical Organization (CSO) 
organized training course , during 27 the  
July to 1st  of August ,  on the completion 
of labor forces data and microeconomic 
finance 2013-2014 .The  course aimed to 
train and qualify 105 trainees from the CSOs’ 
branches  at the governorates as well as to 
provide them with skills and knowledge on 
the methods of conducting interviews with 
the respondents  . It also aims to provide 
them with the information needed to be 
used during the field work . The course 
includes theoretical and practical lectures 
that focus on the sound ways to interview 
with the respondents and the method of 
the data completion correctly and precisely 
.  The course opening ceremony was headed 
by Professor /Hassan Thabit Farhan , CSO 
chairman and  the survey deputy -chairman 
of the steering committee  , who delivered 

a word on the importance of training to 
conduct field works . During his speech 
to the attendances , he insisted on the 
understanding the needed knowledge and 
skills through training and he informed them 
the CSO leadership readiness to overcome 

any difficulties that may face them in the 
field.  

Then the attendances listened to a 
speech delivered by Khalid Taha  - the 
executive director of the labor force survey 
. He pointed out to the  importance of 

conducting the survey and its objectives 
, noting that the survey is considered as 
a one of the core resources to specify the 
size of labor forces as well as to identify its 
characteristics and to its related changes 
. He deemed the survey’s outcomes will 
provide a chance to identify the overall 
and detailed aspects of human forces in 
Yemen in which such indicators will help 
in measuring the current development 
in the data and indications compared 
with the last two censuses (1994 ,2004) 
. He pointed out that the major goal of 
collecting data on labor forces (employment 
, unemployment  ,  shortage employment ) 
is to obtain with basic information on the 
size  and characteristics of labor force  and 
data collecting in different time so that the 
changes and variances upon the work and 
employment can be identified .  

Cont  ... Cont  ... Cont  ... Cont  ... Cont  ... Cont  ...  Cont  ... Cont  ... Cont  ...
Supreme Census Committee 

the statistical importance which supports all planning policies 
and development programmes, and the statistical data should be 
presented in the future trends pertaining the design of economic 
policies. He reconfirmed that the importance of information bank 
should be created to be provided for researchers, politicians and 
users; in addition, the strategic vision must be clarified based on 
the information to standardize the efforts toward the development. 
He also affirmed that Yemen is currently designing the economic 
policies targeting to be based on the country itself no the 
contributions being provided by donors, considering the statistical 
data are the cornerstone in such regard. 

Dr. Al-Sa’adi mentioned that the accurate statistical data 
should be available to help the development attempts, saying 
“the statistical process and the data availability are essential for 
the development action that we need to integrate the visions, 
and the statistical information is a real figure. He praised the 
achieved progress of Technical Census Committee, pointing out the 
preparations of Census project implementation.

Dr. Hasan Thabit Farhan, Chairman of CSO - Deputy-Head 
of Supreme Census Committee - Census Director, confirmed 
that the first pilot survey has been achieved with 85% while the 
analytical assessment of Census phases, and the review of technical 
Census document, organizational and administrative activities, 
the preliminary documents, the lists of financial requirements, the 
staff selection of field and data processing works initially, and the 
preparation of data processing programs have been accomplished 
with 100%. 

CSO Chairman drew attention that the 2014 Census is 
distinguished by using the modern scientific methodology 
according to the recommendations of United Nations as to result 
the outputs of 2014 Census will be inclusive and organized with 
high quality to serve the decision-makers, and the development, 
economic, social and population planners. 

The technical census committee was held its seventh meeting 
scheduled on Wednesday July 13, 2013 chaired by Dr. Hasan 
Thabit Farhan, Census Director; In the meeting, Dr. Hasan 
addressed a speech to the Technical Committee members of 
Census 2014, encouraging them to the importance of comments 
and proposals to be accommodated to make use in improving the 
activities of Census 2014 for various fields. As the importance of 
Population, Housing and Establishment Census 2014 will be a 
strong provider for the decision-makers and planners based on 
the key established database in which this big project undertakes 
good living standard and fair services distribution for the members, 
besides to the available data which will be as a main pillar to 
improve the services at all levels. 

Dr. Hasan mentioned to the importance of training and 
capacity building for the technical staff of CSO at various 
statistical fields, particularly, CSO is currently preparing to 
implement the Population, Housing and Establishment Census 
2014, concentrating on the data entry according to the modern 
mechanisms and technologies in which some will be used for the 
first time in Yemen such as the scanning. 

Dr. Abdulhakeim Alobeid, Deputy-Chairman of CSO – Census 
Deputy-Director – Head of Technical Census Committee spoke on 
the census activities that they are running in line with the planned 
schedule, adding to some accomplished activities earlier scheduled 
as a result to the perseverance of CSO leadership and working 
census committees. 

Dr. Alobeid drew that the next period will be presented a 
comprehensive evaluative report of First Census Pilot Survey 
Results in the cabinet with the recommendations and results 
due to this pilot is very important in planning and implementing 
technically and financially the Census 2014. 

He added that the work is running with all efforts to prepare 
various technical fields in order to implement the upcoming 
Census phases such as the demarcating phase; furthermore, this 
phase is very important of preparatory field works of Census in 
terms of preparing the frames, maps reports, training, fieldworkers 
and holding regional and local workshops in pertaining the 
questionnaires, including to the support of census and the mini-
pilot count, and the Census questionnaire design based on the use 
of scanning. 

Mr. Fares Aljahmi, general coordinator of census, said that the 
general strategy of statistical training capacity building for Census 

2014 is for reskilling all cadres working in this project to strengthen 
their efficiency in this regard. 

He added that this strategy is highly specialized as involved 
the specialized and exploratory courses, particularly, in the 
modern technologies which will be used for the upcoming Census, 
including the maps and the data analysis methods, and training 
courses in the economic analysis as shown the results of last 
censuses evaluation to where the shortcomings were. 

He confirmed that this strategy includes the preparation of 
in-depth studies to maximize the benefit of census results and 
capacities at various important fields either in the CSO headoffice 
or in its branches at the governorates which are the key corner 
for data collection either in censuses or surveys. He pointed out 
that the demarcating phase will be started in the next September 
finalizing its requirements such as maps. 

Regarding the scanning, Mr. Aljahmi said that the international 
tender has been bidden to be supplied; currently, it is prepared to 
analyze the received quotations, and discussed with the donors to 
provide the required and already promised funds. 

It is worth mentioned that both Supreme Census Committee 
and Technical Census Committee have adopted the strategy of 
statistical training capacity building for Census 2014 in their 
meeting for 2012 – 2017; furthering, they both also have adopted 
the semi-annual report on the progress of Census activities for 
January – June 2013.

Minister of Planning
points out to the keenness devoted by IBD in responding to the 

priorities  development needs in Yemen. 
From his side , the chairman of IBD revives the bank readiness to 

persist its support for  development in Yemen , noting to the level of 
cooperation between Yemen and IBD.  

 In the same context ,the Minister also signs two agreements , 
in Riyadh, , with the Saudi Fund for Development to finance the 
King Abdulla Bin Abdul-Aziz medical city in Sana’a , with cost of 
200 million dollars as well as to finance the main city intersections 
project Sana’a, at $ 50 million.

Dr-Saadi confirms that King Abdullah bin Abdul-Aziz medical 
city in Sana’a comes within the development framework of 
preventive and therapeutic health services and raising the coverage 
of medical services to the citizens by creating a medical city “first 
stage” 500-bed cancer , kidney specializations , general , specialized 
surgery and cardiac diseases.

He says that the major intersections  project of Sana’a city aims 
to address the traffic congestion caused by traffic congestion in 
Sana’a downtown and to tackle the heavy traffic problems of all 
kinds out off the streets and residential neighbourhoods through 
the creation of a new circular road  connects the capital entrances 
from west, south and west.

    From other hand,  minister of Planning and International 
Cooperation signs with the United States the financing convention 
to support a project to improve the capacity of the Yemeni 
government in developing the criminal justice institutions with 
total cost amounting to nine million, eight hundred and seventy-
five thousand dollars.

The agreement, that  signed from the US side the US 
Ambassador to Sana’a Gerald fire Stein on 1st   July, the United 
States to  provide funding support with value of nine million, 
eight hundred and seventy-five thousand dollars to be devoted to 
support a project to improve the capacity of the government in the 
development the criminal justice institutions  so that they become 
more professionalism and responsiveness.

The Minister ensures  the US Government keenness  to support 
and strengthen the development paths and stability in Yemen . He 
also stresses that Yemen is very keen  to develop and expand areas 
of cooperation with the United States.

Meanwhile the US Ambassador in Sana’a reiterates his country’s 
readiness to provide all necessary support to promote and support 
the on-going  political process in Yemen and   to support efforts 
of the national reconciliation government targeting  to meet  the 
needs of the current transitional phase.

The Minister also signs , on July 16 , with the Arab Fund for 
Development three loan agreements to finance reconstruction 
project of Abyan with amount equivalent to 35 million dollars, and 
the construction and equipping of the teaching hospital in Aden in 
an amount equal to (63) million dollars.

He also sings with Abdul- Latif  Youssef AL- Hamad , the general  
director- and Chairman of the Arab Fund for Development  the 
convention project of the  improvement  and its expansion of  
Sana’a – Hodeida with   amount equivalent  to (106) million dollars.

It is worth noting that a delegation from the Arab Fund has 
visited our country last April to assess these projects, and the 
signing of these  conventions come as a practical step forward in 
benefiting from the Arab Fund pledges at the donors conference in 
2012, with a pledge Fund with (553) million dollars.

The value of the projects, for that the financing agreements have 
been signed in regard with  the framework of , the Fund pledge in 
Riyadh reaches  (267) million.

The project of Abyan reconstruction aims to contribute in 
addressing the damages happened    in the governorate due to  
sabotage and terrorism  acts in the past year, in all facilities, services 
and infrastructure for public and private enterprises, as well as to 
assist victims , affected and the displaced people and to relieve their 
suffering and to accelerate the achievement of developmental and 
social goals.

The Minister says that the project will renovate and rehabilitate 
the building of technical institutes, industrial agricultural, 
elementary schools, the education college at Abyan university in 
addition to the agricultural research station, and the cotton gin in 
the Code city, the central repository for vegetables , fruit and meat 
in the city of Loder and joint secondary at  Jaar city.

For project of establishment and equipping the teaching 
hospital at the Aden university, Dr. Al-Saadi clarifies that the project 
aims to contribute the support of the health system in the  Aden 
governorate, improve health services, rehabilitation the graduates 
of the medicine faculty, and  supporting medical research that goes 
with line with the technical methods, facilities and equipment, 
indicating that it will be achieved through the establishment of an 
integrated hospital provides advanced therapeutic and educational 
services.

The project is part of a phased programme for stability and 
development (2012-2014) of the Republic of Yemen.

For his part,  deputy- assistant for external funded projects 
sector engineer Mohammad AL- Maswaree says that the 
rehabilitation project and the expansion of Sana’a- Hodeida road 
cost  30 million Kuwaiti dinars , equivalent to (105) million dollars 
, will contribute to the improvement of the road connection 
between the capital and the western region of the country, through 
the rehabilitation and expansion of a part  of the route from Sana’a 
to the port of Hodeida.

He noted that the project would stimulate trade and growth 
and development of the areas along the road and improving the 
conditions of their inhabitants.

Yemeni Government
In this regard, CSO as (executing agency) signed also a Contract 

with the Ministry of Planning & International Cooperation as 
(employer) which will lead KFW to contribute to the HBS 2013-
14 specified in some activities such as listing stage that would 
probably conduct during mid of next August. 

The Household Budget Survey considers as the second 
statistical activity after the Census implementing at the Central 
statistical Organization which will provide multi-indicators to the 
Yemeni government majorly on poverty rates and poverty mapping 
in Yemen. 

It is anticipated that the survey would conduct field work in the 
last quarter of 2013 which would last one completed year covering 
all governorates of the country.    

  
CSO Chairman meets

 pleasure for this meeting, welcoming with and hoping Mrs. 
Shararah the success in her mission. Both parties discussed the 
horizons of cooperation between CSO and UNFPA, particularly, the 
support of Population, Housing and Establishment Census 2014, 
and the Capacity Building of CSO head office and branches in 
governorates, emphasizing to make more coordination to mobilize 
the residual contribution of donors for the 2014 Census Project.

CSO Chairman confirms
in press release , that the CSO is in the preparation of the final 

report of the pilot test , which will be presented to the census 
management , the census technical committee and the s supreme 

committee after completing  all works related to this stage such as  
data entry and analyze of  results.

He confirms that CSO is very keen to keep abreast with 
developments in the world so that the census data forms will be 
entered by the so-called printing machines or scanners, where the 
design and specifications of these devices are identified  based on  
a number of training courses and benefit from the experience of 
Egypt and Morocco in the area of statistical and census work.

He indicates that all government and private bodies and sectors 
are involved in the census whether in the technical or supreme 
committee which contributes positively in supporting all exerted 
efforts to implement the general census of population, housing and 
establishments 2014 and to ensure its success.

With regard to the scattered populations areas  and their impact 
on access to housing in mountain peaks Dr. Hasan Thabit confirms 
that aerial photos is one of the factors that help in locating all the 
houses in different regions of the republic,  and help in accessing to 
them and take the required data and information.

 He deals with the difficulties encounter the census work 
including urbanization , the issue of reservation in providing data 
, shyness in speaking out the females names in addition to the 
security problems, but CSO will take all those difficulties in account 
and they will be addressed and overcome. He adds that those 
problems do not affect the process for the implementation of the 
census at all because the CSO deals with reality.

With regard to the census financial support, he confirms that the  
implementation of census depends on government budget by 87 
percent and by 13 percent to donors , in regard to the government 
side, the amount has been allocated and there is no  any problem, 
and for the donors support there are good efforts are done in this 
side and has achieved a big ratio.

Concerning the issue of the support , he says “ we as a 
professional body are committed to conduct the census and the 
proof is that we have implemented all the previous stages and 
phases which are important until we reach  the pilot test stage 
and  the field work is not as dangerous as they are portrayed in 
the media and the state is committed to cover any gap in this side 
. He adds that there is no problems and  it is promising and as 
developing state it is normal to  face a lot of problems not only at 
the level of census”.

 CSO chairman  invites the  different media means to recognize 
the importance of this project that serves all the people, and how 
the media’s role in informing the awareness of community through 
various means of visual , print and broadcast.

He points out that the CSO has a specialized technical cadre 
with international and regional recognition and that CSO  is very 
keen of the qualification and training process since the human 
element is the basic pillar in the development process.

CSO organized
CSO staff . In addition the Holly Quran had been distributed 

among attendance of the CSO staff.
They discussed the problems and difficulties facing by the CSO 

employee ,and suggestions and processing to solve them as well, in 
accordance with statistical developments, programs and systems. 

 Moreover, the ceremony included interventions called for the 
responsibility spirit, hard working zeal and performing related 
tasks. It emphasized the importance of cooperation , spreading 
sympathy and  tolerance among the staff enhancing CSO role in 
implementing various statistical activities and providing data and 
information that help decision makers to draw development plans 
and programs  in Yemen.

In that ceremony the chairman of CSO Prof. Hassan Thabet 
Farhan  emphasized the importance of  CSO role in the current 
stage and the implementation of activities aiming at providing  
necessary statistical information and data needed to build  Yemeni 
society in terms of culture and society.

He also emphasized the need to spend more efforts and hard 
working, by starting with some procedures  and processing to 
facilitate the CSO staff tasks and to overcome all the difficulties 
faced in implementing various statistical activities.

The chairman also pointed to the importance of promoting 
and qualifying the statistical staff in accordance with working 
requirements, and called everyone to invest the holy month in 
terms of obedience and worshiping making it the month of work 
and efforts.

8-  Analyzing how the jobless people could be reskilled and 
trained. 

9-  Providing the detailed statistical data on Yemeni labour 
market. 

10-  Specifying the size of employment in Yemeni labour market. 
11-  Providing statistical data at the wages level of employed 

people according to the career and the different economic sector. 
12-  Specifying the size of labour force by sex, career and 

employment status. 
13-  Specifying the size of labour force by sex, economic activity 

and employment status. 
14-  Updating a detailed database on Yemeni labour market to 

make advantage in designing the development policies and plans. 
15-  Updating a detailed database on micro-finance projects, 

official and unofficial loaning, and saving. 
It is worthy mentioned that this survey takes place annually at 

many countries due to its importance; therefore, Central Statistical 
Organization attempts with the presidency of cabinet and 
Ministry of Finance to approve a budget for this survey should 
annually be conducted starting from 2015. 

CSO Organized Training Course on Labor Forces Data 
Completion And Microeconomic Finance 2013 - 2014

Editorial con't ...



Labour Force Survey (LFS) is the most important surveys 
being conducted by National Statistical Surveys in the world. 
Yemen is different that the first LFS was conducted in 1992, 
but it was not completely implemented, the second one was 
implemented by Central Statistical Organization (CSO) in 1999 
and the current one is conducted as the third survey since 
Yemen blessing unity. 

CSO is conducted LFS in cooperation with International 
Labour Organization (ILO) and Social Fund for Development 
(SFD). Its budget is (858,543 US Dollar) as the percentage of 
each above stakeholder reached: 

a)  Yemen Government contribution is(141135$) with 16%. 
b)  ILO contribution is (483, 816$) with 56%. 
c)  SFD contribution is (233,592$). 
The LFS’s sampling is divided into (836 areas) distributed 

over all governorates of country in which the total households 
are (13,376 HH.); more detail, this survey is quarterly conducted 
as a new trial for identifying the realities of Labour Force each 
three months. 

LFS aims at achieving the following purposes: 
1-  Updating the statistical indicators pertaining the Yemeni 

labour market. 
2-  Identifying the size and proportion of labour force 

comparing the total population in Yemen. 
3-  Specifying the demographic labour force characteristics. 
4-  Specifying the economic labour force characteristics. 
5-  Identifying the changes at the characteristics of labour 

force in Yemen. 
6-  Identifying the size of workers at the labour force. 
7-  Specifying the size of those jobless, analyzing their various 

characteristics. ................................. continued on page 7

Cabinet adopts semi-annual report and directs all concerned authorities to commit providing requirements of Census 2014
 CSO Chairman confirms preparation and processing operation for implementation of census goes according to specific plan and schedule
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In the periodical meeting 

of cabinet held on Tuesday 
July 31, 2013, the cabinet read 
the semi-annual report on the 
progress of Population, Housing 
and Establishment Census 2014 
for January – June 2013. They 
confirmed that the general 
progress of preparatory Census 
activities until the last June has been done as scheduled. They referred that new and effective methods either in methodological 

planning of census activities or 
in the used methods have been 
approached. 

The cabinet praised the exerted 
efforts and the importance of 
communication for implementing 
as scheduled the Population, 
Housing and Establishment Census 
2014, directing all the concerned 
authorities to commit providing 
census requirement as scheduled.

Minister of Planning and International Cooperation signs conventions with 
donors to finance implementation of development projects

Cabinet adopts semi-annual report and directs all concerned authorities 
to commit providing requirements of Census 2014

Statistics / Mohammad AL-Jarady
Minister of Planning and 

International Cooperation Dr. 
Mohammad AL-Saadi signs, in 
Jeddah , with the chairman of the 
Islamic Bank for Development 
(IBD) Dr. Ahmad Mohammad Ali 
two conventions to finance two 
projects , rural areas development 
program and  to support the 
preparation to implement  the 

special industrial zone, at Hodeida 
with a cost of 18 , 300,000 US 
dollars.  

The first agreement prescribes 
that  IBD to provide financing 
support at value of “15 “ million 
dollars to finance establishment 
the infrastructure at the rural areas, 
agriculture capacity building as 
well as community empowerment 
. Whereas the second  agreement 

prescribes that IBD to  manage the 
grant provided by the partnership 
program (DOVEL) to the Yemeni 
government  with value of 3.3 
million dollars.  

After the signature ceremony of 
the two agreements Dr. AL-Saadi 
praises the contributions of IBD in 
supporting financing infrastructure 
projects in Yemen.

He also ....... continued on page 7

 Minister of Planning and International Cooperation chairs
4th meeting of Supreme Census Committee the

Supreme Census Committee adopts 
statistical training capacity building 
strategy of Census 2014

Dr. Mohammed Saeed Al-Sa’adi, Minister of Planning and 
International Cooperation – Head of Supreme Census Committee, 
launched the 4th meeting of Supreme Census Committee scheduled 
on Monday July 8, 2013. He confirmed .................. continued on page 7

Yemeni Government 
Signed the Agreements 
of the HBS 2013 -2014 
With Donors

The Yemeni Gov. represented in the Ministry 
of Planning & International Cooperation 
signed the Grant Agreement with the World 
Bank in the beginning of July 2013 under the 
Multi-Donor Trust Fund (MDTF) which is 
comprised of the Department for International 
Development (DFID) and the Kingdom of the 
Netherlands and will be administered by the 
World Bank for supporting the Household 
Budget Survey HBS 2013-14. The CSO has met 
all effectiveness conditions of the World Bank 
such as installing the accounting software, 
preparing the financing manual and hiring 
a procurement assistant prior to signing the 
Grant Agreement. ............... continued on page 7

On Thursday 9/ Ramadan/ 1434,i.e. 
11/6/2013  the CSO organized a 
Ramadan ceremony for its staff with 
the attendance of the chairman ,Prof. 

Hassan Thabet Farhan , Deputy chairman 
Dr.Abdulhakeem Al-Obaid and 400 
of CSO staff .In that ceremony they all 
had iftar and dinner. They emphasized 

working as a team  for the success of all 
tasks and activities  carried out by CSO 
. Also it included a number of sketches 
such as a cultural program, Ramadan 

competitions 
and other entertainment sketches 
presented by MR. Ameen AL-Olfee and 
number of ,..................continued on page 7

CSO Chairman meets Acting Resident Representative of UNFPA

CSO organized an evening-ceremony of Holy Month 
Ramadhan attending Staff of CSO and many Guests

 CSO Chairman confirms preparation and processing operation for 
implementation of census goes according to specific plan and schedule

Statistics/Derhim AL-Sufiani
The chairman of CSO– census 

manager-Dr. Hassan Thabit Farhan 
confirms, in press interview with  26 
September newspaper in its issue no. 

(1717) dated on 18 July 2013, that 
the processing and preparation for 
implementation of the general census of 
population, housing and establishments 
2014 is going according to specific plan 

and schedule that identify the stages and 
the implementation of the census by 
day, week, month and there is no delay 
in this regard.

He points out ,....... continued on page 7

Within the coordinating 
meetings between Central 
Statistical Organization 
(CSO) and UNFPA, a meeting 
between Dr. Hasan Thabit 
Farhan, CSO Chairman, 
and Mrs. Shararh Meir 
Khaleil, Acting Resident 
Representative of UNFPA, was 
held on Monday July 15, 2013 

chaired by CSO Chairman 
and attended by Dr. Hemeir 
Abdulmoghni, Assistant-
Representative of UNFPA, 
Dr. Einas Taher, Population 
and Development Officer in 
UNFPA, and the relevant staff 
in CSO. 

Firstly, Dr. Hasan expressed 
his .......... continued on page 7


