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�مل�سرف �لعام/ �أ. د. ح�سن ثابت فرحانالعدد )23( �سبتمرب 2013م رئي�س �لتحرير/ ح�سن ناجي �ل�سغري

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

نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد - مدير التعداد

االحصاء/ صالح العماد:
أوضح وزير التخطي���ط والتعاون الدولي الدكتور/ 
محمد سعيد الس���عدي أن االجتماع ال� 6 ملجموعة 
أصدقاء اليمن بنيويورك املنعقد يف س���بتمرب املاضي 
بحث األوضاع الحالية يف اليمن والتقدم الحاصل يف 
الجانب السياسي واألمني واالقتصادي .. مشرياً إىل 
أن تلك االجتماعات حظيت بمشاركة أكثر من 40 
دولة من وزراء خارجية دول أصدقاء اليمن ومنظمات 
دولي���ة وممثلني عن البنك الدول���ي وصندوق النقد 

الدولي.
رؤية ملا بعد املرحلة االنتقالية

وأش���ار الوزير الس���عدي الي أن االجتماع ناقش 
عدد من الوثائق التي أعدت من قبل حكومة الوفاق 
الوطني ومن ضمنها الورقة االقتصادية التي عرضت 
تطورات األوض���اع االقتصادية يف اليم���ن وتقييم ما 
أنجز على صعي���د االيفاء بااللتزام���ات املتبادلة بني 
الحكوم���ة واملانحني ، وس���ري إنج���از التخصيصات 
لتعه���دات املانح���ني املقدمة خالل مؤتم���ر الرياض 

واالجتماع الرابع ملجموعة أصدقاء اليمن .
ولف���ت اىل أنه تم تقديم ع���رض » تقرير رؤية 
اليمن بع���د عام 2015م » وم���ا انجز على صعيد 
تحقيق أه���داف التنمية األلفية ، وتقديم ملخص 

ألب���رز ما أنجز من قوانني قي���د اإلعداد من أبرزها 
خطة إص���الح قطاع الطاقة والخدمة املدنية وخطة 
تشغيل الشباب والش���راكة مع منظمات املجتمع 
املدني والقطاع الخاص..................... البقية ص/2

يف �الجتماع �لـ 6 ملجموعة �أ�سدقاء �ليمن بنيويورك:

وزير التخطيط والتعاون الدولي يدعو المانحين إلى سرعة اإليفاء بتعهداتهم لليمن

االحصاء/ درهم السفياني
أكد وزي���ر التخطي���ط والتعاون 
الدول���ي – رئي���س اللجن���ة العليا 
للتعداد – الدكتور/ محمد س���عيد 
الس���عدي أهمية توثي���ق البيانات 
واملعلوم���ات ألي تخطي���ط أو عمل 
مستقبلي لضمان نجاحه خاصة يف 
البيانات املتعلقة بالعمل االحصائي .

وأوض���ح الوزير الس���عدي خالل 
ترأسه االجتماع السابع للجنة العليا 
للتعداد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنشآت 2014م ، أن العالم أصبح 
ينظر اليوم إىل الحض���ارة على أنها 
حض���ارة معلومات وه���و أمر مؤكد 
وليس فيه ج���دال .. معترباً أن قوة 
كل بلد تُحسب بناًء على امكانياته 
املعلوماتية ويقاس النجاح أو الفشل 
بقدر دق���ة وصح���ة املعلومات التي 

تبنى عليها الخطط والتوقعات .

وش���دد الدكتور الس���عدي على 
أهمي���ة الح���رص يف تنفيذ مراحل 
التع���داد وان تكون مخرجاته ملبية 
لطموحات أبناء الشعب خاصة وأن 
اليمن تمر بمرحلة تحول حقيقي 

وهذا التح���ول بحاجة إىل أن يبنى 
على ضوء مس���تقبل حضاري ، كما 
أن املعلومات التي سيوفرها التعداد 
عليها  تس���تند  مرجع���ًا  س���تكون 

مخرجات الحوار الوطني الشامل.

وحث على أهمية استيعاب كافة 
املالحظات واملقرتحات من قبل أعضاء 
اللجنت���ني الفنية والعلي���ا واألخذ بها 
لتطوير وتنفيذ مختلف مراحل التعداد 

بالشكل املطلوب .

وأق���رت اللجن���ة خ���الل االجتماع 
دليل العمل امليدان���ي النهائي ملرحلة 
التحزيم وكذا تقاري���ر العمل امليداني 
للتحزيم ، كما ناقش���ت وأقرت وثيقة 
أحجام العمل................ البقية ص/2

خالل تر�ؤ�سه �الجتماع �ل�سابع للجنة �لعليا للتعد�د

وزير التخطيط يؤكد أهمية توثيق البيانات والمعلومات لضمان نجاح تعداد 2014م
اإلحصاء يعقد عددًا من االجتماعات يف إطار التحضري لتنفيذ مراحل التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م 

تدريب المدربين والمشرفين ورؤساء الفرق والباحثين حول دليل
العمل الميداني لمرحلة التحزيم للتعداد العام 2014م

االحصاء/ درهم السفياني
نظ���م الجه���از املرك���زي لإلحص���اء خالل 
الف���رتة ) 14- 19( من س���بتمرب املاضي دورة 
تدريبي���ة خاص���ة بتدري���ب املدرب���ني ملرحلة 
التحزي���م )املرحل���ة األوىل( واملتمثلة بتحديد 
وتحزي���م حدود امل���دن الرئيس���ية والثانوية 
وهي إحدى املراحل التحضريية ضمن خطط 
وبرامج تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن 

واملنشآت 2014م .
 هدف���ت الدورة التي ش���ارك فيه���ا )42( 
متدرب���ًا من قي���ادات وكوادر الجه���از املركزي 
لإلحص���اء والذي���ن ت���م إعداده���م ليكونوا 
مدربني للمشرفني ورؤساء الفرق والباحثني، 
إىل تزوي���د املتدرب���ني بمعلوم���ات ومه���ارات 
تتعلق بعملية التحزيم وكيفية تنفيذ عملية 

التحزيم ميدانيًا وكذا كيفية اس���تيفاء تقارير 
العمل امليداني للمشتغلني امليدانيني .

 كما تناول���ت الدورة مواضيع متعلقة بعدد 

م���ن املفاهي���م واملصطلح���ات والتوضيحات 
التي يتضمنها دليل العمل امليداني )املس���ودة 
الرابعة( بعد استيعاب املالحظات يف الدورات 

التدريبية للتجربة التمهيدية األوىل .
 وأوضح رئيس الجه���از املركزي لإلحصاء 
– نائ���ب رئي���س اللجن���ة العلي���ا للتعداد – 
مدير التعداد  الدكتور/ حس���ن ثابت فرحان 
يف تصري���ح صحفي أن دلي���ل العمل امليداني 
للعامل���ني امليدانيني يف مرحلة التحزيم يعترب 
دلياًل ومرجعًا ومرش���داً للعاملني أثناء تنفيذ 

املهام املوكلة إليهم .
وأشار إىل الضوابط والتسلسل املنطقي الذي 
تم أخذه يف االعتبار عن���د إعداد محتويات دليل 
العمل امليدان���ي لهذه املرحلة بهدف اس���تيعاب 
كافة التعليم���ات والجوان���ب التنظيمية والفنية 
والبش���رية واملادية املتعلقة بمهام فئات العاملني 

وفق الخطة والربنامج الزمني .
 ون���وه رئيس الجهاز بأهمية تنفيذ مثل هذه 
الدورات التدريبية ودورها ............. البقية ص/2

 �لتحزمي و�أهميته
يف تنفيذ تعد�د 2014م

مرحلة التحزيم م���ن املراحل التحضريية الهامة لتنفيذ تعداد 2014م 
يتطل���ب التخطيط والتجهيز لها بش���كل دقيق وبمس���توى كفاءة فنية 
ومادية وبش���رية عالية من حيث تجهيز األطر والخرائط، وقوائم مناطق 
العمل املستهدفة،  والشروط واملعايري الختيار وتدريب وتأهيل املشتغلني 
يف املرحل���ة، وبالتالي الربامج التدريبية والتعليمات واألس���اليب الحديثة، 
وكذلك الوسائل املستخدمة يف تنفيذ العمليات امليدانية ملرحلة التحزيم، 

واملتابعة املستمرة والزيارات والرقابة امليدانية .
وبشكل عام فإن هذه املرحلة تشمل تحديد وتحزيم املدن الرئيسية 
والثانوي���ة، ومراكز املديريات والقرى الكبرية )500( أس���رة فأكثر، وأضيف 
اليها يف تعداد 2014م التجمعات السكانية التي تمثل منطقتي عد فأكثر، 
والتي تعترب خطوة ايجابية لألمام يف سبيل حل اشكاليات تحديد مناطق 
العد، إضافة إىل تسهيل أعمال املشتغلني يف ترقيم وحصر املباني واملساكن 
واألس���ر واملنش���آت، وكذلك عد السكان واملساكن وس���هولة الوصول إىل 

مناطق العمل وأغراض املسوح الالحقة بعد التعداد.
كل ذلك بغرض تقسيم مناطق / حجوم العمل بني املشتغلني بشكل 
شبة متساوي ومنع حصول التكرار أو السقوط يف أي مكون من مكونات 
التع���داد، وضمان التمييز بني املكونات االدارية والتعدادية على مس���توى 
الحضر والريف، وش���مول التوسعات العمرانية يف املدن واملناطق املقسمة 
إىل بلوكات، وبالتالي تحقيق الشمول للمباني واملساكن واالسر واملنشآت 
الواقعة يف نطاق التجمعات املستهدفة يف التحزيم وتسهيل أعمال الرتقيم 

والحصر ومن ثم العد الفعلي .
وتش���مل عملية التحزيم تنفي���ذ العمليات امليداني���ة ملرحلتني األوىل 
تحدي���د وتحزيم الح���دود الخارجية للمدن بمختل���ف أنواعها، واملرحلة 
الثاني���ة تحدي���د وتحزيم القطاع���ات واألقس���ام والبل���وكات يف املناطق 

املستهدفة يف الحضر والريف .
ويتطلب األم���ر التحضري والتجهيز مكتبيًا وفق منهجية علمية وفنية 
واضحة، وتشمل خطة تعداد 2014م استخدام الخرائط الرقمية والصور 
الجوية الحديثة واإلطار املوحد من مخرجات خارطة الخدمات االساسية 
والتعداد السابق 2004م، مما سينعكس إيجابيًا على مستوى التغطية 
والش���مول وضبط التقس���يمات اإلدارية والتعدادية والس���يطرة امليدانية، 

ووضوح الخرائط والتعليمات ومستوى األداء مكتبيًا وميدانيًا.
واهلل املوفق ،،،،،،

االحصاء / خاص
أكد رئي���س الجهاز املركزي لإلحص���اء - نائب 
رئي���س اللجن���ة العليا للتع���داد – مدي���ر التعداد 
الدكتور/ حس���ن ثابت فرح���ان أن املراحل املتعلقة 
بالتعداد العام للس���كان واملساكن واملنشآت 2014 
تس���ري بشكل دقيق وناجح وفق ما هو مخطط لها 

ووفق الربنامج الزمني دون تأخري أو تأجيل. 
وق���ال يف تصريح صحفي على هامش االجتماع 
الس���ادس للجن���ة العليا للتع���داد العام للس���كان 
واملساكن واملنشآت 2014م الذي عقد بمقر الجهاز 
املرك���زي لإلحص���اء برئاس���ته أن مراح���ل التعداد 
الس���كاني س���تنفذ يف وقتها املحدد كونه ال يوجد 
لدى الجهاز املركزي لإلحصاء مش���كلة فيما يتعلق 
بالتقسيم اإلداري للدولة سواًء على مستوى أقاليم 
أو على مس���توى املحافظات الحالية أو على أي شكل 

من إشكال التقسيم اإلداري .
وأوض���ح أن عملي���ة اإلحصاء تتم على مس���توى 
الوح���دة اإلدارية الصغ���رية ثم على مس���توى القرية 
ث���م الع���زل فاملديري���ة فاملحافظة ثم على مس���توى 

الجمهورية. 
وأكد أن أي ش���كل من أش���كال التقس���يم الذي 
س���يتوافق علي���ه أعضاء الح���وار الوطني ال يش���كل 
بالنس���بة لعمل الجهاز املركزي لإلحصاء أي إشكالية 
يف تنفيذ التعداد الس���كاني 2014م كون ما يقوم به 

هو عملية جمع للبيانات .
وقال أن اللجنة العليا للتعداد قد ناقشت وأقرت يف 
اجتماعها السادس التقرير التقييمي لنتائج التجربة 
التمهيدية األوىل ، والتقرير النهائي لنتائج اس���تطالع 
رأي الجهات حول بيانات استمارة التعداد باإلضافة إىل 
وثيقة منهجية اختيار املش���تغلني ملرحلة التحزيم مع 

األخذ بمالحظات أعضاء اللجنة عليها.
وأش���ار مدير التع���داد إىل أن التجرب���ة التمهيدية 
قد عكس���ت اختبار الواقع وظروف���ه وتم الخروج منها 
بتوصيات عديدة ستؤخذ بعني االعتبار، مفصحًا عن 
مس���اع وجهود لزيادة أجور العاملني يف امليدان حتى ال 

يظلم الباحث وتكون املخرجات جيدة .
ولفت إىل أن العمل امليداني ملرحلة التحزيم سيبدأ 
يوم 1 أكتوبر ويس���تمر عش���رة أيام من خالل فريق 
عمل يتكون من )208( متدرب............ البقية ص/2

رئيس الجهاز-مدير التعداد: شكل الدولة القادم 
لن يعيق تنفيذ مراحل التعداد السكاني 2014م
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وزير التخطيط والتعاون
ون���وه بأهمية االجتم���اع ال� 6 ملجموعة أصدق���اء اليمن الذي 
تناول ثالثة محاور رئيس���ية، شملت املحور السياسي الذي تم 
تقديم من خالله عرض لس���ري تنفيذ املبادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذية، وس���ري أعمال مؤتمر الحوار الوطن���ي، والتحضريات 
الجارية لالنتخابات الرئاس���ة والربملاني���ة املزمع اجراءها يف العام 

املقبل 2014.
ويف تصريحات منفصلة لوكالة فرانس برس أعرب السعدي 
ع���ن أمل���ه يف أن يفي املانح���ون بتعهداتهم املالي���ة البالغة 7,8 

مليارات دوالر والتي تم صرف اقل من ربعها فقط.
وذكر الوزير ان نس���بة 85%، أي اكثر من ستة مليارات دوالر 
من إجمالي تعهدات املانحني املالية لليمن والبالغة 7,8 مليارات 
دوالر، »تم تخصيصها ملش���روعات محددة وتم االتفاق بش���أنها 

مع املانحني«.
وق���ال »بدون ش���ك الحكوم���ة تواج���ه صعوب���ات يف توفري 
االحتياجات اإلنس���انية، لكنها تس���عى إىل إيجاد بيئة مناس���بة 
لخل���ق فرص عمل«، مش���ريا اىل ان الحكوم���ة »وظفت يف العام 
2012 سبعني ألف شخص« وهو ما لم يتحقق على حد قوله 

يف عهد الحكومات السابقة.
فيما تضمن املحور الثاني االقتصادي عرضا تقييميا ملستوى 
تنفي���ذ التعهدات املقدمة لليمن يف مؤتم���ر املانحني يف الرياض 
واجتماع أصدق���اء اليمن يف نيويورك، اللذين عقدا يف س���بتمرب 
من الع���ام املاضي، إىل جانب مناقش���ة التقدم املح���رز يف تنفيذ 
اإلصالح���ات االقتصادية، يف حني كرس املحور الثالث األمني اىل 
آخر املس���تجدات املتصلة بإعادة هيكلة القوات املسلحة واألمن، 
والجهود اليمني���ة املبذولة يف مجال مكافحة اإلرهاب وترس���يخ 

األمن واالستقرار.
وكان���ت الحكومة اليمنية قدمت خالل االجتماع ثالث أوراق 
عم���ل تناولت املح���اور الثالثة، وتتطرقت إىل اإلنج���ازات التي تم 
تحقيقها يف املجاالت السياس���ية واالقتصادية واألمنية، والتحديات 
املاثل���ة، فضاًل عن جوانب الدعم املطلوب من قبل أصدقاء اليمن يف 

هذا املضمار.
من جهته أش���اد االجتماع الوزاري الس���ادس ملجموعة »أصدقاء 
اليم���ن« بم���ا تحقق من إنجازات سياس���ية واقتصادي���ة يف اليمن 

بالرغم من الظروف الحافلة باملصاعب والتحديات.
ويعلق شركاء اليمن آماال عريضة على إتمام الحوار الوطني الذي 
يمثل العملية السياسية الحاسمة لحل الخالفات وإرساء األساس 

لدستور جديد.
ودع���ت املناقش���ات إىل مواصل���ة االلت���زام من جان���ب الحكومة 
واملانحني بتنفيذ خارطة الطريق التي تمخض عنها الحوار الوطني.
حيث قالت نائبة رئيس البنك الدولي لش���ؤون منطقة الشرق 
األوسط وش���مال أفريقيا إنغر أندرسن »لقد انخرط اليمن يف حوار 
وطني تاريخي وشامل بحق ضم كل أطياف املجتمع وحتى تكتمل 
قيمة هذا اإلنجاز السياس���ي الرائع، يج���ب أن تصاحبه إصالحات 
اجتماعي���ة واقتصادية تكون له���ا آثار إيجابية حقيقي���ة على حياة 

اليمنيني العاديني وبالتعاون مع الشركاء اآلخرين.
وأكدت بأن البنك الدولي مازال ملتزما بمساندة اليمن يف تحقيق 
ذلك وتهيئة البيئة املناسبة للتنفيذ الناجح لنتائج الحوار التاريخي.

واستحسن االجتماع بشكل عام الخطوات التي اتخذت بشأن 
التقدم الذي حققه اليمن يف تنفيذ إطار املساءلة املتبادلة وهو االتفاق 
د أجندة اإلص���الح والتزام املانحني بمس���اندته، حيث  ال���ذي يُحدِّ
تجل���ت الخط���وات العملية من خالل تعيني هيئ���ة وطنية جديدة 
ملكافحة الفساد، واملوافقة على خطة لتنقية كشوفات رواتب موظفي 
جه���از الخدمة املدنية م���ن العمال الوهميني وم���ن يجمعون بني 
املعاش التقاعدي والراتب، ووضع اسرتاتيجية لتقوية الشراكات بني 

الحكومة واملجتمع املدني.
وش���ددت املناقش���ات أيضا على الحاجة لتعزيز االستقرار على 
صعيد االقتص���اد الكلي بوصف���ه دعامة حيوية الس���تمرار التحول 

السياسي السلس يف البالد.
وأَك���د اجتماع »أصدقاء اليمن« أنه م���ن بني 7.9 مليار دوالر تم 
التعهد بتقديمها ملساندة اليمن يف سبتمرب/أيلول 2012، تم بالفعل 

تخصيص 6.9 ملي���ار دوالر لصالح برامج مُعيَّنة وصرف 2.2 مليار 
دوالر حتى اآلن.

وحث االجتماع املانحني الذين لم يقوموا بعد بتخصيص األموال 
التي تعهدوا بتقديمها على املسارعة إىل عمل ذلك.

م���ن جانبه، ق���ال املدي���ر القطري املس���ؤول عن مص���ر واليمن 
وجيبوتي بالبنك الدولي هارت ش���افر »لقد أطل���ق البنك الدولي 
سبعة مش���اريع جديدة، وارتبط بتقديم 80 يف املائة من مبلغ 400 
مليون دوالر إضايف تم التعهد بها ملس���اندة برنامج اإلصالح بالبالد، 
من أجل استعادة الخدمات األساس���ية وتهيئة الفرص االقتصادية 

ألفقر شرائح السكان باليمن«.
وأضاف » نحن ندعو ش���ركاءنا املانحني إىل مضاهاتنا يف اإلسراع 
واملثابرة، إذ إن جهود اليمن لبناء مس���تقبل يعمه االستقرار والرخاء 

لشعبه تتطلَّب مساندتنا اآلن«.
وق���د عقد اجتم���اع »أصدق���اء اليمن« على هام���ش اجتماعات 
الجمعية العامة لألمم املتحدة وش���ارك يف رئاس���ته وليام هيغ وزير 
خارجي���ة اململكة املتحدة ووزير الخارجية الس���عودي األمري س���عود 
الفيص���ل.، ورأس وزير الخارجية الدكتور أبو بكر القربي وفد اليمن 
يف االجتماع الذي حض���ره أيضا األمني العام لألمم املتحدة بان كي 
م���ون ووزراء خارجية البلدان األعضاء يف مجموعة »أصدقاء اليمن« 
وممثلون ع���ن مجموعة متنوعة وواس���عة النطاق م���ن املنظمات 

اإلنمائية الدولية .
رئيس الجهاز

منهم )186( متدرب اساسي سينزلون إىل امليدان و)22( احتياط 
وتج���ري حاليًا عملية تدريبهم بنج���اح ، منوهًا بأن الجهاز املركزي 
لإلحصاء سيس���تخدم لتنفيذ العمل امليداني ملرحل���ة العد للتعداد 

السكاني 2014 م نحو 30 – 35 ألف عداد .
وزير التخطيط يؤكد

للفرق واملش���تغلني للمرحلة األوىل للتحزي���م والتقرير الختامي 
لنتائج وتوصيات الورش���ة اإلقليمية ملناقش���ة وتقييم اس���تمارات 

التعداد 2014م.
واستعرض أعضاء اللجنة عدداً من املقرتحات والتوصيات الخاصة 
باإلجراءات املتعلقة بتنفيذ التعداد وتم الرتكيز على أهمية الشفافية 
يف تنفيذ مختلف مراحل التعداد وكذا يف اختيار العدادين بما يضمن 
الوصول إىل بيانات دقيقة تخدم األهداف االسرتاتيجية التي يسعى 
التع���داد إىل تحقيقها والتي يًع���ول عليها يف خدمة مجاالت التنمية 

يف البالد .
وكانت اللجنة العليا للتعداد العام للس���كان واملس���اكن واملنشآت 
2014م ق���د أقرت يف اجتماعها الس���ادس برئاس���ة رئيس الجهاز 
املركزي لإلحصاء – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد - مدير التعداد 
- الدكتور/ حس���ن ثابت فرحان، ملخص التقرير التقييمي لنتائج 
التجربة التمهيدي���ة األوىل وكذا التقرير النهائي لنتائج اس���تطالع 
رأي الجهات حول بيانات اس���تمارة التعداد ووثيقة منهجية اختيار 

املشتغلني ملرحلة التحزيم .
حيث اس���تعرض االجتماع املقرتحات والتوصيات واآلراء املقدمة 
من قبل اللجنة الفنية للتع���داد وكذا مقرتحات أعضاء اللجنة العليا 
للتعداد، وتم التأكيد على أهمية اس���تيعابها وإقرارها بما يسهم يف 
تعزيز الجهود املبذولة لضمان نجاح تنفيذ التعداد بالشكل املطلوب.
إىل ذلك عقدت اللجنة الفنية للتعداد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت 2014م اجتماعها الثامن برئاس���ة  وكيل الجهاز املركزي 
لإلحص���اء - نائ���ب مدير التع���داد – الدكتور/عب���د الحكيم العبيد  

التقرير التقييمي لنتائج التجربة التمهيدية األوىل للتعداد .
كما أقرت اللجنة التقرير النهائي لنتائج اس���تطالع رأي الجهات 
حول بيانات اس���تمارة التعداد ، وكذا مناقشة وثيقة منهجية اختيار 

املشتغلني ملرحلة التحزيم .
وتم االطالع عل���ى التقرير الختامي لنتائج وتوصيات الورش���ة 

االقليمية الخاصة بمناقشة وتقييم استمارات التعداد 2014م .
واس���تعرض املجتمع���ون الصعوبات الت���ي برزت أثن���اء تنفيذ 
التجرب���ة التمهيدية األوىل للتع���داد 2014م منها مش���اكل تتعلق 
بالرفض واالمتناع عن االدالء بالبيانات أو املبالغة يف االدالء بالبيانات 
وتدخل بعض الش���خصيات يف أعمل العدادين واملش���اكل األمنية 
واملش���اكل املتعلقة بالجوانب الفنية والتقنية كاالتصاالت ووس���ائل 

النقل والتجهيزات املكتبية واآللية وانطفاء الكهرباء .

كما تم اس���تعراض أه���م النتائج والتوصي���ات الخاصة بالتقرير 
التقييم���ي لنتائج التجربة التمهيدية األوىل للتعداد العام للس���كان 
واملساكن واملنش���آت 2014م أهمها إعادة النظر يف الخطة والربنامج 
الزمن���ي التفصيلي للتع���داد للفرتة م���ن 2012- 2017م بداًل عن 
2012- 2018م يف ض���وء نتائج التجربة واس���تخدام تقنية املاس���ح 
الضوئ���ي واملنهجية املقرتحة ألعم���ال التحزيم والف���رتات املطلوبة 
ألعمال الرتقيم والحصر ومعالجة البيانات ، إىل جانب إعادة النظر يف 
تكاليف التع���داد 2014م بناء على الخطة والربنامج الزمني ونتائج 
التجربة ومعالجة تدني املستحقات املالية امليدانية واملكتبية يف ضوء 
املقرتحات الواردة بالتقرير ومناقش���ة أي مبالغ إضافية مع وزارة املالية 

واملانحني .
كما تم التأكيد على ضرورة معالجة س���لبيات التعداد الس���ابقة 
والس���لبيات التي برزت أثناء التجربة يف مجال االتصاالت ووسائل 
النق���ل للمكاتب التي ال تتوفر لها وس���ائل مواصالت وكذلك بدل 
االنتقال يف املناطق الجغرافية الصعبة وذات املساحة الكبرية والطرق 
الوعرة بما من ش���أنه رفع مس���توى كفاءة التغطية والشمول لكافة 
مكونات التعداد ووفق املقرتحات ال���واردة يف التقرير ويف إطار املوازنة 

التقديرية.
ولفت التقري���ر إىل أهمية إقامة ورش العم���ل حول دور الجهات 
الحكومية ومنظمات املجتمع املدني ونتائج وتوصيات ورشة العمل 
ح���ول دور القطاع الخ���اص يف التعداد 2014م وبما يضمن حش���د 
الجه���ود لدع���م نجاح التع���داد يف كافة مراحله وال���ورش والندوات 

املقرتحة يف خطة التعداد .
كما ت���م التأكيد على ض���رورة أن توفر كاف���ة املتطلبات الالزمة 
لتجهيز البنية التحتية للجهاز ومكاتبه يف املحافظات لتنفيذ التعداد 
بكفاءة عالية ، إىل جانب اتخاذ التدابري الالزمة للتنس���يق والتواصل 
وحش���د الدعم الخارجي من املانحني لس���د الفج���وة التمويلية يف 
تكاليف التعداد لضمان حس���ن س���ري العمل وخصوصًا التحضريي 

والذي يعد األساس لنجاح بقية مراحل التعداد .
وعل���ى صعيد متصل أقرت اللجنة الفنية للتعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنش���آت 2014م يف اجتماعها التاس���ع برئاسة وكيل 
الجه���از املرك���زي لإلحصاء – نائ���ب مدير التع���داد – الدكتور/عبد 

الحكيم العبيد ، دليل العمل امليداني النهائي ملرحلة التحزيم .
وناقش���ت اللجنة مجموعة من الوثائق الخاصة بتنفيذ مرحلة 
التحزي���م وتقاري���ر العم���ل امليداني وك���ذا وثيقة حج���م العمل يف 
القطاعات املس���تهدفة ، إىل جانب نتائج وتوصيات الورشة االقليمية 
الخاصة بمناقشة استمارات التعداد 2014م واملنعقدة بصنعاء خالل 

الفرتة ) 24 – 26 ( من أغسطس املاضي .
وأق���ر االجتماع وثيقة أحجام العمل للفرق واملش���تغلني للمرحلة 
األوىل للتحزيم بالشكل النهائي وتم احالتها للطباعة لتوزيعها على 
املشتغلني يف امليدان ، اضافة إىل مناقشة الدليل التدريبي واإلرشادي 
حول كيفية تنفيذ مرحلة التحزيم واإلجراءات التي سيتم اتخاذها 
لتنفيذ هذه املرحلة منها استدعاء املشتغلني ميدانيا وتدربيهم من 
أجل ضمان تنفيذ هذه املرحلة الخاصة بالتعداد وذلك وفق منهجية 

معينة من خالل التدريب .
تدريب املدربني

يف تعزيز قدرات قيادات وكوادر الجهاز وبما يسهم يف ضمان نجاح 
تنفيذ مراحل التعداد بالشكل املطلوب.

وتضمن برنامج الدورة تطبيقات مكتبية وميدانية حول مختلف 
األنش���طة واألعم���ال الخاصة ع���ن كيفية تحدي���د وتحزيم حدود 
املدن الرئيس���ة والثانوية ، كما تضمنت ال���دورة التعاريف واملفاهيم 
األساس���ية والتقس���يمات اإلدارية والتعدادية، وكيفية تنفيذ مرحلة 

التحزيم ميدانيًا ومهام املشتغلني ملرحلة التحزيم.
 على صعيد متصل نظم الجهاز املركزي لإلحصاء خالل الفرتة ) 
23– 29( من سبتمرب املاضي دورة تدريبية أخرى لتدريب املشرفني 
ورؤس���اء الفرق والباحثني وهم الذين يمثلون الفرق امليدانية ملرحلة 

التحزيم )املرحلة االوىل(.
واس���تهدفت الدورة  تدريب )208( متدربًا منهم ) 186 اساسي، 
و22 احتي���اط (، وت���م تزويدهم بعدد من املفاهي���م املتعلقة باإلطار 
القانون���ي للتعداد وتعريف التعداد وأهميته وأهدافه واس���تخدامات 
وخصائص التع���داد، وكذا اطالعهم على الخرائط املس���تخدمة يف 

التعداد .

تناولن���ا يف ع���دد س���ابق أهمي���ة اإلحصاء 
للتعداد السكاني وعالقته بالتنمية االقتصادية 
واالجتماعي���ة للبل���دان ومنه���ا – ب���كل تأكيد 
الجمهوري���ة اليمنية التي تتهيأ لتنفيذ التعداد 
الس���كاني الثالث م���ن عمر الوح���دة اليمنية 

والذي سيقام يف ديسمرب 2014م .
واإلحص���اء ه���و يف مقدم���ة األدوات الت���ي 
يحتاجها التعداد أو أي ش���يء ابتداًء من البائع 
الصغ���ري وتاجر الجملة، وانتهاًء بحركة الطريان 
وعدد املس���افرين والقادمني على وسائل النقل 
املختلفة )الجوي والربي والبحري( ولم نس���مع 
أن دولة ما قد تخلت عن استخدام اإلحصاء يف 
كل مناحي الحياة، بل العكس فإن اس���تخدام 
اإلحص���اء م���ن العل���وم التي تط���ورت بصورة 
س���ريعة، وعلى الخصوص يف الق���رن املنصرم 
وحتى اآلن، وهو يف تطور مستمر، وقد صاحب 
ه���ذا التق���دم املذه���ل يف الحواس���يب وظهور 
مع���ادالت إحصائي���ة متقاربة م���ع الرياضيات. 
فاإلحصاء أداة أساسية يستخدمها املخططون 
واالقتصاديون واملحاسبون والجغرافيون. فتلك 
التخصصات وغريها على عالقة .. ))باألساليب  
اإلحصائي���ة  التي ش���اع اس���تخدامها يف جمع 
وعرض وقياس وتحليل البيانات  اإلحصائية((، 
إضافة إىل عرض اإلحصائيات بش���كل جداول، 
رس���وم بيانية أو أشكال هندسية، هذه األدوات 

والتوضيح���ات تيس���ر عملية تفس���ري النتائج 
وتس���هل يف اتخاذ القرارات املناسبة، وال غرو يف 
ذلك فإن الوصف بالكالم ال يعطي نفس القوة 
والوضوح باستخدام الكلمات بقدر ما تتمتع به 

األرقام من وضوح ودقة تعبري.
وطبق���ًا لعنوان ه���ذا املقال، فم���ن املؤكد أن 
اإلحصاء ش���يء البد منه، وعلى س���بيل املثال 
ال الحص���ر يف إعداد خط���ة تنموية، فمن األمور 

الحتمية يف ذلك هو :
تحديد املشكلة – محل البحث :

إن تحديد املش���كلة – محل اهتمام الخطة 
ه���ي البداي���ة األوىل – والتي تحت���اج بيانات 
وأرق���ام للس���كان، للزراعة، للصناع���ة، لإلنتاج، 
لع���دد الفقراء، لع���دد املستش���فيات، وإىل كافة 
االحتياجات البش���رية ذات االرتباط باإلحصاء، 
لذلك كان لزامًا على املخططني الحصول على 
األرقام املتعلقة بأي من الظواهر السابق ذكرها .

وتصب���ح قضي���ة الحص���ول عل���ى البيانات 
واملعلوم���ات قضية هام���ة لعملي���ة التخطيط 
والتنمية بش���كل ع���ام . بل ال نبال���غ يف القول 
أن جم���ع البيانات هو العم���ود الفقري للبحث 
اإلحصائ���ي )وبناًء عليه ف���إذا جُمعت البيانات 
بطريق���ة س���ليمة، فإن ذلك يفض���ي إىل نتائج 

دقيقة يعّول عليها يف اتخاذ القرارات املناسبة(.
وم����ن األهمية بمكان معرف����ة جمع البيانات  
اإلحصائية – فقد توفرت عدة طرق لذلك، ومنها:
- التع���داد املباش���ر ع���رب االس���تمارات التي 
يستخدمها العدادين أو الباحثني، ويتم مقابلة 
املبحوث���ني يف املي���دان، طبقًا لله���دف من وراء 

اإلحصاء .
- املصدر الثاني م���ن البيانات واألرقام املعدة 
سلفًا من دراسات س���ابقة، ولكن يعتمد على 
تاريخه���ا ودقته���ا ومصداقيتها لله���دف موضع 
البحث فقد تكون تل���ك األرقام من خمس أو 
عش���ر س���نوات، فإن ذلك لن يفيد يف موضوع 

يتن���اول ع���دد الط���الب أو الس���كان يف الوقت 
الراهن، وربما تس���تفيد من األرقام الس���ابقة 

)القديمة( كمؤشر تاريخي للمقارنة .
ه���ذا وإن قدر للجهات املعنية الحصول على 
اإلحصائيات أيًا كان نوعها وأهدافها، إال أن هناك 
ش���به اجماع بأن هذه البيانات واألرقام يطالعها 
الش���ك يف مصداقيتها بش���كل يقيني ومعتمد 
عليه مائة باملائة وخاصة يف التعدادات السكانية، 
فهي تعاني بحق م���ن الدقة والخلط فيبعض 

األحيان، وربما يرجع ذلك إىل األسباب اآلتية :
- ضعف التمويل املتعلق بجمع املادة – محل 

البحث .
- الشك يف تعدادات السكان والجهل بمحتواها.

- التقاري���ر الزائف���ة، خاصة م���ا يتعلق منها 
بالسن والعمالة والعدد .

- التغريات املستمرة لحركة السكان وحجمهم.
- اإلهمال يف بيانات املناطق الجغرافية التي 

يصعب أو يتعذر الوصول إليها .
- إهمال بعض الجماعات السكانية، خاصة 
ذات الطباع الصعبة والتي لم تس���مع بش���يء 

عن التعداد السكاني .
ومها كانت الصعوبات يف اس���تنباط البيانات 
واألرقام – إال أن ضرورة الحصول عليها ش���يء 
البد منه – وإال أصبحت الدراس���ات ضرب من 

الخيال واالعتماد على التخمني .

اإلحصاء.. ودوره
في المرحلة االنتقالية

ق���د يقول قائٌل ما هو دور اإلحصاء يف املرحلة االنتقالية 
الت���ي تمر بها بالدنا يف هذه األي���ام؟! وما عالقة اإلحصاء 
بمواضيٍع تعترب ذات أهمية كربى كاملواضيع السياس���ية، 
ومؤتم���ر الحوار، واملصالحة الوطني���ة، والعدالة االنتقالية، 
وبن���اء الدول���ة والدس���تور..الخ؟ ولكن؛ تدع���ي الضرورة 
إيجاد مب���دأي الش���فافية والحكم الرش���يد أثناء عملية 
إدارة الدول���ة اليمنية الجديدة، والتأكي���د على أحقية أي 
مواط���ٍن أو مواطنة من أبناء الجمهورية يف الحصول على 
املعلومات والبيانات واألرقام اإلحصائية الدقيقة، ويف شتى 
املجاالت كاالقتصادية– وهي األهم– والثقافية والسياحية 
واالجتماعي���ة والزراعية والس���كانية.. وغريها، مع توضيح 
أنواعه���ا وأصنافها ومعدالت تقدمه���ا أو تراجعها.. ولعلني 
وكغريي من مواطني هذه البالد يتبادر إىل أذهاننا العديد 
من االستفس���ارات الهامة واملتعلقة بالش���أن االقتصادي 
اليمن���ي، هل يم���رُّ بمرحلة تحس���ٍن أم ال؟! وإذا كان يف 
مرحلة تحسٍن فما معدل نموه وتقدمه؟! وما هي مبشرات 

وتباش���ري خريه ألبناء 
املجتمع اليمني قاطبًة 

يف األعوام القادمة؟!
األس���ئلة  هذه  كل 
ت  ا ر ستفس���ا ال ا و
تتطل���ب  املتوقع���ة 
إحصائيًا س���ليمًا  دوراً 
باملائة؛  مائًة  وصحيحًا 
حي���ث يعت���رب العمل 
اإلحصائ���ي ذو فائ���دة 
ملتخ���ذي  عظيم���ة 
وصانع���ي  الق���رارات 
العام���ة  السياس���ات 

رؤوس  ألصح���اب  أو 
أو  املحلي���ني  األم���وال 
لإلطالع  الخارجي���ني 
على القطاعات الواعدة 

لالستثمار بالعديد من املشاريع اإلنتاجية والحيوية.
وكون بالدنا تعيش هذه األيام مرحلًة انتقاليًة سلميًة 
للس���لطة؛ فإن لإلحص���اء دوره وأهميت���ه وزمانه ومكانه، 
فعلى سبيل املثال يحتاج مؤتمر الحوار الوطني الشامل 
إىل وج���ود أرقاٍم إحصائيةٍ دقيق���ةٍ تلبي احتياجات قضايا 
املؤتمر املتش���ابكة، فمثاًل ما معدل البطالة بني أوس���اط 
الشباب يف بالدنا؟ وكم تبلغ نسبة الفقر يف اليمن عمومًا؟ 
وما معدالت النمو الس���كاني الس���نوي، ونس���بة املواليد 
والوفي���ات؟ وما هي املناطق والق���رى واملدن املحرومة من 
الخدم���ات األساس���ية من طرٍق ومش���اريع كهرباء ومياه 

وهاتف..الخ؟
هنا يكون الج���واب حاضراً يف إصدارات الجهاز املركزي 
لإلحصاء – بصفته الجهة املختصة باإلحصاء يف بالدنا – 
حيث يبلغ عدد العاطلني يف بالدنا من الجنسني ما يقارب 
)900.590( عاطاًل وعاطلة وبنسبة بطالة تقدر ب� )%17.8(، 
كم���ا يبلغ عدد الفق���راء يف عموم محافظ���ات الجمهورية 
ب�)6.974.551( نس���مة بمعدل يص���ل إىل 34.78% من 
إجمالي عدد السكان، يعيش منهم )2.499.057( نسمة 
وبمعدل )12.46%( تحت خط الفقر املدقع الشديد )الفقر 
الغذائي(، كما أن معدل النمو الس���كاني السنوي للفرتة 
م���ن 2010 – 2015م يق���در بنس���بة )2.78%(، وبمعدل 
خصوبة تقدر )4.93%( ومعدل مواليد ب�)35.90%( ومعدل 
وفي���ات ب�)8.10%(* فكل هذه األرقام املوضحة والتي قد ال 
تمثل للمرء البس���يط شيئًا ولكنها تصنع مستقباًل للبلد 
أو ربم���ا تدمره، وه���و ما وضع على عات���ق مؤتمر الحوار 
الوطني الش���امل، فهم يتحمل���ون كل ما يهم أو يلمس 
املواطن اليمني البسيط من احتياجاته األساسية صغرت 
أم كربت، كما يحتاج املتحاورون أيضًا إىل العديد من األرقام 
الصحيحة والس���ليمة ملعرفة الخلل واالختالالت يف البناء 
الهيكلي ألجهزة الدولة املدنية والعسكرية وما هي مناطق 
نجاح���ه؟ وأين أماكن ضعفه؟ وك���ذا القيام بمعالجة اآلثار 
الناجمة عن تنفيذ السياس���ات الس���ابقة ووضع الحلول 
الناجعة لهذه اآلثار، واستش���راف املس���تقبل املشرق لكل 

اليمنيني؟
لذلك يكون لإلحصاء أثراً مباشراً على املجتمع برمته 
يوض���ح مدى تقدم أفراده وتطوره���م ورقيهم الحضاري.. 
وال يجب أن نغفل أن لإلحصاء دورٌ ال يس���تهان به أيضًا 
عند صانعي القرارات ومتخذي السياسات، فالسياسات 
الحكيمة التي تتخذ يف العديد من الدول املتقدمة تستند 
إىل حقائ���قَ وأرقاٍم واقعيةٍ قائمةٍ على معطياتٍ واضحة 
وثابتة تتمثل بتحويل هذه السياس���ات إىل صوٍر رقميةٍ 
إحصائي���ةٍ بعيدة كل البعد عن الوصف اإلنش���ائي العام 
تس���تطيع التنبؤ باملس���تقبل وما يحمله م���ن عالماتٍ 
مبش���رة بالخري، وهذا ه���و جلُّ ما نحتاج���ه يف بالدنا يف 
ظ���ل املرحلة االنتقالي���ة الهامة لنخلق جميعًا مس���تقباًل 
مشرقًا ووضاًء ألجيالنا القادمة وتحقيق أمالهم وأحالمهم 

بالعيش الكريم واألمن والرفاهية والرقي.
دمتم يف سعادةٍ.. أيها اليمانيون..

• املصدر كتاب اإلحصاء السنوي 2011م

   حممد علي ثامر
مدير عام اإلحصاء الثقايف بوزارة الثقافة

اإلحصاء.. ضرورة في حسابات التنمية

  �أ. د/ حممد عبد�لعزيز ي�سر
أستاذ التخطيط والنقل

عميد كلية اآلداب - جامعة صنعاء



3 No (23) -  Sep 2013العدد ) 23 (  -  �سبتمرب  2013م

اإلحصاء / درهم السفياني
نظم الجه���از املركزي لإلحصاء  بالتع���اون مع صندوق األمم 
املتحدة للس���كان يوم األربعاء 2 أكتوبر الجاري ورشة عمل حول 
دور الجهات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني يف إنجاح التعداد 

العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م.
ويف الورش���ة التي حظيت بمشاركة واسعة من قبل الجهات 
الحكومية وممثل���ني عن منظمات املجتم���ع املدني وأكاديميني 
وباحث���ني ومهتمني ألقى رئي���س الجهاز املرك���زي لإلحصاء – 
نائ���ب رئيس اللجن���ة العليا للتعداد –مدير التع���داد – الدكتور/ 
حس���ن ثابت فرحان كلمة أك���د فيها الدور اله���ام الذي تضطلع 
به الجهات واملؤسس���ات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني يف 
دعم ومس���اندة جهود الجهاز لضمان نجاح التعداد العام للسكان 

واملساكن واملنشآت 2014م.
وأش���ار رئيس الجه���از إىل أهمية الدع���م اإلعالمي ملختلف 
أنشطة التعداد ونشر الوعي بالقضايا السكانية بما يضمن نجاح 

التعداد بالشكل املطلوب .
ولف���ت إىل أهمي���ة تنفيذ مث���ل هذه ال���ورش لدورها يف وضع 
التصورات واملقرتحات بهدف الوصول إىل توصيات بناءة تس���اعد 
على تطوير أعمال وأنشطة التعداد، خاصة وأن التعداد يقوم حاليًا 

بتنفيذ عملية التحزيم للمدن .
وقال«يقوم الجهاز حاليًا بتنفيذ عملية التحزيم للمدن وسيقوم 
بإجراء عملية التحزيم) للقطاعات، واألقسام، والبلوكات( وكذلك 
الق���رى الكبرية خالل نوفم���رب القادم » .. مبين���ًا أن التحضريات 
الخاص���ة بمراحل التعداد تتضمن سلس���لة م���ن ورش العمل 

ملعالجة اإلشكاليات التي تواجه مختلف أنشطة التعداد .
واس���تعرض الدكت���ور/ حس���ن ثاب���ت فرحان النش���اطات 
واإلج���راءات الت���ي نفذها الجه���از بخصوص التع���داد بدءاً من 

األس���اس القانوني للتعداد، مروراً باإلجراءات واألنشطة الخاصة 
بتنفيذ التعداد، منها اعتماد املوازنة املالية، وإنشاء اللجان والهيكل 
اإلداري، وإعداد الوثائق واستمارة التعداد، ودليل التدريب واألدلة 
امليدانية، وإنزال اس���تطالع للرأي العام ملعرفة حاجة املستفيدين 
للبيان���ات من أجل تضمينها يف االس���تمارة والتجربة التمهيدية 

وغريها .
 وأكد أن العمل والتحضري لتنفيذ التعداد يس���ري بوترية عالية 

رغ���م الظ���روف الصعبة التي تمر به���ا البالد .. مش���يداً بدعم 
صندوق األمم املتحدة للسكان لتنفيذ التعداد . 

وحث املشاركني على إثراء الورشة باملقرتحات واآلراء والخروج 
بتوصيات بناءة تعمل على تحس���ني مخرجات التعداد لتحقيق 

أهداف التنمية الشاملة .
م���ن جانبها أك���دت ممثلة صن���دوق األمم املتحدة للس���كان 
الدكتورة/ إيناس طاهر دعم الصندوق ومساندته لجهود الجهاز 

لضمان نجاح التعداد العام للس���كان واملساكن واملنشآت 2014م 
.. مش���ريًة إىل أهمية التنس���يق والتعاون ب���ني مختلف الجهات 
ومنظم���ات املجتمع املدن���ي لضمان نجاح التع���داد الذي يهدف 
إىل توفري بيانات إحصائية ش���املة للس���كان واملساكن واملنشآت 
وإيجاد قاعدة بيانات إحصائية للمجاالت االقتصادية واالجتماعية 

والديموغرافية ولكافة املستويات اإلدارية .
 وناقش���ت الورش���ة ورقتي عمل تناول���ت األوىل دور الجهات 
الحكومية يف إنج���اح التعداد 2014م وقدمت نبذة مختصرة عن 
التعدادات يف اليمن خ���الل الفرتة من )1973-2004م(إىل جانب 
اس���تعراض األس���اس القانوني للتعداد 2014م، والذي ش���مل 
القرارات الجمهورية بشأن إجراء التعداد العام للسكان واملساكن 
واملنش���آت 2014م يف الجمهورية اليمنية، وكذا قرارات مجلس 
الوزراء، وق���رارات وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة 
العليا للتعداد، وق���رارات رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء – نائب 

رئيس اللجنة العليا للتعداد – مدير التعداد .
وأشارت الورقة إىل أن الهدف األساسي من مشاركة الجهات 
الحكومية ومنظم���ات املجتمع املدني تكم���ن يف تضافر الجهود 
من أجل إنجاح التعداد وتذليل الصعوبات وتس���خري اإلمكانيات 

لتنفيذه .
فيما تناول���ت الورقة الثانية دور منظم���ات املجتمع املدني يف 
إنج���اح التعداد 2014م والتي قدمت نب���ذه تعريفية عن التعداد 
وأهميته وأهدافه واس���تخدامات نتائجه، وكذا دور رجال األعمال 
يف إنج���اح التعداد 2014م وال���دور اإلعالمي ومكونات منظمات 

املجتمع املدني يف هذا الجانب .
وأثريت الورش���ة بجملة من املقرتح���ات واملداخالت وخرجت 
بعدد من التوصيات الهادفة والتي ستس���هم يف تطوير األنشطة 

الخاصة بتنفيذ مراحل التعداد ومعالجة الصعوبات واملعوقات .

اإلحصاء/ درهم السفياني
نظ����م الجهاز املرك����زي لإلحصاء خ����الل الفرتة 
)16- 17( من سبتمرب املاضي دورة تدريبية خاصة 
بمرحلة الرتقيم والحصر ملس����ح ميزانية األس����رة 

متعدد األغراض 2013- 2014 م .
هدفت ال����دورة إىل تدري����ب )151( متدربًا ورفع 
قدراته����م ومهاراته����م حول كيفي����ة تنفيذ مرحلة 
الرتقيم والحصر والتعريف باملسح وأهميته وأهدافه 

واإلطار القانوني للمسح .
كم����ا تم تزويد املتدرب����ني بالعديد من املواضيع 
املتعلقة بالهيكل الوظيفي واملهام الرئيسية للعاملني 
ميداني����اً، إىل جان����ب التعري����ف بمرحل����ة الحصر 
وأهميته����ا وأهدافه����ا ومنهجية العين����ة واملفاهيم 

والتعاريف واملصطلحات املستخدمة يف املسح .
ورك����زت ال����دورة عل����ى التدريب ح����ول كيفية 
تنفيذ عملية الرتقيم والحصر،وتضمنت تعليمات 
الحصر،وقواع����د  اس����تمارات  س����جل  اس����تيفاء 
املراجع����ة امليداني����ة، وتعليم����ات الرقاب����ة امليدانية 
وتقيي����م التطبيق امليداني، وكذا املعلومات الخاصة 
باملطبوعات والوثائق واملستلزمات والتقارير وكيفية 
عملية االستالم والتسليم والنماذج املالية وتسليم 

الوثائق لرؤساء الفرق والتأهب للسفر .
ويف ه����ذا الجانب صرح الوكيل املس����اعد لقطاع 
اإلحصاءات االقتصادي����ة بالجهاز املركزي لإلحصاء 
-املدير التنفيذي ملس����ح ميزانية األس����رة الدكتور/ 
ط����ارق يحي����ى الكبس����ي، أن الجهاز يق����وم حاليًا 
بتنفي����ذ مرحلة الرتقي����م والحصر ملس����ح ميزانية 

األسرة متعدد األغراض 2013- 2014م .
وأش����ار الدكت����ور الكبس����ي يف تصريح صحفي 
إىل أن مس����ح ميزانية األس����رة من أهم املسوحات 
االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية كونه يعنى 
بدراسة إنفاق األس����رة ومصادر الدخل التي تمول 
ذلك اإلنفاق باعتب����ار أن الدخل واإلنفاق عنصران 

رئيسيان مليزانية األسرة .
وأكد أن أهمية املس����ح تكم����ن يف توفري بيانات 
إحصائية تفصيلية تساعد يف التعرف على مستوى 
إنف����اق األس����ر على مس����توى جمي����ع محافظات 
الجمهوري����ة وبحس����ب الحال����ة الحضري����ة لكل 

محافظة .
ولف����ت إىل أن مس����ح ميزاني����ة األس����رة متعدد 
األغراض يعكس األهمية املتمثلة يف تلبية الحاجة 
املتزاي����دة إىل تحدي����ث البيان����ات وخاص����ة بيانات 
املس����وح الس����ابقة الخاصة بميزانية األسرة وهي 
مسح ميزانية األس����رة لعامي 1998م ومسح عام 
2005/ 2006 م وذل����ك بهدف قياس التغريات يف 
أنم����اط اإلنفاق ومصادر الدخل وخصائص املجتمع 
املختلف����ة، فض����اًل عن توفري بيان����ات أكثر تفصياًل 
تساعد يف وضع السياس����ات املناسبة املبنية على 
بيانات محدثة ملختلف املؤش����رات التي ش����ملها 
املس����ح سواًء كانت اجتماعية أو سكانية الرتباطها 

املباشر باألوضاع املعيشية لألسرة والفرد .
كم����ا أنه من املخرج����ات الهامة ملس����ح ميزانية 
األسرة هو توفري خارطة الفقر على مستوى جميع 
الوحدات اإلدارية يف الجمهورية اليمنية، وذلك بعد 

ربطها مع نتائج التعداد السكاني لعام 2014م.
كم����ا أك����د أن مرحل����ة الرتقيم والحص����ر تعترب 
املرحل����ة األوىل من املراحل امليدانية ملس����ح ميزانية 
األس����رة متعدد األغ����راض 2013- 2014م حيث 
تش����مل عملية ترقي����م املباني وحصر األس����ر يف 
جمي����ع محافظات الجمهورية ملناطق العد املختارة، 
وأن عملية الرتقيم تع����رف بأنها إعطاء كل مبنى 
رقمًا معينًا بحيث يمثل ضمانًا أكيداً لتكوين إطار 
مرحلة املس����ح الفعلي، كما تراف����ق مرحلة الرتقيم 
عملية حصر جميع األس����ر الواقعة يف مناطق العد 

املختارة .
ون����وه إىل أن عملي����ة حصر األس����ر تعد عملية 
ش����املة لجمع البيانات اإلحصائية الرئيسية عن 
األسر القاطنة يف الوحدات السكنية يف مناطق العد 
املختارة لتكوين إط����ار املعاينة وذلك بهدف اختيار 

أسر مرحلة املسح الفعلي.
وتط����رق إىل أه����داف مرحلة الرتقي����م والحصر 
واملتضمن����ة إجراء عملية الرتقيم لكافة املباني دون 
حذف أو تك����رار ومعرفة عدد الوحدات الس����كنية 
ونوعه����ا يف مناطق العد املخت����ارة، إىل جانب إجراء 
عملية حصر األس����ر القاطنة يف الوحدات السكنية 
يف مناط����ق العد املخت����ارة، وبما يضم����ن التغطية 
والش����مول وعدم التداخل لكاف����ة مكونات مناطق 
الع����د املختارة وكذا تحديث اإلط����ار ليكون بمثابة 
إطار املس����ح الختيار العينة للمرحلة الثانية فضاًل 
عن تس����هيل وص����ول الباحثني يف مرحلة املس����ح 

الفعلي إىل وحدات املعاينة املختارة .
ووفقًا ملا ذكره الدكتور طارق الكبسي فإن املنهجية 
التي يتم إتباعها يف عينة املسوح اإلحصائية تركز 

على األهداف التي يس����عى لتحقيقها كل مسح، 
ولتحقي����ق أهداف مس����ح ميزانية األس����رة متعدد 
األغ����راض فقد ت����م تصميم عين����ة تتوافق وتلك 
األهداف بحيث تمث����ل املجتمع تمثياًل صادقًا من 
خالل حجم عينة مناس����بة تت����وزع على مختلف 

مناطق ومحافظات الجمهورية .
ولفت إىل أن كل اإلجراءات واألنش����طة الخاصة 
بتنفي����ذ مرحلة الرتقيم والحص����ر تم تضمينها يف 
إطار دليل العم����ل امليداني ملرحلة الرتقيم والحصر 
والذي يش����مل أربعة فصول رئيس����ية هي اإلطار 
النظ����ري ملرحلة الحصر ومرحل����ة الرتقيم والحصر 
وكذا كيفية الرتقيم واس����تيفاء س����جالت الحصر 

وقواعد املراجعة امليدانية .
وأوض����ح الدكت����ور /ط����ارق إىل أن دلي����ل العمل 

امليدان����ي ق����د زود الباح����ث بجملة م����ن املفاهيم 
والتعاريف واملصطلحات املستخدمة يف أية مرحلة 
والت����ي يتم تطبيقها لضمان صحة ودقة املعلومات 
والبيانات التي يت����م التوصل إليها، فمثاًل املفاهيم 
املس����تخدمة يف مرحل����ة الحصر تش����مل  )املبنى 
املعماري، مدخل املبنى، الوحدة الس����كنية، منشأة 
مس����كونة، منش����أة ذات س����كن جماعي(، وهناك 
مفاهيم وتعاريف تتعلق بخصائص أفراد األس����رة 
املعيشية وتشمل )األس����رة املعيشية، ورب األسرة 

املعيشية، واملدلي بالبيان(.
وأشار أيضًا إىل أن الدليل يوضح أن تنفيذ عملية 
الرتقيم والحصر تتضمن تحديد دور كل شخص 
يف عملي����ة املس����ح منها ب����دءاً من رئي����س فريق 
والباحثني واملش����رفني وانتهاًء بالعاملني يف الرقابة 
امليدانية، ويحتوي الدليل على جداول وتوضيحات 
خاصة بتنفيذ هذه املرحلة من قبل العاملني ميدانيًا 
الذين يخضعون لعملية تدريب مكثفة وبما يخدم 

هذا الجانب.
وفيم����ا يتعل����ق بالفص����ل الثالث ح����ول كيفية 
تنفيذ عملية الرتقيم والحصر فإنه س����يتم تزويد 
كل رئي����س فريق وباحث بإطار )كش����ف( خاص 
بمكونات مناطق العد بعينة املسح والذي يتضمن 
اس����م املحافظة واملديرية واملدينة واس����م الحي أو 
الح����ارة إضافة إىل رقم القطاع ورقم القس����م ورقم 

البلوك ورقم منطقة العد .
ويقدم الدليل مجموعة من اإلرشادات والنصائح 
لرئي����س الفريق والباحث����ني وتزويدهم بعدد من 
املفاهيم واملعلومات التي تمكنهم من تنفيذ عملية 
الرتقيم والحصر،  ولتسهيل توصيل تلك املعلومات 
والتعليمات الفنية للعاملني ميدانيًا فقد تم عكسها 
وصياغتها على شكل جداول مزودة بإشارات ورموز 

توضيحية وتفصيلية وبما يتناس����ب مع كل موقع 
ومكان وبش����كل يضمن نجاح تنفيذ هذه املرحلة 

بالشكل املطلوب .
أما الفص����ل الراب����ع والخاص بقواع����د املراجعة 
امليداني����ة لبيان����ات س����جل واس����تمارة الحص����ر 
واكتش����اف األخطاء وتصحيحها فإنه يشرتط على 
الفئ����ات املش����رفة ميدانيًا )رئيس الفري����ق ( إجراء 
عملية املراجعة امليدانية للبيانات من خالل املتابعة 
املس����تمرة للباحثني والتنبيه يف حالة وجود أخطاء 

لتداركها وتصحيحها أواًل بأول .
وتهدف املراجعة امليدانية للبيانات إىل :-

- تحقيق التغطية والش����مول وتاليف س����قوط 
البيان����ات عن أي مبنى أو مس����كن أو أس����رة من 

عملية الحصر .
- رفع مستوى االستجابة واإلدالء بالبيانات .

- رفع درجة الثقة بالبيانات املستوفاة .
كما أن أعمال املراجعة امليدانية لبيانات س����جل 

الحصر سوف تشمل :-
- املراجعة الشكلية للبيانات .

- مراجع����ة البيانات من حيث املضمون أي من 
حيث منطقية البيانات املستوفاة .

- مراجعة البيانات من حيث االتس����اق أي من 
حيث اتس����اق البيان����ات ذات العالق����ة مع بعضها 

البعض .
كما يقدم الدليل عرضًا توضيحيًا لكيفية تنفيذ 
أعمال املراجعة امليدانية لبيانات س����جل واستمارة 
الحصر واكتش����اف األخطاء وتصحيحها من خالل 
القواعد املتعلقة باملراجعة امليدانية الش����كلية وكذا 
قواع����د املراجعة امليدانية ملحت����وى البيانات املدونة 
يف س����جل الحصر ملس����ح ميزانية األس����رة متعدد 

األغراض 2013- 2014م.

ورشة عمل بصنعاء حول دور الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
في إنجاح التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م

الجهاز المركزي لإلحصاء ينفذ حاليًا مرحلة الترقيم والحصر لمسح ميزانية األسرة متعدد األغراض 2013- 2014م
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ش����ملت خط����ة التع����داد الع����ام للس����كان 
واملس����اكن واملنش����آت 2014م تنفيذ التجربة 
سلس����لة  ضم����ن  2013م  االوىل  التمهيدي����ة 
تج����ارب قبلي����ة بمثاب����ة اختبار ش����امل لكافة 
اجراءات التعداد الرئيس����ية و   تم يف تخطيط 
وتنقي����ذ التجرب����ة التمهيدي����ة االوىل للتع����داد 
2014م مراع����اة ترتيب االولويات واملوضوعات 
املراد اختبارها بشكل واضح واكثر شمول ودقة 
يف مختل����ف مراحلها لتش����مل كافة املحافظات 
وعلى مس����توى قس����م تعدادي لكل محافظة 
للمرحل����ة االوىل ) التحزيم والرتقيم والحصر ( 
وعلى مس����توى )69( منطقة العد يف مختلف 
مديري����ات الجمهوري����ة حضر وري����ف وكذلك 
املناطق الحدودية والجزر لتتميز هذه التجربة 
عن غريها من التجارب يف التعدادات السابقة 
يف كافة جوانبها الفنية والجغرافية واالجتماعية 
واملادي����ة والظ����روف املختلفة بالتع����داد يف ظل 

املرحلة التي تمر بها البالد ، 
عادة تس����تخدم تجربه او اكث����ر قبل تنفيذ 
التع����داد وذل����ك للوق����وف عل����ى الصعوبات أو 
العقبات الت����ي يمكن ان تواجه القائمني على 
تنفيذ التعداد عرب مراحله املختلفة حتى يمكن 
تالفيه����ا من خ����الل وض����ع الحلول املناس����بة 
لجوان����ب القصور الت����ي يمكن اكتش����افه يف 
املرحل����ة التحضريية للتع����داد ) مرحله اإلعداد 
والتحضري ( أو  يف مرحلة العمل امليداني بكافه 
مراحله أو يف مرحلة التجهيز اآللي واستخراج 
النتائ����ج التي يتع����رض لها التعداد وتس����هم 
يف إخ����راج بيانات س����ليمة يمك����ن الوثوق يف 
صحتها وبالتالي تعطي ثقة يف نتائج التحليل 

اإلحصائي للبيانات 
       وت����م تنفي����ذ هذه التجرب����ة التي تعد 
من اكثر التج����ارب القبلية يف تاريخ التعدادات 
اليمني����ة م����ن حيث نط����اق التغطي����ة وتعدد 

املواضي����ع والتنوع يف دراس����ة مختلف الظواهر 
املحيطة بالتع����داد باإلضافة اىل تطبيق معظم 
مراح����ل التعداد التحضريي����ة والتدريبية والعد 
ومعالج����ة البيانات خالل الفرتة فرباير – يونيو 

2013م. 
ومن اج����ل اختب����ار خط����ة التع����داد بكافة 
جوانبها املكتبية والتحضري والربامج واملنهجيات 
وتعليمات  االس����تمارات  التدريبي����ة وتصميم 
وادلة العم����ل امليداني واالطر والخرائط وجودة 
املس����تلزمات والوسائل املس����تخدمة تم اجراء 
ه����ذه التجرب����ة االوىل يف ظ����روف تحاكي قدر 

املستطاع التنفيذ الفعلي ملراحل التعداد. 
وقد تم تنفيذ ال����دورات والورش التدريبية 
لطاق����م املدرب����ني، وكذل����ك املتدرب����ني م����ن 
املش����تغلني امليدانيني وفق����ًا للتوقيت الزمني 

وعلى النحو التالي:
1. ورش����ة العمل لطاق����م املدربني للمرحلة 
االوىل للتجرب����ة )مرحل����ة التحزي����م والرتقيم 
والحصر( خ����الل الفرتة من  30 /2013/3م – 

2013/4/5م . 
2. الدورة التدريبية للمش����تغلني )املشرفني 
واملس����جلني( للمرحلة االوىل للتجربة )مرحلة 
التحزي����م والرتقيم والحصر( خ����الل الفرتة 6 

/2013/4م – 2013/4/13م . 
3. تنفيذ العمليات امليدانية للمرحلة االوىل:

- تحزي����م االقس����ام والبل����وكات يف املناطق 
املختارة.

- ترقيم وحصر املباني واملس����اكن واألس����ر 
واملنش����آت يف االقسام املحزمة خالل الفرتة 15 
/2013/4م – 2013/5/2م  ش����املة مرحل����ة 

العمليات امليدانية.
4- ورش����ة العمل لطاقم املدربني للمرحلة 
الثانية للتجربة )مرحلة العد( خالل الفرتة من  

30 /2013/4م –  2013/5/6م . 

التدريبية للمشتغلني )املشرفني  5- الدورة 
للتجرب����ة  الثاني����ة  للمرحل����ة  والعدادي����ن( 
)مرحل����ة الع����د( خالل الف����رتة 7 /2013/5م – 

2013/5/13م. 
6- تنفيذ العمليات امليدانية للمرحلة الثانية 
عد الس���كان يف املناطق املخت���ارة  خالل الفرتة  

15 / 5 / 2013م  – 24 / 5 / 2013 م:.
و بعد اس���تكمال كاف���ة االعم���ال امليدانية 
واملكتبي���ة للتجربة التمهيدي���ة االوىل للتعداد 
العام للس���كان واملساكن واملنش���آت 2014م 
يف املوع���د املحدد حس���ب الخط���ة والربنامج 
الزمن���ي املوضوعة للفرتة م���ن : 2013/1/1- 
2013/7/15م  والتي ش���ملت اعداد التقرير 
التقييمي الش���امل لنتائج التجربة التمهيدية 
االوىل والت���ي تم اس���تخالص م���ن التقرير 
الش���امل ملخص س���يعرض عل���ى مجلس 
الوزراء لالطالع واالقرار وفقًا لألهداف املحددة 
من خالل عرض ايضاحي موجز ألهم مالمح 
التجربة التمهيدية واملنهجية املتبعة ومستوى 

تحقيق األهداف وعلى وجه الخصوص :
- إختبار مستوى كفاءة االعمال التحضريية 

لتنفيذ التجربة
- اختبار مس����توى تحقيق اهداف التجربة 

بشكل عام.
- اختبار مستوى كفاءة التدريب.

- اختبار مستوى كفاءة اختيار املشتغلني.
- اختبار مستوى كفاءة االطر والخرائط.

- اختبار مس����توى كف����اءة الوثائ����ق الفنية 
للتعداد.

- اختب����ار مس����توى كف����اءة تنفي����ذ مراحل 
التعداد املختلفة.

- اختب����ار مس����توى كفاءة تخطي����ط املوارد 
املالية.

- اختبار مس����توى كفاءة تجهي����ز البيانات 
مكتبيًا وآليًا.

إضاف����ة اىل العديد م����ن املوضوعات االخرى 
ذات الصلة واملتعلق����ة برصد العمليات امليدانية 
ومتابعته����ا وأه����م املش����اكل والصعوبات التي 
واجهت التنفيذ واالس����اليب املقرتحة ملعالجتها 
يف املراح����ل القادم����ة وباإلضاف����ة اىل الوس����ائل 
واملس����تلزمات وتقدي����ر االحتياج����ات للعم����ل 

الفعلي
وم����ن خ����الل النتائ����ج املس����تخلصة والتي 
تش����ري اىل تحقيق أعل����ى درجات االس����تفادة 
من التجرب����ة يف مختلف املجاالت التحضريية 
واملكتبي����ة وامليدانية وكذا يف مس����توى النتائج 
واملؤش����رات املس����تخلصة من نتائ����ج التجربة 
والتي س����يكون له����ا االثر االيجاب����ي الهام يف 
اعطاء قي����ادة التعداد الثقة يف اتخ����اذ القرارات 
بش����أن مراجع����ه وتحديث الخط����ط والربامج 
والتكاليف املوضوعة لتنفيذ التعداد يف مراحلة 
القادم����ة بم����ا من ش����أنه رفع مس����توى كفاءة 

التعداد فنيًا وماليًا واداريًا.

أدلة العمل الميداني 
المستخدمة في تنفيذ
التعداد العام 2014م

الدليل أو كتاب التعليمات كما جرت العادة تس����ميته 
أثن����اء تنفيذ األعم����ال اإلحصائية امليدانية س����واًء كانت 
مس����وحات إحصائية أو اقتصادية،أو تعدادات سكانية أو 

زراعية.
أتت هذه التسمية من واقع األعمال السابقة والحالية 
التي يق����وم بتنفيذها الجه����از املرك����زي لإلحصاء ،ففي 
املاضي كان يس����مى دليل اإلرش����ادات امليدانية يتم فيه 
تلخيص وش����رح عملية استيفاء اس����تمارة عد السكان 
واملساكن وبعض التعليمات الخاصة بعملية عد السكان 
عند تنفيذ التعدادات الس����كانية ، وتق����وم بإعداده لجنة 
مختصة تعمل عل����ى عكس التعليمات الخاصة بالعمل 
امليداني وإخراجه بهيئة )دلي����ل عمل ميداني( أو بصورة 

كتي����ب صغري يوزع 
العاملني  كافة  على 

بالتعداد .
وم����ع تطور علم 
وكذل����ك  االحص����اء 
املتس����ارع  التزاي����د 
الس����كان  أعداد  يف 
العمراني  والتوسع 
اىل  أدى  ال����ذي 
تزاي����د أعداد املباني 
واملنشآت  واملساكن 
أنواعه����ا  بكاف����ة 
دعت  االقتصادي����ة 

إع����داد  إىل  الحاج����ة 
مختصة  علمية  أدلة 
ب����كل مرحل����ة م����ن 
 ، التع����داد  مراح����ل 

والتي سوف تس����تخدم خالل تنفيذ تعداد عام 2014م 
. ولضمان توحي����د املفاهيم واملصطلح����ات الفنية لكافة 
العاملني ، تم اعتماد دليل عمل ميداني لكل مرحلة على 
حده لتوصيل املعلومات املتعلقة باملرحلة املطلوب تنفيذها، 

وهذه األدلة هي :
1- دليل العمل امليداني )مرحلة التحزيم( .

2- دليل العمل امليداني )مرحلة الرتقيم والحصر( .
3- دليل العمل امليداني )مرحلة عد السكان( .

-  مرحلة التحزيم :
عبارة ع����ن عملي����ة تحزي����م للمبان����ي والتجمعات 
السكانية بحيث تكون بشكل كتل محددة يتم الوصول 
إليها بس����هولة ويس����ر عرب إش����ارات خاصة تس����تخدم 
للعامل����ني بالتعداد وألغراضه فقط ، كما يتم االس����تفادة 
الحقًا من ه����ذه املرحلة أثناء توزي����ع األعمال على فئات 
املشتغلني بالتعداد وهم )مشرفني ومعاونني ، مسجلني 
، عدادي����ن( ولهذه املرحلة يتم إعداد دليل العمل امليداني 
عن كيفية استخدام األطر والخرائط الجوية لهذه املرحلة 
، ويت����م فيه ش����رح وتوضيح عملية التحزي����م واملفاهيم 
واملصطلح����ات املس����تخدمة فيه����ا مثل اش����ارات البداية 

والنهاية )للبلوكات واألقسام والقطاعات التعدادية( .
-  مرحلة الرتقيم والحصر :

ه����ذه املرحلة تأت����ي بعد مرحلة التحزي����م وفيها يتم 
ترقي����م كافة املباني واملس����اكن واملنش����آت وحصر جميع 
األسر يف الجمهورية وادخالها آليًا يف قاعدة بيانات التعداد 
ليتم االس����تفادة منها أثناء عملية عد الس����كان ، ويقوم 

بالعمل بهذه املرحلة فئة املسجلني .
ولضم����ان نج����اح هذه املرحل����ة تم إع����داد دليل عمل 
ميدان����ي خاص بها ، يتم التدريب عليه مكتبيًا وميدانيًا 
تحت إش����راف فئ����ة املعاونني واملش����رفني ، وهذا الدليل 
أو كت����اب العمل امليداني قد وح����د املفاهيم واملصطلحات 
الخاص����ة بهذه املرحلة ، وبني كيفية اس����تيفاء اس����تمارة 
الرتقيم والحصر ، كما يت����م التدريب على كيفية تجاوز 

األخطاء وحلها ميدانيًا إن وجدت .
-  مرحلة عد السكان :

وهي املرحلة الهامة واألساس���ية يف التعداد بشكل عام 
، ونجاح املرحلتني الس���ابقتني يعني نجاح هذه املرحلة ، 
والذي بها يتم عد السكان يف أراضي الجمهورية اليمنية 
بوقت محدد متعارف عليه احصائيًا )باإلسناد الزمني( أي 
ينسب إليه كافة األسئلة املوجودة يف استمارة عد السكان.
وألهمي���ة ه���ذه املرحلة تم إعداد دلي���ل عمل ميداني 
خاص بعملية اس���تيفاء اس���تمارة عد السكان والتي بها 
يتم تس���جيل كافة أفراد األسر وخصائصهم االجتماعية 
واالقتصادية،والت���ي تم حصرهم فيه���ا يف مرحلة الرتقيم 

والحصر .
ويقوم بتنفيذ هذه العملية فئة )العدادين / الباحثني( 
تحت إشراف فئات )املسجلني ، املعاونني واملشرفني(، كما 
يتم تزويد جميع املشتغلني بمرحلة عد السكان بنسخة 

من دليل العمل امليداني .
وبذلك نكون قد لخصنا وبإيجاز مراحل التعداد واألدلة 
املس����تخدمة تنفيذه ، ويأتي ذلك من حرصنا لتوس����يع 
وتعميم الفائدة واملعرفة بأدبيات التعداد ووثائقه املختلفة.

   نا�سر مبارك عبيد
مدير عام الوسائل

التدريبية والتجهيزات

االتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالنفايات الخطرة
من�سور عبد �هلل �حلر�زي

املدير التنفيذي ملسح النفايات الخطرة

) 8 – 1 (
لإلحصاءباإلع����داد  املرك����زي  الجه����از  يق����وم 
والتحضري لتنفيذ مس����ح عن النفاي����ات الخطرة 
تنفيذاً لق����رار مجلس الوزراء رقم )108( لس����نة 
2013م، وبموجب توصيات االمم املتحدة يف هذا 

الجانب .
ويف هذا الص����دد قامالجهاز حاليًا ممثاًل باإلدارة 
التنفيذي����ة للمس����ح بإعداد وثيقة فني����ة متكاملة 
تشمل منهجية العمل ، وتحدد العينة املستهدفة 
من خالل تحديد األنشطة االقتصادية واملنشآت 
املس����تهدفة ذات العالقة بإنتاج النفايات الخطرة ، 
وتقدي����ر املوازنة املطلوبة لتنفيذ أعمال املس����ح مع 
خطة وبرنامج عمل زمني لها، باإلضافة إىل ما هو 
أهم وهو تصميم استمارتي املسح بما يتناسب 
مع خصوصي����ة النفاي����ات يف النش����اطني الطبي 

والصناعي.
من جانب أخر قام الجهاز بالتعاون مع الجهات 
املعنية بتش����كيل لجنة فنية ملتابعة  تنفيذ أعمال 
املس����ح وتذلي����ل الصعوب����ات وتوف����ري املتطلبات 
الالزم����ة له، وق����د عقدت اللجن����ة اول اجتماعاتها 

بتاريخ2013/9/1م واقرت ما يلي : 
1. اعتبار قرار مجلس الوزراء رقم )108( لسنة 

2013م مرجعية ومحاور عمل للجنة الفنية .
2. موافقة اللجنة على اعتبار النفايات الخطرة 

شاملة لكل من النفايات الصحية والصناعية .
3. تكلي����ف أعض����اء اللجن����ة الفنية بدراس����ة 
استمارتي املسح وتقديم مالحظاتهم وتخصيص 
اجتماعه����ا الق����ادم ملناقش����تها وإقرارها بش����كلها 

النهائي.
4. فيم����ا يتعل����ق بالجوانب املالي����ة ، اقرتحت 

اللجنة ما يلي :
- قيام كاًل من وزارة التخطيط والتعاون الدولي 
ووزارة املالي����ة � بموج����ب ق����رار مجلس ال����وزراء � 
بمخاطبة املانحني والشركاء الدوليني والصناديق 
الدولية واملحلية بتوفري التمويالت الكافية والالزمة 

لتنفيذ املسح املوصى به من قبل األمم املتحدة .
- قيام وزارة التخطيط والتعاون الدولي بطلب 
تعديل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق برفع نسبة 
املساهمة الحكومية يف ميزانية املسح إىل 20% بما 
يتفق مع نسبة التمويل التي تعتمدها الحكومة 

للمشاريع األخرى .
وقب���ل الخ���وض يف االتفاقي���ات والتوصي���ات 
الدولية الخاصة بالنفايات الخطرة ، يجب اإلشارة 

بدايًة إىل تعريف النفاي���ات الخطرة بأنها نوع من 
النفايات التي لها أضرار وانعكاس���ات صحية بالغة 
الخطورة عل���ى صحة اإلنس���ان والبيئة املحيطة 
به، بس���بب الصفات الخطرة الت���ي تحملها هذه 
النفايات املتمثلة يف األكس���دة والقابلية لالشتعال 
واملسرطنة والعدوى والسمية واإلشعاعية وغريها، 
بموجب املرفق الثالث التفاق ب���ازل 1989م. ..إال 
أننا ومن خالل صحيفة االحصاء سنقوم بالتعرف 
األعمق على النفايات الخطرة من خالل التوصيات 
واالتفاقات الدولية ذات العالقة وعلى النحو التالي:
أواًل : االتفاقي��ات التابعة ملنظمة العمل 

)ILO( الدولية
االتفاقي��ة 136 : الحماي��ة م��ن مخاطر 

التسمم املنبعث من البنزين:
ت����م التصديق على هذه االتفاقية يف 23 يونيو  
1971 وته����دف لحماي����ة العاملني م����ن مخاطر 
اس����تخدام البنزين ومنتجاته التي تحتوي على 
نس����بة تزي����د عل����ى 1%. فاس����تخدام البنزين أو 
املنتج����ات املحتوية على البنزي����ن محظور إال يف 
األماكن ذات األنظمة املغلق����ة أو يف الحاالت التي 
يكون العاملني يف حماية من الخطر )باس����تخدام 
األقنعة مثاًل(، وال يجب تعرض األش����خاص دون 
الثامنة عشرة، وال النساء من الحوامل أو املرضعات 
للمنتج����ات التي تحتوى على البنزين يف مناطق 
العم����ل، وتدعم االتفاقية اس����تخدام بدائل ومواد 
ومنتجات أقل خطراً وتطال����ب باتخاذ اإلجراءات 
املناس����بة الخاصة بحماية العاملني من التعرض 
ملخاط����ر البنزين ومنتجاته ع����ن طريق التنفس 
والجل����د، ويجب رصد تركي����ز البنزين يف مناطق 
العم����ل وحفظها تحت املعايري املتفق عليها ويجب 

أيضًا رصد الحالة الصحية للعاملني.
االتفاقية 139 : منع والتحكم يف املخاطر 
بس��بب العمل نتيج��ة للم��واد والعوامل 

املسببة للسرطان:
ت����م التصديق على هذه االتفاقية يف 24 يونيو 
، 1974 وكان اله����دف منها حماي����ة العاملني من 
خطر التعرض للمواد والعوامل املسببة للسرطان 
ومطالبة األطراف باستبدالها بمواد وعوامل أخرى 
أق����ل خط����راً وال تس����بب الس����رطان، وعند عدم 
إمكانية تحقيق االستبدال يجب اتخاذ العمليات 
املناس����بة لتقنني اس����تخدام املواد السرطانية مع 
العمل على تقليل عدد العاملني املعرضني للخطر، 
وتقليل فرتة التعرض مع االحتفاظ بنظام مناسب 
لتس����جيل الحاالت املعرضة من العاملني. ويجب 
إعالم العاملني باملخاطر املحتملة واتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لعم����ل الفحوصات واالختب����ارات الطبية 
خ����الل وبعد فرتات العمل لتقييم حجم التعرض 

والحالة الصحية. 
االتفاقي��ة 148: حماي��ة العامل��ن من 
املخاطر بسبب العمل يف بيئة العمل بسبب 

تلوث الهواء والضوضاء والذبذبات:
تم التصديق على ه����ذه االتفاقية يف 20يونيو 
، 1977 وكان اله����دف منها حماي����ة العاملني من 
مخاطر الضوضاء والذبذب����ات وتلوث الهواء باملواد 
الخطرية أو التي تؤثر سلبيًا على الصحة، ويجب 
على األط����راف أن يقوموا بوضع تش����ريع وبرامج 
لحماية العاملني من املخاطر بس����بب العمل، مع 
تأس����يس وتحديث معايري وح����دود للتعرض يف 
مناطق العمل. ويج����ب أن تطبق هذه اإلجراءات 
على املنش����آت والعمليات الحالية والحديثة منها، 
وإذا لم تنج����ح اإلجراءات عند تنفيذها يف تحديد 
كمية تل����وث الهواء يف مناطق العم����ل إىل الدرجة 
املناس����بة ينبغي أن يتوافر للعمال معدات حماية 
ش����خصية ومناس����بة. ويج����ب إع����الم العاملني 
باملخاطر الناتجة عن عملهم وباإلجراءات الالزمة 
لحمايته����م من ه����ذه املخاطر والتحك����م فيها مع 
العمل عل����ى تقييم صح����ة العامل����ني املعرضني 

للخطر من وقت آلخر. 
االتفاقي��ة 162: تحقيق الس��امة عند 
استخدام األسبستوس )الحرير الصخري(:

ت����م التصديق على هذه االتفاقية يف 24 يونيو 
، 1986 والت����ي كان هدفها حماي����ة العاملني من 
خط����ر التعرض لألسبس����توس- ال����ذى هو من 
مس����ببات الس����رطان - ع����ن طري����ق التنفس، 
ويجب عل����ى األطراف تطوير وتنفي����ذ ثم القيام 
بتحديث متطلبات وطني����ة صارمة ملنع التعرض 
ملخاطر األسبستوس والتحكم فيها، ويجب منع 
عملي����ات رش جمي����ع أنواع األسبس����توس، وأن 
يخض����ع اس����تخدامه إىل الخطر الت����ام أو الجزئي 
مع محاولة اس����تبداله بمنتجات وتكنولوجيا أقل 
خطورة، ويج����ب تقنني اس����تخدامه وأن يخضع 
العاملني ملتطلبات صحية صارمة لحماية صحتهم 
مع إعالمهم باملخاط����ر املحتملة وإجراءات الوقاية 
ال����الزم اتخاذها، ويجب أيض����ًا العمل على تنقية 
الهواء يف مكان العمل وعل����ى العاملني أن يقوموا 
برصد املستويات املهنية- صحة العمال املعرضني 
للمخاطر- مع الحفاظ على الس����جالت املناسبة 
والخاص����ة بذلك . ويج����ب أيضًا اتخ����اذ التدابري 
الالزم����ة ملن����ع العمال من مغ����ادرة م����كان العمل 
بمالبس ملوثة ملنع انبعاثات األسبستوس أثناء 

أنشطة التخلص من نفاياته. 
االتفاقية 170 : الس��امة عند استخدام 

الكيماويات يف العمل:
ت����م التصديق على هذه االتفاقية يف 25 يونيو 

عام 1990 وكان الغ����رض منها تطوير اإلجراءات 
القانونية املوجودة لحماية العمال من اآلثار الضارة 
للكيماويات عن طريق تنظي����م إدارة الكيماويات 
يف منطقة العمل، وش����روط االتفاقية تشمل حق 
العم����ال يف إعالمهم بطبيعة جمي����ع الكيماويات 
املستخدمة يف مكان العمل ودخولهم إىل املعلومات 
الخاصة بتلك الكيماويات، وهناك إجراءات معينة 
لتقيي����م مخاط����ر الكيماويات مع إع����الم العمال 
بحجم تل����ك املخاطر وحمايتهم منه����ا. وللعمال 
الحق يف إبعاد أنفسهم عن مخاطر الكيماويات يف 
مواقع العمل إذا كانت تشكل خطراً جسيمًا على 
صحتهم. وتلزم االتفاقية جميع أطرافها املصدرين 
ألي من الكيماويات املحظورة لتحقيق الس����المة 
والصحة يف مواقع العمل بإبالغ الدول املس����توردة 
بحقيقة هذه املادة ، وهناك تش����ابه يف هذه النقطة 
مع شروط تبادل املعلومات التابعة التفاقية روتردام 
والخاصة باملوافقة املبدئية مس����بقة العلم )القسم 
10104(، ولقد صدر ع����ن منظمة العمل الدولية 
)ILO( كتيب����ني متعلق����ني بتلك املس����ألة وهما: 
»قانون املمارس����ة الخاص بتحقيق الس����المة يف 
اس����تخدام الكيماوي����ات« )1993( و »الس����المة 
والصحة يف استخدام الكيماويات يف العمل : دليل 

تدريبي« )1993(. 
االتفاقي��ة 174 : من��ع وق��وع الحوادث 

الصناعية الكبرية:
ت����م التصديق على هذه االتفاقية يف 22 يونيو 
ع����ام 1993 وكان اله����دف منه����ا حماي����ة العمال 
وعامة الش����عب والبيئ����ة من مخاط����ر الحوادث 
الصناعي����ة الكب����رية الناتجة عن اس����تخدام املواد 
الخطرة وذلك بمنع وقوع تلك الحوادث والتقليل 
من خطر آثارها، وعلى أط����راف هذه االتفاقية أن 
يقوموا بتطوير سياس����ات وطنية قوية وتنفيذها 
عن طريق إجراءات للوقاية واملنع خاصة باملنشآت 
الصناعية الكربى، مع العمل على دعم اس����تخدام 
أفضل أن����واع التكنولوجيا اآلمنة واملتاحة إن أمكن 
ذلك، وعلى العاملني القيام بالتبليغ عن الحوادث 
الكب����رية ح����ال وقوعه����ا، وعلى الجه����ات الوطنية 
املسئولة أن تقوم بعمل إجراءات وخطط للطوارئ 
وإعالم عامة الشعب بإجراءات السالمة مع اتخاذ 
التدابري املناس����بة يف ح����ال وقوع حادث����ة، وهناك 
أيضًا ش����روط يف االتفاقية تتعلق بالتبادل الدولي 
للمعلومات الخاصة بالحوادث الكربى واإلجراءات 
التنظيمية الالزمة لتحقيق السالمة، ولقد قامت 
منظمة العمل الدولية )ILO( بإصدار » التحكم يف 
املخاطر الكربى - دليل عملي« )1988( والعمل ب 
»قانون املمارسة الخاص بمنع الحوادث الصناعية 

الكربى« )1991( كإرشاد للجهات الوطنية. 

تنفيذ وتقييم نتائج التجربة التمهيدية األولى »المعطيات والمؤشرات 
التقييمية« لقياس كافة الظروف المحيطة بالتعداد 2014 م

م/ حممد علي �حلا�ري
عضو الوحدة التنسيقية للتعداد
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تهانينا
بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر و عيد األضحى 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 

ومستشاري رئيس الجمهورية والقيادات األمنية والعسكرية

سائلين هللا أن يعيد هذه املناسبة على شعبنا اليمني.

بالخير والُيمن والبركات.

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

عبدربه منصور هادي
رئي�س اجلمهورية

س���اعد االهتم���ام الدول���ي بتوفري 
البيان���ات االحصائي���ة بقص���د قياس 
مدى التق���دم والرقي الذي تش���هده 
األمم يف الحاج���ة إىل وجود مجموعة 
محددة من املؤش���رات بهدف رصدها 
س���نويًا، ومعرفة مدى التغيري يف تلك 
املؤش���رات والت���ي تم اس���تيعابها يف 
أه���داف وغايات محددة، ومؤش���رات 
الغذائي،  األم���ن  لتحقيق  تفصيلي���ة 
وس���د رمق الج���وع وخفض معدالت 
الفقر، وتوف���ري التعليم االبتدائي و/أو 
النساء  للجميع، وتمكني  األساس���ي 
الفاعلة  االقتصادي���ة  املش���اركة  م���ن 
وم���ن املش���اركة السياس���ية، وتوفري 
الوفيات  وخف���ض  باألطفال  العناي���ة 
ب���ني األطف���ال الرضع واألطف���ال أقل 
من خمسة أعوام ، وتحسني الصحة 
النفاس���ية للنس���اء يف س���ن الحمل 
األمراض  جم���اح  وكب���ح  واالنج���اب 
املعدية كالس���يد و/أو االي���دز واملالريا 
والس���ل بأنواعه واألمراض الس���ارية 
األخ���رى، وكذلك االس���تدامة البيئية 
واملحافظ���ة عل���ى محيطن���ا الحيوي، 
وأيضًا تعزيز الشراكة العاملية والتجارة 
من أجل خلق ف���رص تنمية حقيقية 
وواعدة ب���ني العوال���م النامية واألقل 

نموًا وتلك الصناعية واملتقدمة .
إن ح���ق التنمي���ة ألم���ر واقع لكل 
ف���رد عل���ى ه���ذه البس���يطة . هكذا 
تبن���ت األمم املتحدة هذا الحق، وجاء 
الفعل باعتماد الجمعية العامة لألمم 
املتحدة يف عام 2000م إعالنها بشأن 
األلفي���ة ، والذي تلتزم فيه بش���راكة 
عاملي���ة تجعل من ح���ق التنمية واقعًا 

لكل فرد .
وق���د ح���ددت األه���داف االنمائية 
لأللفي���ة بثماني���ة أه���داف ترتب���ط 
بتوقيتات زمنية القصد منها تحسني 
رفاهية الفرد ، والنهوض باملجتمعات 
والش���عوب من وحدة الفق���ر بحلول 
العام 2015. وتش���مل تلك األهداف 
ع���دد من الغايات تبل���غ )18( )ثمانية 
عش���ر( غاية ينطوي تحتها عدد )48( 
مؤشرًا . ويمكن تحديد هذه األهداف 

كما يلي :
1-  اله���دف األول : القض���اء على 
الفق���ر املدقع والجوع )يتضمن غايتني 

و )5( مؤشرات( .
2- الهدف الثاني : تحقيق تعميم 
االبتدائي )األساس���ي( )يتضمن غاية 

واحدة و)3( مؤشرات.
3- الهدف الثالث : تعزيز املس���اواة 
بني الجنسني وتمكني املرأة )يتضمن 

غاية واحدة و)4( مؤشرات( .
4- الهدف الرابع : تخفيض معدل 
األطف���ال )يتضمن غاي���ة واحدة و)3( 

مؤشرات( .

5- اله���دف الخامس : تحس���ني 
غاية  )يتضم���ن  النفاس���ية  الصح���ة 

واحدة و )2( مؤشرات( .
6- اله���دف الس���ادس : مكافح���ة 
ف���ريوس نق���ص املناعة البش���رية / 
االيدز واملالري���ا وغريها من األمراض 
)يتضمن غايتني وعدد )7( مؤش���رات 

رئيسية و)3( فرعية( .
كفال���ة   : الس���ابع  اله���دف   -7
االس���تدامة البيئي���ة )يتضمن ثالث 

غايات و)8( مؤشرات( .
8- اله���دف الثامن : اقامة ش���راكة 
عاملية من أجل التنمية )يتضمن سبع 

غايات و)16( مؤشراً(.
ملؤش���رات  البيان���ات  مص���ادر  إن 
األه���داف االنمائي���ة لأللفي���ة ه���ي 
التعدادات واملسوح االحصائية بالعينة 
والسجالت االدارية يف الدولة، وجميع 
هذه املص���ادر يعتمد عليه���ا يف توفري 
االحتياج���ات من البيان���ات ألغراض 
األه���داف االنمائية لأللفي���ة ، ولكن 
معظ���م املؤش���راتبطبيعتها ال يمكن 
حسابها من واقع البيانات التي تجمع 
بص���ورة عادي���ة من خ���الل تعدادات 
الس���كان واملس���اكن ، ولكنها تحتاج 
أيضًا إىل بيانات إما من خالل املسوح 
االحصائية بالعينة كمس���وح األس���ر 
املعيش���ية أو االحص���اءات الحيوي���ة ، 
ومع ذلك فهناك مؤشرات من املمكن 
حس���ابها من بيانات التعداد )كما هو 

موضح يف الجدول( .

املق���ام  جدي���ر باإلش���ارة يف ه���ذا 
بأنهوحت���ى إذا لم يتم جمع البيانات 
بصورة مباش���رة م���ن التع���داد ، فإن 
والخاص���ة  املس���تهدفة  االحص���اءات 
بإعداد مؤش���رات األلفية تعتمد على 
التع���داد ع���رب العدي���د م���ن الطرق . 
فالتعداد يوفر الرقم الخاص باملجموع 
الكلي لعدد السكان، وهذا البيان يعد 
القاسم املشرتك بني معظم مؤشرات 
األه���داف االنمائية لأللفية، كما يوفر 
تعداد الس���كان واملساكن إطار املعاينة 
اإلحصائي���ة والذي ال يمكنن���ا إغفاله 
عند تصميم الدراسات الالزمة ملسح 
ميزانية األس���رة وغريها من املس���وح 
ذات العالقة باألس���ر املعيشية والذي 
يمنح الدقة والثقة واألسلوب العلمي 
ملث���ل تلك الدراس���ات امليدانية الهامة 
. فالتع���داد أهم مص���در لإلحصاءات 
الرسمية والتي هي األساس يف وجود 
نظام احصائي وطني متكامل وموحد 
وفعّ���ال يعتم���د علي���ه ول���ه األهمية 
الحاس���مة يف إعداد البيانات الالزمة 
ملؤش���رات األهداف االنمائية لأللفية، 
ولتوفري مختلف البيانات للعديد من 
التقاري���ر االحصائي���ة الوطني���ة التي 
تعتم���د عليها األجه���زة االحصائية يف 
إرساء قواعد بيانات أساسية لبياناتها 
تخدم رج���االت البح���ث والتخطيط 
السياس���ات  وصانع���ي  والدراس���ات 
واملهتم���ني على املس���تويات الوطنية 

واالقليمية والدولية.

جدول يوضح مؤشرات األهداف االنمائية والتي يمكن انتاجها
من تعدادات السكان والمساكن 1*

رقم 
تفاصيل المؤشرالمؤشر

بين 8 أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص  لدى  والكتابة  بالقراءة  االلمام  معدل 
15 و 24 عامًا

و 10  15 والكتابة فيما بين سن  القراءة  الرجال ممن يعرفون  إلى  النساء  نسبة 
24 عامًا

حصة النساء من العمالة المأجورة في القطاع الزراعي )مدفوعة األجر(11
معدل وفيات األطفال دون الخامسة )توقعات(13
معدل وفيات الرضّع )توقعات(14
نسبة وفيات النفاس )توقعات( )األمهات النفاس(16
معدل انتشار المالريا والوفيات المرتبطة بها )توقعات(21
معدالت انتشار السل والوفيات المرتبطة به )توقعات(23
نسبة السكان الذين يستخدمون الوقود الصلب29

مصدر 30 على  مستدامة  بصورة  الحصول  يمكنهم  الذين  األشخاص  نسبة 
محسّن للمياه في المناطق الحضرية والريفية

في 31 المحسنة  الصحية  المرافق  على  الحصول  يمكنهم  الذين  السكان  نسبة 
المناطق الحضرية والريفية

نسبة األسر التي لديها ضمان حيازة )حيازة سكنية آمنة(32

سنة 45  24 و   15 بين  ما  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  بين  البطالة  معدل 
للذكور واالناث ولالثنين معًا

عدد مشتركي الخطوط الهاتفية والهواتف الخلوية )المحمولة( لكل 100 من 47
السكان

100 من السكان، ومستخدمو االنترنت 48 مستعملو الحواسيب الشخصية لكل 
لكل 100 من السكان

*املص���در : مبادئ وتوصيات لتعداد الس���كان واملس���اكن ، التنقي���ح 2 ، األمم املتحدة ، 
نيويورك 2009 ، ص 272

   �سهاب �أحمد مهدي
الوكيل املساعد

مدير مركز التدريب اإلحصائي

مؤشرات األهداف االنمائية لأللفية في التعدادات السكانية
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CSO is currently implementing numbering and listing stage
of Household Budget Survey 2013-2014

Workshop in Sana'a on role of governmental and civil society 
organizations in success of General Census 2014

Statistics/Derhim AL-Soufiani
Central Statistical Organization (CSO)organized ,in 

cooperation with the United Nations Population Fund on 
Wednesday Oct. 2, a workshop on the role of governmental 
and civil society organizations in the success of the general 
census of population, housing and establishments, 2014.

The workshop was attended by large participation from 
government agencies and representatives of civil society 
organizations, academics ,and interested researchers 
. Chairman of CSO- Deputy Chairman of the supreme 
committee of the census – Census Manager Dr. Hassan 
Thabit Farhan delivered a word stressing the importance 
role played by the actors, governmental institutions and 
civil society organizations to support efforts to ensure the 
success of the census 2014.

He pointed out to the importance  role of mediain 
supporting various census activities and to raise awareness 
of population issues to ensure the success of the census as 
required.

He ensured the importance of implementing such 
workshops for their role in setting up proposals  and 
opinions in order to come out with constructive 
recommendations that help to develop the work and 
activities of the census, especially in this time when CSO is 
currently  implementing the demarcatingprocess.

 He said “CSO is currently  implementing the 
demarcating process in the cities and it will conduct 
demarcating process for (blocks, sections, and sectors)as 
well as for large villages in next November”,noting that 
preparations for the census include a series of workshops 
to address problems faced by various census activities.

Dr. Hassan reviewed activities and actions implemented 

by the CSO in regard to census from the legal basis 
of the census, through actions and activities of the 
implementation of the census, including the allocation 
of the budget, the establishment of committees , 
administrative structure, preparation of documents, the 
census form, manual training and field manuals, public 
opinion poll to find out the needs of other entities to 
include on form and pilot test and other activities.

 He ensured that the work and preparation for the 
implementation of the census goes with high pace despite 
the difficult circumstances being experienced by the 
country, appreciating the support of the United Nations 

Population Fund for the implementation of the census.
He urged participants to enrich workshop with 

proposals and opinions to come out with constructive 
recommendations to improve census outputs to achieve 
overall development goals.

From her part , the representative of United Nations 
Population Fund Dr. Inas Taher, ensured the Fund support 
for efforts to ensure the success of the census population, 
2014 , noting to the importance of coordination and 
cooperation among the various actors and organizations of 
civil society to ensure the success of the census that aims 
to provide comprehensive statistical data on population, 

housing and establishments and to provide a statistical 
database for the economic, social, demographic and all 
levels of management.

The workshop discussed two working papers, the first 
one addressed the role of government agencies in the 
success of the census 2014 and it provided a summary on 
census in Yemen during the period (1973-2004) as well as 
it reviewed the legal basis for the census 2014, including 
presidential decrees on the holding of the General Census 
of population, housing and establishments 2014 in the 
Republic of Yemen, cabinet decisions , decisions of Minister 
of planning and international cooperation,Chairman of the 
Supreme Committee of the census, and the decisions of the 
Chairman of the CSO – Deputy Chairman of the Supreme 
Committee for the Census – Census Manager.

The paper indicated that the basic objective of the 
participation of government agencies and civil society 
organizations lies in concerted efforts for the success of 
the census and to overcome the difficultiesand handling 
possibilities for its implementation.

The second paper dealt with the role of civil society 
organizations in the success of the census 2014 and  it 
presented identification note on the census and its 
importance, objectives and uses of its results, the business 
men role in the success of the census 2014 , the role of 
media and role of components of civil society organizations 
in this respect.

The workshop was enriched  with a number of 
proposals and feed upsand it came up with a number 
of recommendations which will contribute to the 
development activities with regard to the implementation 
phases of the census tackling  difficulties and obstacles.

Statistics/special
Report/Derhim AL-Soufiani
 The Central Statistical Organization (CSO)

organized , from (16-17) last September, a 
special training course on numbering and listing 
of the household budget survey 2013-2014.
The workshop aimed to train (151) trainees 
and to raise their abilities and skills on how 
to implement a numbering and listing stage, 
identification of the survey , the importance of 
the survey , its objectives and legal framework of 
the survey.

The trainees  were provided with several 
topics related to the functional structure and 
the main tasks of the workers in the field, along 
with the identification of the listing stage, its 
importance, objectives ,sampling methodology 
, concepts, definitions and terms used in the 
survey.

The course focused on training on how 
to implement the numbering and listing 
process, including instructions of completing 
listing record forms, and field validation , field 
supervision, evaluation of field application 
instructions, information on publications , 
documents , articles and reports, and how to 
process receipt, delivery , financial forms and 
documents for team leaders and prepare for 
travel.

in this aspect, the Deputy -Assistant of 
economic statistics sector  in CSO -Executive 
Director of HHBS Dr.Tarek Yahya AL-Kebsi, 
said that CSO is currently  implementing the 
numbering and listing stage of HHBS 2013-2014.

Dr.AL-Kebsi pointed out , in a press statement, 
that the HHBS is of the most important economic 
, social and demographic surveys being a means 
to examine household spending and income 
sources that finance spending as income and 
expenditure are the keys to the household 
budget.

 He stressed that the importance of the survey 
is to provide detailed statistical data  that can 
help  to identify the level of household spending 
in all governorates of the Republic according to 
the urban status of each province.

He emphasised that HHBS reflects the 

importance of addressing the need to update 
data in particular the data of previous surveys 
of HHBS that are  HHBS 1998 and 2005/2006 
with the aim of measuring changes in spending 
patterns and income sources and the various 
community features, as well as  to provide 
more detailed data to help develop appropriate 
policies based on updated data for different 
indicators surveyed whether social or population  
data for their close connection to the living 
conditions of the household and individual.

The important  outputs of the HBS is to 
provide a map of poverty in all administrative 
units of the Republic of Yemen, after linking 
them with census results for 2014, he added.

He also stressed that the numbering and listing 
phase is the first phase of field phases of  HBS 
2013-2014 including the numbering of buildings 
and listing of household in all governorates 
for selected count areas and the process of 
numbering is defined as giving each building a 
certain number to guarantee the formation  of the 
frame of actual survey stage, accompanied with a 
numbering operation , a listing of all households 
located in the selected count areas.

He indicated that the households listing 
process is a comprehensive collection operation 
of statistical data for the households living in 
housing units in selected count areas to form the  
sampling frame in order to  select households in 
the actual survey stage.

He addressed the objectives of numbering 
and listing stage that include the operation of 
numbering of all the buildings without deleting 
or duplicating and identifying the number and 
type of housing units in selected count areas, 
along with the listing of households living 
in housing units in selected count areas that 
ensures the coverage and non-overlap of all 
selected count areas components ,to update 
the framework to serve as a framework for 
selecting the sample for the second stage as well 
as facilitating the access of enumerators  in the 
actual survey to the selected sampling units.

According to Dr.Tarek AL-Kebsi , the 
methodology to be followed in statistical 
sample surveys focuses on the objectives for 

each survey, and to achieve the objectives of a 
multi-purpose household budget survey is that 
the sample has been designed to meet these 
objectives by representing actual representation 
of the community through the appropriate 
sample size across different locations and 
governorates of the Republic.

He pointed out that all the actions and 
activities of the implementation phase of the 
numbering and listing were identified in the 
field work manual this stage which contains four 
main chapters that are the theoretical framework 
of the numbering and listing stage, how to 
numbering and filling out the listing records and 
the field review rules.

He clarified that the field work manual 
providesa researcher  with a range of concepts, 
definitions and terminology used in any stage 
and that are applied to ensure the validity and 
accuracy of the information and data obtained, 
for example, the concepts used in the listing 
stage including (building- building entrance, 
dwelling unit, a haunted establishment, 
collective dormitory facility), and concepts and 
definitions relating to the characteristics of the 
household members include (household, the 
head of the household, the respondent).

He pointed out that the manual identifies the 

numbering and listing process includes defining 
the role of each person in the survey starting by 
the team leaders ,researchers, supervisors and 
ends with  the field supervision workers , the 
manual contains tables and explanations for 
the implementation of this phase that will be 
implemented by the field workers who undergo 
intensive training in this aspect.

With regard to the chapter number three on 
how to implement the process of numbering 
and listing and according to the manual each 
team leader and researcher will be providedwith 
frame (statement) for components of count area 
of survey sample, which contains name of the 
province and the district , city, zone , or Hara in 
addition to the sectors number of the sections 
number and the blocks number, the count area 
number.

The manual provides a set of instructions and 
advice to the team leader and researchers and 
provide them with a number of concepts and 
information that enable them to implement the 
numbering and listing process and to facilitate 
the delivery of information and technical 
instructions for workers in the field in which are 
all added in a form of tables accompanied by 
illustrative and detailed symbols that suits every 
location and place and ensure the successful 

implementation of this stage as required.
Chapter four that specifies the rules of field 

validation of listing data and form to discover 
and correct errors, the supervisory field groups 
(team leader) have to review field data through 
continuous monitoring of researchers and  to 
correct  any errors in case a researcher commit 
any mistake.

Field review aims to:-
-Coverage and comprehensiveness and to 

avoid any data loss of any building or dwelling or 
family of a listing process.

-Raising the level of response .
-Raising the level of trust in the updated data.
The review of field data of listing will also 

include:-
- Formal review of the data.
-Review the substance of any data in terms of 

logical data updated.
-Review the data in terms of the consistency 

in term where relevant data are consistent with 
each other.

The manual also provides a display description 
of how to perform field review of listing data and 
form to discover and correct errors based on field 
review rules , the field formal review and the field 
review of data content recorded in the listing 
form of HHBS 2013-2014.
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 In the previous issue, we talked about 
the importance of statistics for population 
census and its relation to social and economic 
development for countries including, of course, 
the Republic of Yemen is preparing for the third 
census ,since the Yemeni unification, which will 
be held in December 2014.

Statistics is at the top tools which the census 
or anything needs starting with the small 
seller and the wholesaler, and ending with 
flight movement , the number of travelers 
and arrivals at various transportation means 
(air, land and sea). We haven’t heard that any 
state has given up using statistics in all aspects 
of life. In the contrary, the use of statistics 
is a part of science that has been developed 
rapidly especially in the last century until now, 
accompanied with  continuous development. 
This amazing progress in computers is 
associated with the emergence of statistical 
equations same as mathematics .Thus, 
statistics is an essential tool used by planners, 

economists, accountants and geographers. 
These specializations and others are in relation 
with ((Statistical methods which are commonly 
used in statistical data collection, presentation, 
measurement and analysis)). In addition 
to presenting statistics in tables, graphs or 
geometric shapes. These tools and clarifications 
facilitate the interpretation of results and 
making appropriate decisions. As a result no 
doubt that describing by words doesn’t give 
the same strength and clarity as much as the 
accuracy and clarification of figures.

According to the title of this article, it is 
certain that statistics is very important for 
a State , for example  in the preparation of 
development plan, the plan should include:

Determine the problem- in research scope:
The determination of the problem – the 

importance of planning is the beginning- 
which needs data and figures for population, 
agriculture, industry, production,  number 
of poor people, hospitals and all human 

needs relevant to statistics. Therefore, it was 
necessary for planners to get the figures 
relating to any of the mentioned phenomena.

Getting data and information is an important 
issue for planning and development process 
in general.  No doubts  to say that collecting 

data is the backbone of statistical research 
((accordingly if the data is collected in a proper 
manner, this will lead to accurate results 
inmaking appropriate decisions)).

It is important to recognize the collection 
of statistical data- There are many available 
methods:

-Direct census through questionnaires used 
by enumerators or researchers, to meet the 
respondents in the field according to the goal 
from census.

-Second resource of data and figures 
prepared from previous studies, but depends 
on its date, accuracy and reliability of the 
goal behind conducting the research. These 
figures may be of five or ten years, this will not 
benefit in a research dealing with the number 
of students or population at present time. 
The previous numbers (old) may be used as a 
historical indicator for comparison.

Even if the meant authorities could get 
statistics whatever its type or goal, but there is 

almost a consensus that data and figures lack 
reliability and dependent on 100% especially 
in population censuses due to accuracy and 
mixing for the following reasons:

- Lack of funding for the material collection- 
the research scope.

- Having a doubt in population censuses and 
ignorance of its contents.

- Falsehood reports especially those related 
to age, employment and number.

- Constant changes in population movement 
and their size.

- Neglecting the data in geographical areas 
which are difficult to reach.

- Neglecting some population groups, 
especially those of hard nature who have not 
heard anything about the census.

Whatever the difficulties are in extracting 
data and numbers are - the need to get them 
is still important - or the studies will become 
a form of imaginations and depending on 
guessing.

Cont  ... Cont  ... Cont  ... Cont  ... Cont  ... Cont  ...  Cont  ... Cont  ... Cont  ...

Minister of planning 
obligations between the Government and donors, and the completion 

of customizations for donor pledges made at Riyadh conference and the 
fourth meeting of the Group of the friends of Yemen. 

He pointed out that the «report vision of Yemen after 2015» was 
presented and what has been accomplished in achieving the Millennium 
development goals. A summary of the most important of the laws under 
preparation including the plan for the reform of the energy sector, the 
civil service , the youth employment plan and partnership with civil 
society organizations and the private sector, he added. 

He noted to the importance of the sixth meeting for the Group of 
friends of Yemen which addressed three main areas, including the 
political domain in which it was presented for the implementation of the 
initiative and operational mechanism, the functioning of the national 
dialogue conference and preparations for presidential and parliamentary 
elections that to be held next year. 

In separate statements to AFP, Al-Saadi expressed hope that donors 
will meet the financial commitments of $ 7.8 billion, which less than a 
quarter of it was only allocated . 

The Minister stated that 85%, more than six billion dollars of the 
total donor pledges to Yemen, amounting to 7.8 billion dollars, has been 
allocated to specific projects and agreed with donors. 

He said «Without a doubt the Government faced difficulties in 
providing humanitarian needs, but it seeks to create an environment 
for job creation “,noting that «the Government has employed in the 
year 2012 70,000 people» which had not been done under previous 
Governments, he said. 

The second economic domain including evaluation presentation in 
level of implementation of the pledges made at the donors conference 
for Yemen in Riyadh and meeting of the friends of Yemen, held in New 
York in September last year, and it included discussion the progress 
in the implementation of economic reforms, while the third domain 
was devoted to the latest developments related to the restructuring of 
the armed forces and security and the efforts of Yemen in combating 
terrorism and strengthening security and stability. 

The Yemeni Government presented at the meeting three working 
papers on the three domains, the three domains dealt to the 
achievements made in the political, economic and security challenges, as 
well as aspects of support required by the friends of Yemen in this regard. 
. The sixth Ministerial meeting of the «friends of Yemen» appreciated the 
political and economic achievements made in Yemen despite the current 
conditions of difficulties and challenges . The Yemen’s’ partners puts 
great hopes to complete the national dialogue which is a crucial political 
process for resolving differences and to establish the foundation for a 
new constitution .The discussions called the Government and the donors 
to continue their commitment in the implementation of the road map 
that emerged from the national dialogue. 

The World Bank Vice President for the Middle East and North Africa 
affairs, In ger Andersen said «Yemen has been engaged in a real national 
, historical and comprehensive dialogue that includes all cohort of 
society and to complete this remarkable political achievement, it must be 
accompanied by social and economic reforms that have a real positive 
impact on the lives of ordinary Yemenis, in cooperation with other 
partners. 

She confirmed that the WB remains committed to supporting Yemen 
in creating the appropriate environment for successful implementation of 
the outcome of the historical dialogue. 

The meeting endorsed in general the steps taken regarding the 
progress made by Yemen in the implementation of the mutual 
accountability framework, which sets out reform agenda and donor 
commitment to support, as demonstrated by the practical steps through 
the appointment of a new national body for the fight against corruption, 
and the approval of a plan for clean sheets of civil service salaries from 
person who get paid both workers and combine pension and salary, and 
develop a strategy for strengthening partnerships between Government 
and civil society. 

. The discussions also emphasized the need to strengthen 
macroeconomic stability as a vital pillar for continuous smooth political 
transition in the country. 

The meeting of the «friends of Yemen» ensured that of total of $ 7.9 
billion that was pledged to support Yemen in September 2012, 6.9 billion 
dollars already has been allocated for certain programs and $ 2.2 billion 
has paid so far. 

The meeting urged donors who have not yet allocated the funds 
pledged by them to fasten do so. 

The regional director for Egypt, Yemen and Djibouti in World Bank ,Mr 
.Hart Schafer, said «the World Bank has launched seven new enterprises, 

with 80 percent of the additional $ 400 million pledged to support the 
country›s reform program to restore basic services and the creation of 
economic opportunities for the poorest groups of the population in 
Yemen.» 

«We call on donor partners to speed up and perseverance, as Yemen›s 
efforts to build a future of stability and prosperity for its people requires 
our support” , he added. 

The friends of Yemen meeting was held on the sidelines of the UN 
General Assembly and co-chaired by William Hague, Foreign Minister 
of the United Kingdom and Saudi Foreign Minister Prince Saud Al-
Faisal, the Foreign Minister . Dr. Abu Bakr Al-kurbi, Yemeni Foreign 
Minister chaired the Yemen delegation at the meeting which was also 
attended by United Nations Secretary-General Ban Ki-moon and Foreign 
Ministers of member countries of the Group of the «friends of Yemen» 
and representatives of a broad variety of international development 
organizations. 

CSO Chairman
remarks . 
Census Director pointed out that first pilot-test has reflected the test of 

reality and circumstance and that they got several recommendations  that  
will be taken into account  , noting that there are efforts exerted to raise 
workers’ wages in field seeking of justice for  researchers and for having  
good outputs.

He pointed out that field work of demarcating  stage will start in first 
of October and continue for  10 days  through  work  team consists  of 
(208) trainees , of them (186) primary  trainees  will go around  the field 
and  (22) reserve and the training is carrying out now , noting that CSO 
will employ about .30- 35 thousands enumerator for the field work of 
enumerating operation of population census 2014.

Minister of planning and intl
stresses also the importance of the implementation phases of census 

as well as to get outputs that meet the needs of the people specially in 
transitional period in which Yemen is crossing real transition that  is in 
need to build a civilized future, and the information to be provided by 
the census will be a reference and pillars of the outputs of the National 
Dialogue.

He urges the importance of accommodating all the remarks and 
proposals presented by members of the technical and supreme 
committees and to take them in  account  to develop and implementation 
of the various phases of the census.

The committee approves, during the meeting, the field work manual 
and the field worker reports of the demarcating phase. The committee 
also discusses and adopts the sizes work document of teams and workers 
for the first phase of the demarcating, it  also discusses and adopts 
the final report of the findings and recommendations of the regional 
workshop for the discussion and evaluation of census forms in 2014.

 The committee reviews a number of proposals and 
recommendations for actions related to the implementation of the 
census in which the importance of transparency in the in implementing 
various phases of the census as well as in the selection of enumerators 
is emphasized to ensure access to accurate data that serve the strategic 
objectives sought by the census and reliable in service areas of 
development in the country.

The supreme committee approved, at the sixth meeting, chaired 
by the CSO Chairman - Deputy Chairman of the supreme committee 
-Census Manager-Dr. Hassan Thabit Farhan,  the assessment summary 
report of the first pilot- test results as well as the final report of the 
results of the poll survey of entities on the census dataform and it 
discussesthe methodology of theenumerators selection for the listing 
stage.

The committee reviews a number of proposals and recommendations 
presented by the technical committee as well as  proposals presented 
by the supreme committee.It emphasizes the importance of the 
accommdation and adoption these remarks and proposals in order to 
strengthen efforts to ensure the successful implementation of the census.

 In the same while,  the technical committee of the general census 
2014, discusses in its eighth meeting, headed by COS Deputy-Chairman 
-Deputy Director of the census – Dr. Abdul Hakim AL-Obied ,the 
evaluation report of the results of the first pilot-testof the census.

The committee adopts the final report results of the poll survey  
of entities on the census data form, as well as it discusses and the 
methodology of the enumerators selection for the demarcating stage.

it  alsoreviews the final report of the findings and recommendations 
of the regional workshop for the discussion and evaluation of census 
forms in 2014.

The meeting reviews the difficulties encountered during 
implementation of the first pilot-test of the census 2014 ,including 
problems of rejection and refrain from making statements or 
exaggerated statements , the interference of some characters in the 
enumerators works , security problems and problems related to the 
functional and technical aspects such as communications, transportation 
and office equipment, machinery and electricity cut off.

It also reviews the most important findings and recommendations 
of the evaluation report of the first pilot -test results of the census , the 
most relevant are reviewing the action plan and detailed timetable of 
the census for the period 2012-2017 instead of 2012-2018 in the light 
of the outcome of the pilot-test, the use of  the scanner , review the 
methodology proposed for the demarcating operation , the required 
periods of numbering and listing operation , data processing, review 
census costs based on the plan and timetable ,pilot-test results and 
addressing  low financial receivables either the field or office resources in 
light of proposals attached in the report and any additional funds to be 
discussed with the Ministry of finance and the donors.

It also stresses the need to address the cons of previous census 
and the cons that emerged during the pilot-test in communications 
and transportation facilities for offices that do not have transportation 
facilities and transportation per diem in the difficult geographical areas 
with large and rough roads would raise the level of efficiency of coverage 
and coverage for all the components of the census in accordance with 
the proposals contained in the report and within the estimated budget.

The report also points out to the importance of establishing 
workshops on the role of governmental and civil society organizations 
and the findings and recommendations of the workshop on the role of 
the private sector in the census 2014 so that to ensures mobilization of 
efforts to support the success of the census in all stages and workshops 
and symposia proposed in the plan.

It emphasizes the necessity of the provision of all requirements 
for processing hardware infrastructure  for CSO and its offices in 
the provinces to implement the census with high accuracy .It also 
stresses the importance to take the necessary measures to coordinate, 
communicate and mobilize external support from donors to close the 
funding gap in the cost of the census to ensure smooth operation of the  
census particularly preparatory work which is the basis for the success of 
the rest of the stages of the census.

On a related level , the technical committee endorses, in its ninth 
meeting, chaired by CSO Deputy -Chairman – Census Deputy -Director-

Dr. Abdul Hakim AL-Obied ,  the final field  work manual of the 
demarcating stage.

The Committee discusses a set of documents for the implementation 
of the demarcating stage, fieldwork reports, the size work document 
in targeted sectors, and the conclusions and recommendations of the 
regional workshop for the discussion of the census forms 2014 , held in 
Sana’a ,during the period (24-26) last August.

The meeting adopts the document of the sizes work of teams and 
enumerators for the first stage of demarcating  in its final form and it was 
transmitted for print to be  distributed later to enumerators in the field, 
in addition it discusses the training manual on how to implement the 
demarcating stage, the actions that will be taken for the implementation 
of this phase including the recall of field workers to train them to ensure 
the implementation of this phase of the census according to the specific 
methodology through training.

Training  trainers
and organizational ,technical, human and material aspects pertaining 

to the functions of workers categories according to plan and schedule.
He noted also to the importance of the implementation of such 

training courses and their role in strengthening the capacity of leaders 
and cadres of CSO so as to contribute to ensuring the successful 
implementation of the census.

The course program in cluded office and field applications on the 
various activities and works on how to identify and demarcatetheborder 
of major and secondary cities, as well as the  it included definitions , 
basic concepts , administrative and census divisions, , how to implement 
the listing phase in the field and the  workers’ tasks involved in the 
demarcating stage.

Mean while , CSO , also organized , from (23-29) last September , 
other training  course to train supervisors , team leaders and researchers 
who represent the field workers for the demarcating stage (first stage).

The training course was aimed to train (208) trainees of which 
(186primary, and 22 reserve), and they were provided with a number of 
concepts related to the legal framework of the census, definition of the 
census , its importance, objectives , uses and characteristics, as well as 
informed them of the maps used in the census.

The course included also topics ,theoretical and practical lectures 
on how to implement the demarcating process , the enumerators tasks 
involved in the demarcating stage as well as how to complete field 
reports for the of this stage.

Statistics.. And its necessity In Development Accounts

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية

للزميل/ عبدالكريم علي األحمر

بمناسبة ارتزاقه بمولوده الجديد الذي أسماه »عمر«

وللزميل / عبدالرقيب القدسي

بمناسبة زفافه نجله »بكر«

وللزميل/ وسام القباطي

بمناسبة زفافه الميمون..

وللزميل/ عقيل عبدالحميد عيسى

بمناسبة زفافه الميمون..

وللزميل/ عبدالقوي محرم

بمناسبة زفافه الميمون..

ولألخ/ ماجد علي غالب

بمناسبة ارتزاقه بمولودته الجديدة التي أسماها »هيام«

فألف ألف مبروك

المهنئون:

هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء

وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

بقلوب مؤمنة بقضاء اهلل وقدره نتقدم بأحر 
التعازي والمواساة القلبية إلى الزميل/

هاشم عبداهلل السرحي
بوفاة المغفور لها بإذن اهلل »عمته«

والزميلة/ نبيلة علي هالل
بوفاة المغفور لها »جدتها«

سائلين اهلل العلي القدير ان يتغمد الفقيدتين 
بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم أهلهن 

وذويهن الصبر والسلوان..
إنا هلل وإنا اليه راجعون.

األسيفون:
أ. د. حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز

هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء
وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

   Dr. Mohammed Yosr
Professor of planning and 

transport - Sana’a University



Demarcating stage is considered  significant preparatory stages  for 
implementing Census 2014 that  requires accurate preparation and 
planning and high effective  level of technical , human and material In 
terms of preparing maps and frames,the lists of targeted  work  areas and  
standards and conditions  for selecting training and qualifying workers 
for this stage, in addition to training programs , instructions  and modern 
training techniques as well as means used in implementation of field 
process for  the demarcating stage ,ongoing following- up and  field 
monitoring and visits .

In general this stage includes determining and demarcating the 
major and minor cities ,centers of districts  centers ,large villages ( 500) 
households and more , and  the population  settlements containing two 
enumerating areas and more are added in  this census 2014. This stage 
is considered a positive step forward in order to  put solution for the 
troubles faced determining  enumerating areas .In addition to facilitating 
the work of enumerators in numbering and listing of buildings ,housings 
households and  establishments as well statistics the population and 
households  so that work areas can be reached easily  and  for purposes 
of upcoming surveys that  follow Census.

 All that is for  the purpose of dividing  the  areas/size work  among 
workers  in semi-equally way, without any  duplicating or deleting that 
could happen of any components of census. In addition to ensure the 
distinguishing  between administrative and census components at urban 
and rural level, the inclusion of  building   process expansion in cities 
and areas divided to blocks ,consequently the coverage of population 
,housing and establishment that located within targeted population 
settlements can be achieved in demarcating operation and facilitating  
the work of numbering  and listing stages and then actual enumerating .

Demarcating  stage includes implementation of filed process for two 
stages ,the first one is determining and demarcating external borders of 
cities of various types .The second one is determining and demarcating  
sectors ,sections and blocks  in targeted urban and rural areas.

Therefore, such work requires office preparation according to clear 
scientific ,technical methodology . The work plan of census 2014 
includes using of digital maps ,modern air- images  and  unified frame 
as outputs of basic services map and  previous census 2004 that will be 
reflected  positively at the level of coverage and comprehensiveness  , 
adjust the administrative and census division and field control  , clarity of 
maps and instructions  and field  and office  performance level.
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Demarcating and its importance 
in implementation of census 2014

Prof. Hasan Thabit Farhan
CSO Chairman

Deputy Chairman of Supreme committee
Census Director

Statistics/Saleh AL-Emad
The Minister of planning and 

international cooperation Dr. Mohamed 
saeedSaadi says that the 6 meeting of 
the friends of Yemen, that held in New 
York in September, discussed the current 
situation in Yemen and the progress in 
the political, security and economic areas, 
noting that those meetings had seen the 
participation of more than 40 Foreign 
Ministers of Yemen’s friend countries 
and representatives from international 
organizations , the World Bank and the 
International Monetary Fund. 

Vision for the post-transitional 
Dr. Saadi points out that the meeting 

discussed a number of documents 

prepared by the Government of 
national reconciliation, including the 
economic paper presented the economic 

developments in Yemen and assessed 
what has been achieved in the fulfilment 
of mutual ............................ continued on page 7

ِAt sixth meeting of friends of Yemen Group in New York: 

Minister of planning and international cooperation, 
calls on donors to meet their pledges to Yemen

CSO Chairman: Form of upcoming State will not 
deter  implementation of Census 2014 stages

Statistics/special 
Report/Derhim AL-Soufiani
Minister of planning and 

international cooperation – Chairman 
of the supreme committee of the 
census – Dr. Mohammed Saeed  AL-
Saadi,  stresses the importance of data 
and information documentation to 
any planning or future work to ensure 
its success especially data in regard to  
statistical work.

Minister says ,during his 
chairmanship of the seventh 
meeting of the supreme committee 
of the census,  that the world looks 
on to civilization as civilization of 

information which is certain issue 
and no controversy , pointing out that 
the strength of a country is assessed 

based on its potential information 
and the success or failure is measured 
by the accuracy and validity of the 

information in which the plans and 
expectations are adopted upon .

Dr. Al-Saadi ..... continued on page 7

 During his chairmanship of the seventh meeting of the Supreme Committee of the census

Minister of planning and intl. Corp. stresses the importance of data and 
information documentation to ensure the success of the census 2014
CSO holds a number of meetings in preparation for implementation phases 
of General Census of Population, Housing and Establishments 2014

Training trainers , supervisors , team leaders and researchers on 
Census 2014 field work manual of demarcating stage

Statistics/Derhim AL-Soufiani
Central Statistical Organization 

(CSO)organized , from (14-19) last 
September, a special training course on 
training the trainers of the demarcating 
stage (first stage) to identify and 
demarcate the major and minor cities 
and  which is one of the preparatory 
stages within the plans and programs 
of the implementation of the General 
census of population, housing and 
establishments, 2014.

The course ,was attended by 42 
participants from the leadership and 
cadres of CSO, who had been prepared 
to become trainers for supervisors 
, team leaders and researchers, to 

provide trainees with information and 
demarcating process skills and how to 
implement the demarcating process in 
the field, as well as how to complete 
field workers reports.

The course also addressed topics 
related to concepts , terminology and 
clarifications contained in the field 
work manual (fourth draft) after the 
accommodation of remarks in the 

training courses for the first pilot-test .
The Chairman of CSO  Deputy 

Chairman of the supreme committee 
of the census – Census Manager 
Dr. Hassan Thabit Farhan, in a 
press statement , said that the field 
work manual of field workers in the 
demarcating stage is a guide and a 
reference for enumerators during the 
execution of the tasks assigned to 
them.

He pointed out to controls and 
logical sequence that was taken into 
account in the preparation of the 
contents of the field work manual of 
this stage in order to accommodate all 
the  instructions..... continued on page 7

Statistics/special
Dr. Hasan thabit Farhan –CSO Chairman 

,Deputy - Chairman of supreme committee-
Census Director assures that the stages  
which related to Census of population 
,housing  and establishment 2014 are going 
as in precise  and successful form  according 
to what is planned and scheduled in the  
timeline  without any delay nor postpone.

Dr. Hasan said, in press release in sideline 
of the sixth meeting of  the supreme 
committee that has held in  the headquarter  
of CSO  under  his supervision,  that the 
stages of census 2014 will be implementing  
in its specific time because CSO does not 
have any problem related to  administrative  
division of  State whether at  regional  or 
current  governorate level  or at any shape of 
administrative division. 

He  explained that statistical process  
is conducted on the level of small 
administrative unit  then at  level of village , 
centers , districts  and governorate then at the 
level of Republic 

He assures that any shape of the division 
that will be consensuses by the National 
Dialogue members  will not  represent any 
trouble in implementing of census 2014 
since what is it performed is  data collection.

Dr. Hasan said that  supreme committee  
of Census  discussed  and adopted  in its sixth  
meeting  evaluation  report  for the  results 
of  first  pilot -test as well as  the final report  
for the results  of  Poll survey on census  
questionnaire ,in addition to methodology 
document    of selection of workers for 
demarcating g stage  taking in account 
committee member  ............ continued on page 7


