
االحصاء/ صالح العماد
أك���د وزي���ر التخطي���ط والتع���اون 
الدول���ي الدكت���ور محم���د الس���عدي 
أن الحكوم���ة اليمني���ة ممثل���ة بوزارة 
التخطيط والتع���اون الدولي و برنامج 
الغ���ذاء العامل���ي التابع لألم���م املتحدة 
اطلع���ا مجتمع املانح���ن لليمن على 
خ���ال  للربنام���ج  القادم���ة  العملي���ة 
العام���ن القادمن، والت���ي تهدف إىل 
تقديم املس���اعدات إىل 6 ماين من 
اليمني���ن الذين يعانون م���ن انعدام 
األم���ن الغذائ���ي، والدع���م من خال 
زيادة الغذاء وتعزيز الخطط الحكومية 

الهادفة إىل تش���جيع التح���اق الفتيات 
بمدارس التعليم املختلفة.

وأش���ار وزي���ر التخطي���ط والتعاون 
الدول���ي يف تصري���ح صحف���ي إىل أن 
وثيق���ة خط���ة عم���ل برنام���ج الغذاء 
العاملي للعامن القادمن تم ارس���الها 
إىل املجلس التنفيذي لربنامج األغذية 
العامل���ي للموافقة عليها خال الش���هر 

الجاري.
وق���ال » إنه من املق���رر أن تبدأ هذه 
العملي���ة يف يولي���و 2014م.. منوهًاإىل 
أن هن���اك تعاون وثيق م���ع الحكومة 
اليمنية والتي...............البقية ص/2

اإلحصاء/ درهم السفياني
أق���رت اللجن���ة العلي���ا للتع���داد الع���ام 
للسكان املس���اكن واملنشآت لعام 2014م 
يف اجتماعه���ا بصنع���اء يف 20 م���ن فرباير 
املاض���ي برئاس���ة رئيس الجه���از املركزي 
لإلحصاء – مدير التعداد الدكتور حس���ن 
ثابت فرحان، الوثيقة الفنية لتنفيذ مرحلة 

الرتقيم والحصر للتعداد .
وتش���مل الوثيقة عملية تقييم الرتقيم 
والحصر يف تع���داد 2004م وأهم الدروس 
املس���تفادة وك���ذا منهجي���ة تنفي���ذ أعمال 
الرتقيم والحصر للتعداد 2014م ، إضافة إىل 
املتطلبات الفنية واملادية والبشرية للرتقيم 
الفنية  والحص���ر والتجهي���زات واألعم���ال 
الخاص���ة بتنفيذ مرحل���ة الرتقيم والحصر 

وتوزيع���ات حجوم مناط���ق العمل امليداني 
ملرحل���ة الرتقي���م والحصر على مس���توى 

املحافظات والتقسيمات اإلدارية والتعدادية 
لتعداد 2014م................البقية ص/2

رئيس الجهاز في نيويورك للمشاركة في جلسات اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة
وزير التخطيط يكشف عن برنامج دولي لتقديم مساعدات غذائية لـ6 ماليين يمني

الأهداف واملنهجية املتبعة لتنفيذ 
التعداد التجريبي يف تعداد 2014م

االفتتاحية

وزير التخطيط يك�سف عن برنامج دويل لتقدمي م�ساعدات غذائية لـ6 ماليني ميني

حرص���اً عل���ى مواكبة التق���دم العلمي يف الوس���ائل واألس���اليب 
املس���تخدمة يف تنفيذ التع���دادات فقد قرر الجهاز اس���تخدام أفضل 
النظم واألساليب التكنولوجية الحديثة وخصوصًا معالجة البيانات 
من خال استخدام تقنية املاسح الضوئي إلدخال ومعالجة البيانات 
والتي يعتمد على أجهزة حديثة وعالية الدقة والس���رعة باالستفادة 

من تجارب الدول يف هذا املجال. 
ونظراً ألهمية اختبار الوثائق واالدارات والربامج االلية املس���تخدمة 
بتقنية املاس���ح الضوئي ميدانيًا من خال التع���داد التجريبي على 
مرحلتن للوقوف أمام احكام تصميم واعداد االستمارات االلكرتونية 
والربامج االلية ومواكبة التطور التكنولوجي يف هذا املجال ثم تصميم 

العينة على النحو التالي:
ت���م تحديد حجم العينة ب���� )46( منطقة عد وت���م اختيارها من 
)23( قس���م موزعه على كل محافظ���ات الجمهورية بواقع منطقتي 
عد من كل قس���م لكل محافظة حس���ب خصائص املجتمع، وتعترب 
هذه النس���بة مناس���بة يف مثل هذا النوع من التجارب القبلية ووفقًا 

لألهداف املحددة لها . 
مرحل���ة الرتقيم والحص���ر :- يف هذه املرحلة ت���م اختيار منطقتي 
عد من القس���م املختار يف كل محافظة حس���ب الطبيعة الجغرافية 
او االجتماعية على ان يتم ترقيم وحصر االس���ر واملباني واملنش���آت 

لجميع املكونات االدارية ملنطقتي العد. 
مرحل���ة العد :- بع���د االنتهاء من عملية الرتقيم والحصر لألس���ر 
واملباني و املنشآت لجميع املكونات االدارية ملنطقتي العد يتم عملية 

عد السكان . 
وق���د تم تنفيذ األنش���طة واألعم���ال الخاصة بالتدري���ب للتعداد 
التجريبي املصغر للتعداد الع���ام 2014م خال الفرتة 2/16 / 2014 
وحتى 2014/2/28م. وخال هذه الفرتة تم عقد عدد ثاث فعاليات 
تدريبية مركزية لتنفيذ االعم���ال امليدانية للتعداد التجريبي املصغر 

بحسب املراحل وكما يلي:-
1- ورشة العمل لطاقم املدربن للمرحلة االوىل للتعداد التجريبي 

مرحلة الرتقيم والحصر خال الفرتة..................... البقية ص/2
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تو
صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

امل�سرف العام/ اأ. د. ح�سن ثابت فرحانالعدد )26( فرباير ــ مار�س 2014م رئي�س التحرير/ ح�سن ناجي ال�سغري

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

نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد - مدير التعداد

جهاز اإلحصاء يستعد لتنفيذ مسح األمن 
الغذائي الشامل 2014م

اللجنة العليا واللجنة الفنية للتعداد العام تقران الوثائق 
الفنية الخاصة بتنفيذ مرحلة الترقيم والحصر

اإلحصاء/ خاص
دشنت بالجهاز املركزي لإلحصاء الدورة التدريبية للمسح 
الشامل لألمن الغذائي للباحثن ورؤساء الفرق خال الفرتة 

10-16مارس 2014م.
ويف افتتاح الدورة التدريبية ألقى األس���تاذ الدكتور/حسن 
ثاب���ت فرحان كلمة رحب فيها بالس���يد » ي���ان ماكد ولند« 
مدي���ر وحدة الط���وارئ يف برنام���ج األغذية العاملي، والس���يد 
»أحمد ش���اهر« مس���ئول تحليل البيان���ات يف الربنامج، وكل 
األصدقاء الذين تعاونوا مع الجهاز إلخراج هذا العمل إىل النور، 
كم���ا رحب االخ/ رئيس الجهاز باإلخ���وة واألخوات الباحثن 

والباحثات املشاركن يف الدورة.................. البقية ص/2

الجهاز يدشن الدورة التدريبية 
للمسح الشامل لألمن الغذائي

رئيس الجهاز في نيويورك للمشاركة في جلسات
اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

االحصاء/خاص
الدكت���ور/ حس���ن  االس���تاذ  توج���ه 
ثابت فرحان – رئي���س الجهاز املركزي 
لإلحصاء والوف���د املرافق له إىل الواليات 
املتح���دة االمريكية - نيوي���ورك – نهاية 
شهر فرباير املاضي للمشاركة يف الجلسة 
الخامس���ة واألربعون للجنة اإلحصائية 
لألمم املتح���دة املنعقدة يف مقر ش���عبة 
إحص���اءات األمم املتح���دة - نيويورك - 
خال الفرتة ال�28 من فرباير إىل ال� 7من 

مارس 2014م.
هذا وقد ركزت الجلسة على مناقشة 
وإق���رار املب���ادئ األساس���ية لإلحصاءات 
الرسمية وتطبيقها، باإلضافة إىل مناقشة 
وإق���رار العديد من املواضي���ع اإلحصائية 
املتمثلة يف الحسابات القومية، واملحاسبة 
والبيئة االقتصادي���ة، وإحصاءات التجارة 
الدولية يف الخدمات والعوملة االقتصادية 
املعلوم���ات  تكنولوجي���ا  وإحص���اءات 

واالتصاالت ألغراض التنمية، واملقارنات 
الدولي���ة وإحصاءات اإلعاق���ة، والبيانات 
الضخم���ة وتحديث النظ���م اإلحصائية، 
ومنشورات ش���عبة اإلحصاءات يف األمم 

املتحدة، وتنس���يق األنشطة اإلحصائية 
يف منظومة األمم املتحدة، واليوم العاملي 
اإلقليمية،  اإلحصاءات  وتطوير  لإلحصاء 
كما تم استعراض ........... البقية ص/2

رئي�س اجلهاز – مدير التعداد يف مقابلة اأجرتها معه قناة "اليمن الف�سائية":

ندعو وسائل اإلعالم الى توعية المواطنين لإلدالء بالبيانات التي سيتم 
عكسها لمصلحة المواطن نفسه، ونحن ال ننشر أسماء ولكننا ننشر أرقام

اإلحصاء/ متابعات
التع���داد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت 2014م أحد أهم املرتكزات 
واملراجع الرئيس���ية الت���ي تعتمد عليه 
كل دول العالم بدون استثناء يف صياغة 
خط���ط املس���تقبل والنظ���ر اىل م���ا تم 
تنفيذه يف املاضي وتطبيقه يف املستقبل 
وكيفي���ة توزي���ع الخدم���ات بحس���ب 

التوزيعات السكانية .
كما تعترب نتائج التعداد مؤشرًا هامًا 
يف قياس مس���توى التق���دم أو التدهور 
االقتص���ادي والخدم���ي ، ل���ذا فإن هذا 
التع���داد يتم تنفيذه ب���ن فرتة وأخرى 
وه���و عبارة ع���ن مقي���اس عاملي يتم 

تنفيذه كل عشر سنوات .
ونتيجة ملا يمثله التعداد من أهمية يف 
توفري املعلومات عن األوضاع االقتصادية 

للس���كان  والديموغرافية  واالجتماعية 
لراس���مي  األساس���ية  األداة  لتك���ون 
السياسات واملخططن وصناع القرار يف 

تشخيص املشاكل وتقييم الواقع، فإن 
اليمن تس���ري حالي���ًا يف خطوات جدية 

وحثيثة لتنفيذ التعداد.
 ويب���ذل الجهاز املرك���زي لإلحصاء 
جه���ودا كب���رية تتضمن تنفي���ذ أعمال 
وأنش���طة عديدة ومختلفة وفقا لخطة 
مدروس���ة تلبي طموحات مستخدمي 
البيان���ات م���ن خ���ال التع���داد العام 

للسكان واملساكن واملنشآت . 
 وحول األعمال واإلجراءات الخاصة 
بتنفيذ أنش���طة ومراحل التعداد والتي 
تم البدء بتنفيذه منذ ش���هر ابريل من 
العام 2012م أوضح ذلك رئيس الجهاز 
املرك���زي لإلحص���اء – مدي���ر التع���داد 
الدكتور حسن ثابت فرحان يف مقابلة 

له مع قناة اليمن الفضائية..
التفاصيل............ ص/3

رئيس الجهاز يشارك في 
ورشة العمل اإلقليمية 

لبرنامج المقارنات الدولية 
في مدينة اسطنبول التركية

اإلحصاء / خاص
ش���ارك األس���تاذ الدكتور/ حس���ن ثابت فرحان 
– رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء، ومعه األس���تاذ/ 
حم���دي علي الش���رجبي – مدير عام الحس���ابات 
القومية- املنس���ق الوطني لربنامج املقارنات الدولية 
يف ورش���ة العم���ل اإلقليمي���ة الخاص���ة بإحصاءات 
األس���عار والنتائج النهائية لربنامج املقارنات الدولية 
الت���ي عق���دت يف اس���طنبول، تركيا خ���ال الفرتة 
23-2014/2/26م. بدعوة م���ن اللجنة االقتصادية 

واالجتماعية لدول غربي آسيا )اإلسكوا(.
وخال الورش���ة ألقى االس���تاذ الدكتور/ حسن 
ثابت فرح���ان - رئيس الجه���از، كلمة هامة تطرق 
فيها إىل أهمي���ة الربنامج واألهداف املرجوة منه، كما 
أشاد بجهود جميع الدول إىل............ البقية ص/2

نعتذر عن صدور عدد يناير 2014م
من صحيفة اإلحصاء وذلك ألسباب إدارية 

تتعلق بتجديد عقود الطباعة واإلخراج.
هيئة حترير »الإح�ساء«
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وزير التخطيط يكشف
س����تدعم التح����ول التدريجي ألنش����طة الربنامج من 
اإلغاثة - توزيع املواد الغذائية غري املش����روط - إىل األنشطة 

القائمة على التأهيل لتعزيز التغذية واألمن الغذائي«.
من جانبه عقد اللقاء التشاوري ملشروع املسح الشامل 
لألم����ن الغذائ����ي والذي ينف����ذه برنامج االغذي����ة العاملي 
بالتعاون مع الجهاز املركزي لإلحصاء ومنظمة اليونيسيف، 
والذي يهدف إىل تقدير عدد السكان املتضررين من انعدام 
األمن الغذائي وتحديد مس����توى سوء التغذية ، وتحديد 
مس����تواها واملتضرري����ن غذائي����ًا من االس����ر واملجموعات 
الس����كانية ، ودراسة األسباب الكامنة لعوامل خطر انعدام 
األمن الغذائي وسوء التغذية ، وتحديث املعلومات االولية 

لنظام املراقبة واملتابعة للتدخات الناتجة عن املسح .
ويف هذا الجانب كشف رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء 
االس����تاذ الدكتور/ حس����ن ثابت فرحان ع����ن قرب تنفيذ 
املسح الثالث لألمن الغذائي الشامل يف جميع محافظات 
الجمهورية بعد استكمال اإلجراءات والوثائق الفنية وتوقيع 

االتفاقية مع برنامج األغذية العاملي ومنظمة اليونيسف .
وقال الدكتور فرحان يف افتتاح اللقاء التش����اوري ملشروع 
املس����ح الذي نظمه ش����ركاء العم����ل من الجه����از املركزي 
لإلحصاء وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة اليونيسف أن 
الحكومة اليمنية تدرك أهمية إجراء املس����ح الثالث لألمن 
الغذائي الشامل نظراً لسرعة تغري األوضاع يف اليمن خال 
الف����رتة املاضية وهي مقتنعة تمامًا بأهمي����ة البدء بإجرائه 

قريبًا .
الفتًا إىل أنها ملتزمة بمش����اركة برنامج األغذية العاملي 
يف تنفيذ املس����ح وتثمن الدعم املق����دم إلنجاحه من كافة 
الجهات وش����دد الدكتور/ فرحان على دور الجهاز املركزي 
يف التنفي����ذ قائًا: »يعترب الجه����از املركزي لإلحصاء الجهة 
الرس����مية الحكومية التي خولها القان����ون إنتاج البيانات 
ونش����رها والتي م����ن خالها يتم وض����ع الخطط والربامج 
وصن����ع الق����رار بما يخدم األنش����طة التنموي����ة الحكومية 

سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا« .
وق����ال : »يعمل الجهاز بش����كل وثيق م����ع العديد من 
وكاالت األمم املتحدة والعديد من املنظمات الدولية األخرى 
يف إجراء دراس����ات على مس����توى ونطاق واسع من الباد 
وهذا التعاون م����ع برنامج األغذية العاملي قوي ومس����تمر 
وقد تم إنجاز العديد من األعمال أبرزها املس����حان لألمن 
الغذائي الش����امل واللذان أجريا يف 2009م -2011م حيث 
ق����دم الجهاز املرك����زي الدعم الفني يف تصميم وس����حب 
العينة واس����تخراج مناطق العد وإدخ����ال البيانات، وهناك 
تعاون آخر يف مس����وحات تمت منذ العام 2002م، وتعزيزًا 
للتعاون هناك تنس����يق بن وحدة نظ����ام معلومات األمن 

الغذائي بالجهاز وبرنامج األغذية العاملي«.
مبينًا أن الشراكة بن برنامج الغذاء العاملي والحكومة 
اليمنية له تاريخ طويل من التعاون ويعود إىل ما قبل أربعة 
عق����ود عندما ب����دأ الربنامج أعماله يف اليم����ن وعمل على 

مساعدة املاين من اليمنين.
بدوره قال املدير االقليمي لربنامج األغذية العاملي السيد 
»بيش����وبارجوني« إن التقرير األخ����ري لنظام مراقبة األمن 
الغذائ����ي التابع للربنامج الصادر يف يونيو 2013م كش����ف 
أن هناك 10.5 مليون ش����خص مازالوا يعانون من فجوة 
غذائية منهم 4.5 مليون يعانون من انعدام األمن الغذائي 
الحاد و6 ماين يعانون بشكل متوسط من انعدام األمن 

الغذائي.
الفتًا إىل أن األس����باب الرئيسية النعدام األمن الغذائي 
تش����مل البطالة وانخفاض التحوي����ات املالية وتدهور يف 
مصادر الدخل والفقر املدقع وارتفاع النمو السكاني وتقلب 
األس����عار وارتفاع تكاليف املعيش����ة والصراعات املس����تمرة 

وانعدام األمن واالستقرار.
ونوه بأن املس����ح الحالي س����يصدر تقريراً يصف حالة 

األمن الغذائي للش����رائح املختلفة من السكان والقاطنن 
يف أجزاء مختلفة من الباد وس����يلخص األسباب الكامنة 
وراء ضعف الحالة الراهنة ويجيب عن أسئلة تتعلق بمن 
هم الفقراء الذي����ن يعانون من انعدام األمن الغذائي وكم 
عددهم وأين يعيش����ون وملاذا هم يعانون وما الذي يمكن 

عمله لتحسن وضعهم؟! 
كم����ا ألقيت كلمة من قبل ممثل منظمة اليونيس����ف 
بصنعاء أش����ارت إىل أهمية املس����ح وأهدافه وخطة املنظمة 
لدعمه وإنجاحه كما تم يف اللقاء إنشاء لجنة تسيري املسح 
وتمت مناقش����ة ملخص الشركاء وإبداء املاحظات حولها 
من مختل����ف الجهات وتمت صياغة آلية للتنس����يق بن 

الجهات املختلفة ليتم التنفيذ األمثل .

اللجنة العليا واللجنة
كما أقرت اللجنة العليا وثيقة اختيار املش����تغلن ملرحلة 
الرتقيم والحصر للتعداد حيث تعترب من املراحل الرئيسية 
للتعداد العام للس����كان واملس����اكن واملنشآت 2014م ويتم 
فيها ترقيم جميع املباني واملس����اكن وحصر األس����ر لكافة 
محافظ����ات الجمهورية ضمانا لعدم س����قوط أي مبنى او 
مس����كن أو أس����رة من أجل تكوين اطار ش����امل لتقسيم 
مناطق العد والتي تعترب منطقة عمل عداد يف مرحلة العد 

الفعلي .
وتتضم����ن وثيق����ة اختي����ار املش����تغلن له����ذه املرحلة 
التعريف بأهمية وأهداف اختيار املشتغلن لتعداد 2014م 
والهي����كل التنظيمي للجن����ة اختيارهم وك����ذا مهام لجنة 
اختيار املش����تغلن والخطة والربنامج الزمني للجنة اختيار 
املش����تغلن بتعداد 2014م واعداد وقوام املشتغلن ميدانيًا 
بمرحلة الرتقيم والحصر بحس����ب فئاتهم وعلى مستوى 
املحافظ����ات، اىل جان����ب آلي����ة اختيار املش����تغلن امليدانن 

بمختلف فئاتهم بمرحلة الرتقيم والحصر . 
وتم إق����رار الوثيقة الفني����ة لتنفيذ التع����داد التجريبي 
للتعداد العام للس����كان واملساكن واملنش����آت 2014م بعد 

استيعاب ماحظات الفريق الفني ومكتب التعداد.
ومن املق����رر أن تنف����ذ علمي����ة ترقيم وحص����ر املباني 
واملس����اكن واملنش����آت لهذا التعداد التجريبي يف مرحلتيه 
األوىل والثانية خال الف����رتة من 27 فرباير 2014م وحتى 
الثامن من مارس فيما تكون عملية عد الس����كان من 2- 
11 من ش����هر مارس، فيما س����تنفد املرحلة الثانية خال 

الفرتة من 19 - 28 إبريل من العام الجاري .
كما ناقش����ت اللجن����ة العليا للتع����داد العام للس����كان 
واملس����اكن واملنش����آت 2014م يف اجتماعه����ا يف 21 فرباير 
املاضي برئاس����ة رئيس الجهاز- مدي����ر التعداد ، عددا من 
الوثائ����ق الخاصة بتنفيذ أعمال التع����داد واملتعلقة بمرحلة 

الرتقيم والحصر .
حيث اطلعت اللجن����ة على ملخص التقرير التقييمي 
لنتائ����ج أعمال مرحل����ة التحزيم الخاصة بالتع����داد والتي 
تش����مل املرحلة األوىل املتمثلة يف تحدي����د وتحزيم حدود 
امل����دن وكذا املرحلة الثانية التي ش����ملت تحديد وتحزيم 
القطاع����ات واألقس����ام والبل����وكات للتعداد العام للس����كان 

واملساكن واملنشآت 2014م وأقرته .
وأق����ر االجتم����اع التقري����ر النص����ف الس����نوي 2013م 
خال الف����رتة )يوليو – ديس����مرب ( حول مس����توى تنفيذ 
أعمال التع����داد واملقدم إىل مجلس الوزراء واملتضمن عرضا 
توضيحيا ملس����توى تنفيذ أنش����طة التعداد 2014م خال 
العام 2013م وكذا أنش����طة اللجان العليا والفنية ومكتب 

التعداد والفريق الفني .
حيث اس����تعرض التقرير أنش����طة اللجان التحضريية 
املكتبية والتي تش����مل األطر والخرائط والعينات والوثائق 
والتجهيز املكتبي والدراسات املتعمقة والتدريب والتجهيز 
اآللي والتوثيق واإلعام والرتويج والنشر والورش والندوات 
والتعاون الفني والتنسيق مع املانحن وكذا النفقات املالية 

للتعداد خال الفرتة واألعمال واألنشطة املساعدة .
وركز التقرير على تقدي����م عرض ملخص حول نتائج 
تنفيذ مرحلة التحزيم للتعداد 2014م وكذا ما تم تنفيذه 

يف مجال تجهيز أعمال التعداد التجريبي املصغر .
كما اس����تعرض أعضاء اللجنة العليا للتعداد االستمارة 
االلكرتونية لحصر املباني واملس����اكن واألس����ر واملنش����آت 
2014م باس����تخدام املاس����ح الضوئي  وتم أقرارها ، وطرح 
املجتمعون العديد من املاحظات واملقرتحات التي تسهم 

يف ضمان نجاح التعداد بالشكل املطلوب .
وأكد املجتمعون على أهمية استيعاب كافة املاحظات 
واملقرتح����ات التي طرحت س����واء من قب����ل اللجنة الفنية 
للتعداد أو اللجنة العليا للتع����داد وكذا الرتكيز على ضرورة 
العمل والتنس����يق والتكاتف بن مختلف الجهات املعنية 
والشعور باملسئولية باعتبار تنفيذ التعداد مسئولية وطنية 

ينبغي العمل على إنجاحها بشتى الوسائل .
وتُع����د مرحلة الرتقي����م والحصر للتعداد م����ن املراحل 
الرئيسية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م 
، كما تمثل املرحلة امليدانية األوىل واألساس لتكوين األطر 
اإلحصائية املختلفة للمباني واملس����اكن واألس����ر واملنشآت 
وترقيمها وتقييم التقسيمات التعدادية واإلدارية وتحديث 

األطر والخرائط لتنفيذ املرحلة األهم وهي مرحلة العد.
هذا وكان����ت اللجن����ة الفنية للتع����داد العام للس����كان 
واملساكن واملنشآت قد أقرت يف اجتماعها يف 16 من فرباير 
املاضي برئاس����ة  وكيل الجهاز املرك����زي لإلحصاء الدكتور 
عبد الحكيم العبيد، الوثيقة الفنية لتنفيذ مرحلة الرتقيم 

والحصر للتعداد.
كما أقرت اللجنة وثيقة اختيار املشتغلن ملرحلة الرتقيم 
والحصر للتعداد وكذا إق����رار الوثيقة الفنية لتنفيذ التعداد 
التجريبي للتعداد بعد استيعاب ماحظات الفريق الفني 
ومكتب التع����داد، حيث تكمن أهمي����ة املرحلة التجريبية 
يف االس����تفادة من اإليجابيات وتايف الس����لبيات يف تنفيذ 
التعدادات السابقة وبما يضمن نجاح تنفيذ تعداد 2014م.
ويأتي تنفيذ ه����ذه املرحلة يف إطار التع����داد التجريبي 
املخطط له وتنفيذ تلك التجارب يف إعطاء معلومات مهمة 
وتشخيص دقيق لدى مائمة الربامج املوضوعة بمختلف 
أنواعه����ا لتنفيذ إدخ����ال ومعالجة البيانات بتقنية املاس����ح 
الضوئي والربامج اآللية ونظم التش����غيل والصيانة وحفظ 
البيانات واس����تخراجها وكذا مائمة تصميم اس����تمارات 
إلكرتونية وترميز ومراجعة آلية وصياغة األسئلة واإلجابات 
ودق����ة اس����تيفائها من قبل املش����تغلن كتاب����ة وأرقام وفق 

منهجية متبعة.
كما أق����رت اللجنة الفنية للتعداد يف اجتماعها يف ال� 17 
من فرباير املاضي برئاس����ة وكيل الجهاز    ملخص التقرير 
التقييمي لنتائج أعمال مرحلة التحزيم الخاصة بالتعداد .

وق����د أقر االجتم����اع التقرير النصف الس����نوي 2013م 
خال الفرتة )يوليو – ديسمرب ( حول مستوى تنفيذ أعمال 
التعداد واملق����دم اىل مجلس الوزراء حول مس����توى تنفيذ 

أعمال التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م .
كما اس����تعرض االجتماع االستمارة االلكرتونية لحصر 
املباني واملس����اكن واألس����ر واملنش����آت 2014م باستخدام 
املاسح الضوئي وأقرها.. وتكمن أهمية التعداد العام للسكان 
واملساكن واملنشآت 2014م يف توفري املعلومات عن األوضاع 
االقتصادي����ة واالجتماعية والديموغرافية للس����كان لتكون 
األداة األساسية لراس����مي السياسات واملخططن وصناع 

القرار يف تشخيص املشاكل وتقييم الواقع .

رئيس الجهاز يشارك
جانب املكتب اإلقليمي باإلس����كوا بالوص����ول إىل هذه 
املرحلة، وإطاق النتائج النهائية ملماثات القوة الش����رائية 
ppps، وأش����ار إىل أهمية االستفادة من نتائج الربنامج من 
خال الدراسات واألبحاث ذات الصلة والتي يتطلب القيام 

بها على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي، حتى يكون 
لنتائج الربنامج الفائدة املرجوة  منها، كما تقدم بالشكر لكل 
من ساهم يف نجاح الربنامج وعلى رأسهم منظمة اإلسكوا 
والبنك الدولي وجميع الدول املش����اركة، كما أش����اد بجهود 
فري����ق العمل الوطن����ي يف تنفيذ املهام املوكل����ة إليه بنجاح 
وبمهنية عالية،متج����اوزاً كل الصعوبات والعوائق وتمثيل 

بادنا التمثيل املشرف.
بعد ذلك قام األس����تاذ/ حمدي الشرجبي – مدير عام 
الحس����ابات القومية - املنس����ق الوطني لربنامج املقارنات 
الدولية بعرض ورق����ة عمل حول تجربة اليمن يف برنامج 
املقارنات الدولية، أشار فيها إىل مشاركات اليمن يف الربنامج، 
والتحديات الت����ي واجهت العمل من����ذ البداية، ومقومات  
النجاح التي س����اعدت عل����ى نجاح العم����ل، باإلضافة إىل 
فوائد املش����اركة ومميزات هذه الدورة، واالستفادة املتوقعة 
من النتائج باإلضافة إىل الرؤية املستقبلية لربنامج املقارنات 

الدولية.
ولألهمية الكبرية للمشاركة يف هذه الورشة، تم إطاق 
النتائ����ج النهائية لدول غربي آس����يا )اإلس����كوا( يف برنامج 
املقارن����ات الدولي����ة، بحضور رؤس����اء األجه����زة اإلحصائية 
واملنس����قن الوطنين لدول املنطقة، باإلضافة إىل مناقشة 
الخطة املستقبلية للربنامج وإمكانية دمج برنامج ICP مع 

.CPI مؤشرات  أسعار املستهلكن

رئيس الجهاز يف نيويورك
مواضيع اإلحص����اءات الديمغرافية وإحص����اءات الهجرة 
الدولية، واإلحصاءات الزراعية والريفية، وإحصاءات الطاقة، 
وإحصاءات السياحة، وإحصاءات األسعار ومؤشرات التنمية 

ودمج املعلومات اإلحصائية والجغرافية املكانية.
ويف الجلسة قدم االستاذ الدكتور/ حسن ثابت فرحان 
- رئيس الجهاز العديد من املداخات منها تجربة اليمن 
يف االنتقال إىل نظام الحس����ابات القومية 2008م، وتوحيد 
مفه����وم اإلعاق����ة، وإحص����اءات الاجئن وأهمي����ة ترجمة 
الوثائق اإلحصائي����ة الصادرة عن ش����عبة اإلحصاء باألمم 

املتحدة باللغة العربية حتى يمكن االستفادة منها.
ويف الفعالي����ات املصاحبة للجلس����ة التقى األخ/ رئيس 
الجه����از ممثل بعثة البن����ك الدولي يف األم����م املتحدة تم 
خال اللقاء مناقش����ة ما يقوم به الجهاز املركزي لإلحصاء 
حاليًا من أنش����طة ال سيما مشروع التعداد العام للسكان 
واملساكن واملنشآت 2014م، ومسح ميزانية األسرة ومسح 
الق����وى العاملة، وأكد رئيس الجهاز على أن العمل يتم يف 
وترية عالية حيث يجري حاليًا تنفيذ األعمال امليدانية دون 
أي مشاكل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الباد وقد 
تم استقبال البيانات التي تم ادخالها لشهر يناير بشكل 

كامل.
والتقى األخ/ رئيس الجهاز اللجنة التنس����يقية ملنظمة 
االس����كوا املنعقد يف مقر البعثة العماني����ة الدائمة يف األمم 
املتحدة،هدف اللقاء اىل توحيد مواقف دول منظمة االسكوا 
حول املواضيع املطروحة على جدول أعمال اجتماع اللجنة 
اإلحصائية، حضر يف هذا اللقاء ممثلي دول االسكوا )شمال 

أفريقيا والدول العربية( .
كما التقى مع بعثة باريس 21 الدائمة يف األمم املتحدة 
يف مقرها، حيث تم مناقش����ة أوجه الدع����م الفني واملالي 
للجهاز املركزي لإلحصاء يف جوانب ترويج ونشر البيانات 
والخطط االس����رتاتيجية لإلحصاء، وناق����ش األخ رئيس 
الجهاز مع البعثة إمكانية تطوير موقع الجهاز لرفع وتطوير 

قدرة الجهاز يف النشر االلكرتوني للبيانات اإلحصائية.
وش����ارك األخ/ رئيس الجهاز يف اجتماع لجنة تس����يري 
االس����رتاتيجية العاملية لألغذية والزراعة التاسع وبحضور 
مدي����ر اإلحصاء بمنظمة األغذية والزراعة )الفاو( والذي تم 
فيه مناقش����ة ما تم إنجازه من مه����ام يف محضر االجتماع 
الثامن، وكذا استعراض لجنة التسيري األفريقية لألنشطة 

التي أنجزتها واملعوقات التي واجهتها وهي تعترب أول لجنة 
تم إنش����اؤها منذ عامن، ويف نهاي����ة االجتماع تم االتفاق 
على أن تقوم لجنة التسيري العاملية بمتابعة لحشد املوارد 

املالية لتنفيذ خطط العمل اإلقليمية.
كما التقى أيضَا مع الس����يد / جوراجريكان– مس����ئول 
اإلحص����اء بمنظمة االس����كوا وتركز النقاش معه بش����أن 
إمكانية االس����كوا يف دعم مش����روع التعداد العام 2014م، 
وأنش����طة إحصائية أخ����رى ويف بناء الق����درات اإلحصائية 
، وأش����ار األستاذ الدكتور/ حس����ن ثابت فرحان - رئيس 
الجه����از-إىل ضرورة تكاتف جه����ود الطرفان لحث املانحن 
لدعم الجهاز املركزي لإلحصاء ال س����يما مش����روع التعداد 
العام ويف مجال التدريب ، من جانبه أكد الس����يد »ريكان« 
اس����تعداده على أن يعمل ما بوس����عه يف هذا الشأن كون 

اليمن تمر حاليًا بفرتة مالية صعبة .

الجهاز يدشن
وق����ال » إن الجه����از املرك����زي لإلحص����اء وحرص����ًا منه 
على توفري البيانات ملس����تخدميها س����واًء الحكومي وغري 
الحكومي، فإنه ال يألوا جهداً يف تنفيذ كل املشاريع واملسوح 
التي توفر تلك البيانات س����واء املسوح الجارية والسنوية 
أو املش����اريع واملس����وح اآلنية التي تعترب مطلب لتدخات 
إنس����انية أو تعاون نوع����ي من قبل املانح����ن واملنظمات 
الدولية وباعتبار الجهاز مسؤواًل عن تنفيذ تلك املسوحات 
واملش����اريع ملا يخ����دم املصلح����ة العامة وتمك����ن الحكومة 
واملانحن من التخطيط وف����ق قاعدة بيانات دقيقة تجمع 

وفق منهجيات علمية«.
وأكد بأن الجهاز بالتنس����يق م����ع برنامج الغذاء العاملي 
ومنظمة اليونيس����يف يدش����ن الدورة التدريبية للمسح 
الش����امل لألمن الغذائي للباحثن ورؤس����اء الفرق الذين 
سيكون على عاتقهم تنفيذ هذا املسح يف عموم محافظات 

الجمهورية.
ونوه إىل أن أهمية تنفيذ املسح الشامل لألمن الغذائي 
تأت����ي يف مرحل����ة حرجة يف حي����اة ش����عبنا اليمني، حيث 
أشارت مؤشرات األمن الغذائي األخرية بأن هناك ما يعادل 
نصف سكان الباد يعاني من انعدام األمن الغذائي األمر 
الذي يجعلنا كحكومة ومنظمات محلية ودولية أن نبحث 
جليًا عن مسببات هذه األزمة لألمن الغذائي وخصائص 
الذين يعانون من هذه األزمة وعددهم وأماكنهم، ونوه إىل 
أن هذا املس����ح س����يمكننا من تحديد إمكانية االستجابة 

ونوعها ومدتها.
واختت����م األخ/ رئيس الجهاز كلمته معرباً عن ش����كره 
لألصدق����اء على تعاونهم آم����ًا أن يكون هذا العمل بداية 
شراكة مس����تمرة وفاعلة بن الجهاز وبينهم ملا من شأنه 

خدمة هذا البلد.
كما تقدم بالش����كر للفريق الفني املشرتك الذي عمل 
بجهد ويف فرتة وجيزة لإلعداد والتحضري لهذا املسح وتمنى 

أن يكلل عملهم هذا بالنجاح.
من جهته تحدث السيد » يان ماكد ولند« مدير وحدة 
الط����وارئ يف برنامج االغذية العاملي قائًا » يس����ر برنامج 
الغذاء العاملي بالتعاون مع قي����ادة الجهاز املركزي لإلحصاء 
تدش����ن الدورة التدريبية الخاصة باملسح الشامل لألمن 
الغذائي املنعقدة خ����ال الفرتة 10 – 16 مارس 2014م«. 
وأش����اد بالنتائج املرجوة من هذا املسح والتي ستفتح أفاقًا 
لتخطيط الربامج املستقبلية لربنامج االغذية العاملي وبقية 
املنظمات الدولية، وأثنى على دقة التحضري واالعداد لتنفيذ 
املس����ح من قبل الوح����دة التنفيذية املش����رتكة بن الجهاز 

وبرنامج الغذاء العاملي .
ويف ختام كلمته قدم شكره لقيادة الجهاز ممثلة باألستاذ 
الدكتور/ حسن ثابت فرحان – رئيس الجهاز، على حسن 

إدارة مرحلة االعداد والتحضري للمسح.

 م���ن 16–19/ 2014/2م والتي عقدت ملدة )4( ايام 
وحضرها )26( مدربًا .

2- الدورة التدريبية للمشتغلن )املسجلن( للمرحلة 
االوىل للتعداد التجريبي مرحلة الرتقيم والحصر خال 
الفرتة من20–25/ 2 /2014م والتي عقدت ملدة )6( ايام 

وحضرها )23( متدرب .
3- الدورة التدريبية للمشتغلن )العدادين( للمرحلة 
الثانية للتع���داد التجريبي مرحلة عد الس���كان خال 
الف���رتة من 23–2/28 /2014م والت���ي عقدت ملدة )6( 

ايام وحضرها )69( متدرب.
ويجري حالي���ًا تنفيذ االعمال امليدانية للمرحلتن يف 

مختلف محافظات الجمهورية 
حيث تهدف املعاينة االستطاعية )التعداد التجريبي( 
لتعداد 2014م إىل تحقيق مجموعه من األهداف والتي 
ترتكز بشكل رئيسي على استخدام تكنولوجيا املاسح 

الضوئي واملوضوعات ذات العاقة كما يلي :
1- مدى مائمة األس���ئلة يف االس���تمارات وإجاباتها 

وفقًا لاستمارات اإللكرتونية .
2- اختبار الوثائق الفنية ملرحلتي الحصر والعد :-

أ - اس���تمارة حصر املباني واملساكن واألسر واملنشآت 
تصميم االس���تمارات اإللكرتونية )املفاهيم والتعاريف 

والتعليمات الفنية الستيفائها(.
ب - اس���تمارة ع���د الس���كان اإللكرتوني���ة )املفاهيم 
والتعاري���ف والتعليم���ات الفني���ة يف ضوء االس���تمارة 

اإللكرتونية الستيفائها وذلك من حيث :
3- اختب���ار مع���دالت اإلنج���از اليومي باس���تخدام 

االستمارات االلكرتونية :- 
أ - معدالت اإلنجاز يف مجال استيفاء استمارة )حصر 

املباني واملساكن واألسر واملنشأة(اإللكرتونية.
ب - معدالت اإلنجاز يف مجال اس���تيفاء استمارة عد 

السكان / على مستوى الحضر والريف اإللكرتونية. 
4- اختبار مدى مائمة أس���اليب اختيار املش���تغلن 
وقدرته���م على التعام���ل مع االس���تمارات اإللكرتونية 

)الخط واألرقام( وتوزيعهم حسب املحافظات .
5- اختبار كافة املوضوع���ات املتعلقة بأعمال معالجة 

البيان���ات )التجهي���ز املكتب���ي واآللي( وف���ق منهجية 
استخدام املاسحات الضوئية من حيث :- 

أ - كفاءة األجهزة وملحقاته���ا وفقًا للمواصفات الفنية 
والتشغيلية واإلنجاز والسرعة...الخ.

ب - كف���اءة األداء للطاقم الفني والقدرة على التعامل 
مع هذه التقنية. 

ت - كفاءة التدريب للطاقم الفني. 
ث - كفاءة الطاقم الفني من حيث الصيانة والتشغيل 

والشبكات والسرفرات. 
ج - كفاءة سامة الربامج اآللية من حيث:

أ ( املسح الضوئي لاستمارات
ب ( تكويد االستمارات وترقيم االستمارات

ت ( التجهيز اآللي ومناسبة األلوان
ث ( حفظ البيانات والصور /األرشفة اإللكرتونية.

ج ( املراجع���ة والتصحيح والتوقيت وضبط الش���مول 
واملطابقة 

ح ( الرتميز اآللي واملراجعة اآللي لاتساق البيانات.
خ ( استخراج الجداول ومراجعتها وتصحيحها. 

د ( تحليل البيانات.
اما من حيث مس���توى تنفيذ األنشطة التحضريية 
للتع���داد 2014م فقد تم مناقش���ة واق���رار العديد من 
الوثائ���ق من قبل اللجان املعنية العليا / الفنية / مكتب 

التعداد / الفريق الفني اهمها:
- التقري���ر النصف الس���نوي حول مس���توى تنفيذ 
انش���طة التعداد 2014م للفرتة من يوليو – ديس���مرب 

2013م
- اس���رتاتيجية تعزيز القدرات التدريبية االحصائية 

لتعداد 2014مللفرتة 2012 -2017 م.
- ملخص التقرير التقييمي لنتائج أعمال التحزيم

- دلي���ل العم���ل امليدان���ي النهائي ملرحل���ة الرتقيم 
والحصر.

- اس���تمارات الحصر والعد االلكرتونية باس���تخدام 
املاسح الضوئي.

- الوثيقة الفنية لتنفيذ التعداد التجريبي املصغر
واهلل ولي التوفيق

بقية االفتتاحية

أكد املنس���ق العام للتعداد العام للس���كان واملساكن 
واملنش���آت 2014م ف���ارس الجهمي أن عدد الس���كان 
واملس���اكن مرتب���ط بالتنمي���ة الش���املة يف املج���االت 
االقتصادية واالجتماعية التي ينشدها املجتمع ، وبالتالي 
ف���إن التعداد يوف���ر قاعدة بيانات ش���املة عن مختلف 
الخصائص التي تمكن الجهات ذات العاقة من التوزيع 
العادل للخدم���ات يف القضايا االقتصادي���ة واالجتماعية 

والتي تخدم مختلف الشرائح يف املجتمع .
 وب���ن الجهمي أن هناك نوعن من االس���تمارات 
والسجات الخاصة بجمع البيانات من امليدان ، حيث 
تم تخصيص الس���جل األول لحصر املباني واملس���اكن 
واألس���ر واملنشآت وهذا السجل س���يتم استخدامه يف 

مرحلة الرتقيم والحصر املقرر يف ابريل القادم .
وأش���ار إىل أن هذا الن���وع من االس���تمارات تُعنى 
بخصائ���ص املبان���ي واملس���اكن واألس���ر والحائزي���ن 
الزراعي���ن ، إضافة إىل بيانات املنش���آت من حيث نوع 
النشاط الذي تمارسه املنشأة وعدد العاملن .. مبينا أن 
هذه البيانات مهمة جدا يف تكوين أطر إحصائية متكاملة 

سيتم استخدامها على مدار عشر سنوات قادمة .
وأوضح بان هناك اس���تمارة أخرى س���يتم تنفيذها 
يف مرحلة عد الس���كان واملساكن واملنشآت يف ديسمرب 
2014م والتي سيتم فيها جمع البيانات على مستوى 
كل ف���رد من أفراد املجتمع وكل أس���رة وتش���مل جميع 
البيانات املتعلقة باملساكن والوسائل املستخدمة لألسرة 
إضافة اىل بيانات كل فرد من أفراد األس���رة الديمغرافية 
واالجتماعية واالقتصادية .. منوها بأن االستمارات تعد 
مدخ���ات ومخرجات التع���داد وبالتالي ف���ان البيانات 
فيها تنعكس إيجابًا على مستوى التقسيمات اإلدارية 
الصغرية وهذه ميزة التع���داد كأكرب عمل إحصائي ينفذ 

كل عشر سنوات .

 وأك���د الجهمي أن التعداد س���يخدم جميع الجهات 
ذات العاقة وس���يكون أكثر شموال كون االستمارة تم 
إعدادها بخربات محلية بنسبة 100 باملائة ومميزة عن 
بقية االس���تمارات األخرى التي تم استخدامها ، حيث 
سيتم إدخال البيانات باستخدام تقنية املاسح الضوئي 
والذي تعت���رب اليمن ثالث دولة على مس���توى الوطن 
العرب���ي يف اس���تخدام هذه التقني���ة يف إدخال ومعالجة 

البيانات .
وفيما يتعلق بأسئلة االس���تمارة أوضح املنسق العام 
للتعداد أنه تم تصميم استمارة نموذجية هي األوىل يف 
الوطن العربي من أجل تايف أي قصور يف تنفيذ التعداد 
واستيعاب البيانات .. مبينا ان االستمارة تتكون من 88 

سؤال وتتميز بالشمولية .
وق���ال » يف ظل عدم وج���ود بيانات من مصادر إدارية 

تعتمد على التعداد العام من حيث الش���مول للسكان 
واملس���اكن واألسر واملنشآت ، فإن االس���تمارة التي تم 
إعداده���ا غنية جدا وتم مناقش���تها عرب اس���تبيان قام 
الجهاز بتنفيذه واستيعاب كافة مقرتحات وآراء مختلف 
الجه���ات الحكومي���ة وعك���س تل���ك املقرتح���ات على 
االستمارة بشكل أس���ئلة تصل اىل 88 سؤال ربما هي 

أكرب استمارة يف الوطن العربي » .
 ون���وه إىل األنش���طة الت���ي نفذها الجه���از املركزي  
لإلحص���اء يف هذا الجانب والت���ي تضمنت عقد لقاءات 
وورش عمل وتدري���ب العاملن يف التع���داد لتعريفهم 
بطريقة هذه االستمارة وطريقة تعبئتها وكيفية التعامل 

مع الرموز والبيانات التي تتضمنها االستمارة .
 وبالنس���بة ملقارنة التعداد 2014م بالتعداد السابقة 
أف���اد فارس الجهم���ي ان كل تعداد كان يس���تفيد من 
ايجابي���ات التع���داد الس���ابق ويتاف���ى كل قصور فيه 
باإلضافة إىل اس���تخدام كل ما هو جديد يف التعدادات ، 
ويعترب التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م 
الثاني يف عمر الوحدة اليمنية والخامس يف تاريخ اليمن 

.
 واعت���رب أن تعداد 2014م أفض���ل بكثري من التعداد 
الس���ابق نتيجة لضمان توفريه لبيانات أكثر دقة كونه 
يس���تخدم العديد من التقني���ات الحديثة يف الحصول 
عل���ى تلك البيان���ات ، فضا عما يتم اس���تخدامه من 
خرائط ميدانية للحضر والريف وما توفره هذه الخرائط 
من س���يطرة ميدانية تحقق الشمول والتغطية يف كافة 

أراضي الجمهورية دون استثناء .
 .ِوأش���ار إىل أهمية البيانات الت���ي يوفرها التعداد يف 
خدمة التنمية وأنه ال يمكن ألي راس���م سياس���ات أو 
مخطط أو باحث أن يقوم بأي نشاط بدون توفر بيانات 

تشخص الواقع .

المنسق العام للتعداد: استخدام تقنيات حديثة في تعداد 
2014م سيضمن توفير بيانات أكثر دقة وشمواًل
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متابعات/ درهم السفياني
التعداد العام للس���كان واملساكن واملنشآت 2014م 
أح���د أهم املرتك���زات واملراجع الرئيس���ية التي تعتمد 
عليه كل دول العالم بدون اس���تثناء يف صياغة خطط 
املس���تقبل والنظر اىل ما تم تنفيذه يف املاضي وتطبيقه 
يف املستقبل وكيفية توزيع الخدمات بحسب التوزيعات 

السكانية .
 كم���ا تعترب نتائج التعداد مؤش���راً هام���ًا يف قياس 
مس���توى التقدم أو التدهور االقتصادي والخدمي، لذا 
فإن هذا التعداد يتم تنفيذه بن فرتة وأخرى وهو عبارة 

عن مقياس عاملي يتم تنفيذه كل عشر سنوات .
 ونتيجة ملا يمثله التعداد من أهمية يف توفري املعلومات 
عن األوضاع االقتصادي���ة واالجتماعية والديموغرافية 
للس���كان لتكون األداة األساسية لراسمي السياسات 
واملخططن وصناع القرار يف تشخيص املشاكل وتقييم 
الواقع، فإن اليمن تسري حاليًا يف خطوات جدية وحثيثة 

لتنفيذ التعداد .
 ويب���ذل الجه���از املرك���زي لإلحصاء جه���ودا كبرية 
تتضمن تنفيذ أعمال وأنش���طة عديدة ومختلفة وفقا 
لخطة مدروسة تلبي طموحات مستخدمي البيانات 
من خال التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت . 

 وحول األعمال واإلجراءات الخاصة بتنفيذ أنشطة 
ومراح���ل التعداد والتي تم البدء بتنفيذه منذ  ش���هر 
ابريل من الع���ام 2012م أوضح رئيس الجهاز املركزي 
لإلحصاء – مدير التعداد الدكتور حسن ثابت فرحان 
يف مقابل���ة له مع قناة اليمن الفضائية يف فرباير املاضي 
أن التع���داد يمر بالعديد من املراحل، تبدأ املرحلة األوىل 
بالتأسيس التش���ريعي، حيث صدر القرار الجمهوري 
رقم 107 لس���نة 2011 بإنشاء التعداد العام للسكان 

واملساكن واملنشآت 2104م .
 وب���ن أنه تم صدور قرار مجل���س الوزراء ثم قرار 
وزير التخطيط ثم قرارات من الجهاز املركزي لإلحصاء 
يف الجان���ب التنفي���ذي، ث���م البدء بتش���كيل اللجان 
الخاص���ة باألعم���ال التعدادية، كما ق���دم الجهاز وثيقة 
خطة اىل مجلس الوزراء وتم إقرارها من قبل املجلس 
ال���ذي أمر وزارة املالية باعتماد موازنة التعداد الذي يتم 
تنفيذه كشنطة واحدة من أول التعداد اىل آخره يف عام 

2017م  والذي ال يحتمل تأجيل أو تأخري.
 وأش���ار الدكت���ور حس���ن ثاب���ت اىل أن الجهاز قام 
بتشكيل اللجان بعد قرار تنفيذ التعداد وبدأت اللجان 
بالعمل وتم إخراج الوثائق والتي من أهمها االستمارة 
وهي استمارة التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 
واألدل���ة املختلفة للتعداد، وأدل���ة التدريب وأدلة العمل 
امليداني ودفاتر العدادين ودفاتر الرقابة ....إلخ وأن هناك 
مجموعة من الوثائ���ق التي قد تصل اىل أكثر من 50 

وسيلة يف هذا الجانب .
 ولف���ت إىل أن���ه تم االنتق���ال الختب���ار الظروف يف 
امليدان من خال إجراء تجربة تعدادية على مس���توى 

الجمهورية يف مختلف الظروف يف املدن وكذا يف القرى، 
وكانت نتائج تلك التجربة ناجحة ومميزة، وتم عرض 
ه���ذه التجربة عل���ى اللجنة الفنية وعلى املس���تويات 
التعدادية املختلف���ة  من مكتب التعداد واللجنة الفنية 
واللجنة العليا للتعداد، كما تم إرسال مخرجات التجربة 
اىل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والجهات املعنية.
 وبعد تلك اإلجراءات أوضح مدير التعداد أن الجهاز 
ب���دأ بعملي���ة اإلعداد للجان���ب اآللي يف التع���داد وتم 
استخدام أحدث الوسائل من الناحية العملية والفنية، 
أبرزه���ا تقني���ة املاس���ح الضوئي املس���تخدمة إلدخال 
البيانات ومعالجتها والتي ساعدت على اختصار الفرتة 
الزمنية لعملية إدخال البيانات إىل ثاثة شهور بدال من 
عام ونصف العام، كما أس���همت تلك التقنية يف تايف 
الكث���ري من األخط���اء التي كانت تح���دث عند عملية 

إدخال البيانات ومعالجتها .
 املاسح الضوئي

وتوق���ع رئيس الجهاز أن تكون نس���بة األخطاء يف 
تنفي���ذ أعمال التعداد س���تكون معدوم���ة نتيجة ألن 
االس���تمارة الت���ي تأتي من امليدان يت���م وضعها على 

املساح الضوئي فينقلها اىل قاعدة البيانات كما هي .
وأش���ار اىل أن هن���اك تجرب���ة تعدادي���ة اآلن على 
مستوى الوطن وعلى أساس اختبار هذه التجربة وفقًا 
للماسح الضوئي قبل البدء بعملية الرتقيم والحصر يف 
شهر ابريل القادم.. ولفت اىل أنه تم اإلعداد لكل مرحلة 

من مراحل تنفيذ املسح وثائقها الخاصة .
ووفق���ا لتقرير الفضائية اليمنية فإن االس���تعدادات 
إلطاق التعداد العام للس���كان واملس���اكن واملنش���آت 
2014م تج���ري عل���ى ق���دم وس���اق يف إط���ار خط���ة 
مزمن���ة ومدروس���ة تلب���ي احتياج���ات مس���تخدمي 
البيان���ات وتهدف إىل توفري مؤش���رات إحصائية حول 
توزيع الس���كان وخصائصهم الس���كانية واالجتماعية 

والديمغرافي���ة واالقتصادية وتوفري بيانات حول املباني 
واملساكن واملنشآت يف عموم محافظات الجمهورية عرب 
عدة مراحل وصواًل إىل موعد تنفيذ التعداد يف ديسمرب 

2014م.
ويتضم���ن تنفي���ذ التع���داد ثاثة مراحل تش���مل 
مرحل���ة التحزيم والت���ي انتهى الجه���از من تنفيذها 
وهي عبارة عن إحاطة باملدن كتقسيم تعدادي إلجراء 
التعداد وتقسيم تعدادي للبلوكات واألقسام على ضوء 
التقس���يمات اإلداري���ة، وتأتي بعده���ا مرحلة الرتقيم 

والحصر ثم مرحلة العد الفعلي.
وب���ن التقرير أنه لتايف أي قصور يف تنفيذ التعداد 
فقد تم تصميم استمارة نموذجية هي األوىل يف الوطن 
العربي تتكون من 88 سؤال تتميز بجمالية التصميم 
وش���موليته وتم عقد مجموعة م���ن اللقاءات وورش 
العمل وتدري���ب للعاملن على التع���دادات لتعريفهم 
بهذه االس���تمارة وطريق���ة تعبئة االس���تمارة والرموز 
حيث يتم ألول مرة اس���تخدام املاسح الضوئي إلدخال 

البيانات ومعالجتها يف هذا التعداد.
كما يتميز التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 
2014م ع���ن غ���ريه من التعدادات كون���ه يعتمد على 
تقنية املاس���ح الضوئي يف إدخال البيانات، حيث يعمل 
املاسح الضوئي على إدخال البيانات ومعالجتها بشكل 
س���ريع وتجنيب األعم���ال اإلحصائي���ة األخطاء التي 
ترتكب من قبل مدخلي البيانات وتعطي س���رعة يف 
اس���رتجاع النتائج، كما أن املاسح الضوئي يعطي نقلة 
نوعي���ة يف جميع األعم���ال اإلحصائية وليس يف مجال 
التعداد فحس���ب وإنما للمس���وح االقتصادية األخرى 
كمس���ح ميزانية األسرة ومس���ح القوى العاملة ويعترب 
نقل���ة نوعية متمي���زة لليمن وال���دول العربي���ة التي 

استخدمت هذه التقنية .
وكل ه���ذه الجهود تأتي يف إطار متابعة فنية وإدارية 

وتتبُع ملس���توى تنفي���ذ مراح���ل التعداد وص���واًل إىل 
ديسمرب 2014م .

وبخصوص مدى ضمان نجاح التعداد أكد الدكتور 
حسن ثابت فرحان أنه عامليًا أي تعداد تجاوزت نسبة 
الش���مول فيه والجودة 85 باملائة فإنه يعترب ناجح، وأن 
العالم يضع نس���بة خطأ ماب���ن 1- 15 باملائة، حيث 

يكون الخطأ عادة يف البيانات أو الشمول .
وحرصًا من الجهاز املرك���زي لإلحصاء لتفادي تلك 
األخط���اء قام بإع���داد خطة تتضمن ن���زول الباحث أو 
العداد ولديه خارطة جوية للمساكن التي سيقوم بالعد 
فيها سواًء على مستوى القرية أو على مستوى املدينة 

وبما ال يُتيح مجااًل للخطأ .
وأه���اب الدكتور ثاب���ت باملواطن���ن إىل التعاون مع 
املش���تغلن امليدانين واإلدالء بالبيانات والتي سيتم 
عكس���ها ملصلحة املواطن نفس���ه .. مؤك���داً يف الوقت 
نفسه التزام الجهاز املركزي لإلحصاء بمبدأ السرية يف 
التعامل مع البيانات الش���خصية وعندما ينشر الجهاز 
تلك البيانات فإنه ال ينش���ر أس���ماء ولكن فقط ينشر 

أرقام .
وق���ال » بيان���ات التعداد تهمك أيه���ا املواطن وتهم 
أس���رتك وبل���دك وبالتال���ي ال يمكن���ك أن تف���رط ال 
بنفسك وال بأسرتك وال ببلدك ولذا فا تبخل باإلدالء 

بالبيانات واملعلومات«.
وحث وسائل اإلعام املختلفة إىل التعاون يف إنجاح 
مه���ام تنفيذ التع���داد والعمل على نش���ر الوعي لدى 
املواط���ن بأهمية التع���داد وعدم التخ���وف من اإلدالء 
بالبيانات الصحيحة عن وضعه وعن أسرته كما وردت 
يف أس���ئلة التعداد فهي من مصلحة املواطن وأس���رته 

ومصلحة الوطن بدرجة أساسية .
وأش���ار إىل أن توف���ر البيانات أكثر م���ا تكون مهمة 
يف ه���ذه املرحلة التي قس���مت فيها الب���اد إىل أقاليم 
إدارية، والتي ستس���تخدم يف عملية التخطيط ورسم 
السياس���ات وبم���ا يضم���ن التوزي���ع الع���ادل للموارد 

والخدمات لسكان هذه األقاليم .
وفيما يتعلق باملسوح اإلحصائية أكد أن الجهاز ينفذ 
فقط 15 باملائة من املسوح التي ينفذها العالم.. مبينًا 
أن الجهاز هذا العام ينفذ ثاثة أعمال إحصائية أكربها 
أعمال التعداد ويأتي بعده مسح ميزانية األسرة ومسح 

القوى العاملة وهناك ثاثن مسح دوري .
ون���وه بمس���توى الخ���ربات والك���وادر املؤهلة التي 
يمتلكها الجهاز املركزي لإلحصاء والذين يتولون عملية 
إنتاج البيانات سواًء على مستوى املركز أو يف 23 فرعًا 

للجهاز يف املحافظات.
وأش���اد رئيس الجهاز بدور املانحن ويف مقدمتهم 
صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة ال� جي آي زد 
والبنك الدولي وغريهم م���ن املانحن ممن يدعمون 
جهود الجهاز ومس���اعدته يف تنفيذ كثري من املس���وح 

والربامج الخاصة به.

اإلنسان هو أفضل االستثمارات وتنميته من أهم مقومات االقتصاد الوطني

العمل الجماعي.. 
أساس النجاح في 
العمل اإلحصائي

م���ع نهاي���ة عام مض���ى وبداية ع���ام جديد 
تك���ون الفرص���ة مواتي���ة للتغي���ري يف كثري من 
التوجهات والس���لوكيات التي يمارسها األفراد، 
وإنج���از نجاحات ل���م تتحقق خ���ال األعوام 
املاضي���ة نتيجة اتباع الفرد ممارس���ات روتينية 
وعدم تطويرها ب���ن الحن واآلخر بما يواكب 
متطلب���ات البيئ���ة املحيطة به والت���ي تتطور 
وتتغ���ري بش���كل دائ���م ومس���تمر وتحتاج إىل 

مهارات وقدرات وإمكانيات جديدة.
إن القيام بتنفيذ األعم���ال بنفس الطريقة 
وممارسة نفس األس���اليب واملهارات وبنفس 
اإلمكانيات س���يؤدي حتم���ًا إىل تحقيق نفس 
النتائ���ج ولن تتغ���ري, فكيف نتوق���ع مخرجات 
مختلفة؟. إًذًا البد من القيام  بش���يء مختلف 

للحصول على نتائج مختلفة. 
نح���ن جميعًا كموظف���ن بحاجة يف الجهاز 
املرك���زي لإلحص���اء أن نَُقي���م م���ا مضى وأن 
ننظ���ر إىل املس���تقبل برؤية مختلفة لرتس���يخ 
مبدأ العمل الجماعي, ال���ذي يعد عنصرًا هامًا 
من عناصر اس���تقرار مؤسستنا، وسر نجاحها، 
وبلوغه���ا غاياتها، وأداء رس���التها، ألنه يش���كل 
بوتق���ة للجهود الفردية، وتمازج���ًا آلراء األفراد، 
وم���ن ثم اإلس���هام بش���كل فع���ال يف تحقيق 
األه���داف. وأن نعم���ل كثريًا من أج���ل تعزيز 
القي���م واملب���ادئ اإليجابية بداخلنا ونعكس���ها 
كس���لوكيات يف تعاماتنا اليومية كزماء مهنة 
واح���دة، وأن نخلق الجو املائم إلنجاز األعمال 

املطلوب تنفيذها.
إن العم���ل الجماع���ي يوف���ر فرص���ة جيدة 
لاس���تفادة من كافة امله���ارات والخربات التي 
يتمت���ع به���ا األف���راد العامل���ون يف الجه���از، ال 
بش���كل فردي ولكن بصورة جماعية تس���هم 
يف التنس���يق بن هذه امله���ارات والقدرات بما 
يعزز قدرة الجهاز على مواجهة التحديات التي 
يمكن أن تواجهه أثناء العمل، بفضل التمكن 
ملهارات وخ���ربات وطاقات العاملن من أن تربز 
وتتكامل مع بعضها البعض، حيث يمثل العمل 
الجماع���ي فرصة الس���تغال املوارد البش���رية 

املتاحة بشكل أمثل. 
لق���د أصب���ح بن���اء وإدارة ف���رق العم���ل يف 
وقتن���ا الحاض���ر الحجر األس���اس عن���د إعداد 
اس���رتاتيجيات املؤسس���ات الناجح���ة، وبينما 
ينصب الرتكيز عل���ى الخدمة،الجودة، التكلفة، 
وعل���ى  األداء،  الفعَالي���ة،  الس���رعة،  القيم���ة، 
أهداف أخرى مش���ابهة يعتمد نجاح املؤسسة 
غالب���ًا عل���ى التفاع���ل والعاقات ب���ن القائد 
وب���ن أعضاء الفريق، واملهارات املس���تخدمة يف 
حل املشاكل،واالس���تفادة م���ن حماس الفريق 
وتحفي���زه للقيام بتنفيذ املهام املوكلة إليه، وهذا 

يعتمد على العمل الجماعي الجيد.
 وم���ن املؤس���ف ل���ه حق���ًا أن كث���ري  م���ن 
املؤسس���ات يف بادن���ا ال تق���در روح العم���ل 
الجماع���ي ، بينما تجد البل���دان املتقدمة أكثر 
حرصًا على العمل الجماعي وأكثر رفضًا للعمل 
الفردي, وبذلك حققت إنجازات ونجاحات غري 

مسبوقة, وأصبحت دول متقدمة وذات ريادة .
وحتى نستطيع تكوين فرق عمل جماعية 
يف مؤسس���تنا اإلحصائي���ة يتطل���ب ذلك توفر 
عوامل لنجاحها انطاق���ًا من تعزيز الثقة بن 
أف���راد الفريق الواحد, والت���ي ال يمكن إيجادها 
بن يوم وليلة، بل هي نتيجة لكثري من العمل 
والتواصل بن أفراد الفريق, وبدورها س���تخلق 
مزي���دًا م���ن االنس���جام وااللت���زام وتش���ارك 
املس���ئولية وتحمله���ا, وس���تؤدي يف النهاي���ة 
إىل نج���اح الجه���از ويمكنه من تأدي���ة وظائفه 

وتحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية.
فهل نس���تطيع أن نجعل م���ن عام 2014م 
عامًا للعمل الجماع���ي يف اإلحصاء؟..... أتمنى 

ذلك..

حمدي علي ال�سرجبي 
مدير عام الحسابات القومية

عرف كونتز وأودرونال بأن اإلدارة هي 
: ”تنفيذ األش���ياء ع���ن طريق اآلخرين.“ 
واذا كان على مدير املؤسس���ة أو الشركة 
ان يعل���م أن االدارة ه���ي تنفيذ األهداف 
العريض���ة للش���ركة باق���ل جه���د وكلفة 
وأكثر إنتاج���ًا مع التمتع بامله���ارة العالية 
فاألح���رى بم���ن يعتزم���ون التوج���ه إىل 
قيادة الحكومات كفردًا فيها أو رئيس���ًا أو 
مس���اعدًا أن يهتم باإلنس���ان ليصل إىل 
ه���دف الحكومة الرئي���س وهو تحقيق 
الرفاه االجتماع���ي وتوفري البنية التحتية 
والق���وة االقتصادي���ة والعس���كرية ول���ن 
يتحق���ق اال باالهتمام باإلنس���ان مزارع 

ونجار وصانع ومزود خدمة.
 يعود امل���أزق التنم���وي الحالي الذي 
تعان���ي من���ه ال���دول النامي���ة وبخاصة 
يف بادن���ا وال���دول العربي���ة ، إىل إغف���ال 
السياس���ات التنموي���ة املطبق���ة يف تلك 
ال���دول لألبع���اد الديناميكي���ة وعاقات 
التأثري املتبادل والتغذية العكسية بن ما 
يخصص من استثمارات مادية ألغراض 
تصحيح االختال يف الهيكل االقتصادي، 
وما يخصص من استثمارات لبناء رأس 
املال البش���ري وتعزيز املقدرة البش���رية، 
وقد انعكس ذلك اإلغفال بش���كل فجوة 
عميقة وواس���عة بن م���ا تحقق من نمو 
يف املؤش���رات االقتصادي���ة الكمية، وبن 
الرتاج���ع املس���تمر ال���ذي ش���هدته تلك 
الدول يف املؤشرات الهيكلية ويف مقدمتها 

مؤشرات التنمية البشرية.
ما نجده يف كل الوزارات واملؤسس���ات 
الحكومي���ة الخاص���ة واملختلط���ة هو ان 
مدراءه���ا يعتقدون انه من العبث تأهيل 
منتسبيها إىل أن يصل إىل مرحلة النضج 

العلم���ي يف مجال عمل هذه املؤسس���ة 
ألن���ه بعدها يري���د زي���ادة يف مرتباته أو 
حواف���زه التش���غيلية لوج���ود ع���روض 
خارجي���ة من قطاعات أخ���رى أو يف دولة 
أخرى تجعل من هؤالء املوظفن يرتكون 
املؤسس���ة إىل العمل برات���ب اكرب خارج 
هذه املؤسس���ة ... قد نكون أمام مشكلة 
بالنسبة للمؤسسة أو الشركة وهو عدم 
توفري ما يحتاجه اولئك الخرباء يف أعمال 
ه���ذه املؤسس���ات لكن على مس���توى 
االنس���ان اليمني فق���د تم انت���اج كادر 
متميز سيستفيد منه اليمن خارج هذه 
تنمية القطاع الذي تميز به مهارة واتقانًا 
وبالتال���ي فإن تنمي���ة املوارد البش���رية 
هي املدخ���ل الحقيقي إىل ق���وة إنتاجية 
مؤث���رة وه���ي املدخ���ل أيض���ًا إىل فعالية 
املنظمة وتحس���ن كفاءتها أن استمرت 

هذه الكوادر يف تلك املؤسس���ات كما أن 
تأهيل وتنمية الفرد يس���اهم مساهمة 
مباش���رة يف تحسن مستواه االقتصادي 
واالجتماع���ي يزي���د من درج���ة األمان 
الوظيفي للفرد ألنه يحس���ن من قدرات 

الفرد وينمي مهاراته. 
وي���كاد يتفق خ���رباء اإلدارة يف تعريف 
التدريب والتأهيل للموظفن أو العاملن 
يف اي مؤسس���ة » ه���ي العملية املنظمة 
الت���ي م���ن خاله���ا تتغري الس���لوكيات 
واملع���ارف والدافعي���ة للموظفن العاملن 
من أجل تحس���ن عملي���ة التوافق بن 
خصائص وقدرات املوظف وبن متطلبات 
العمل« كما انه البد أن يحرص كل مدير 
أو وزي���ر على مواكب���ة كل تغري يف مجال 
استخدامات التكنولوجيا أو اإلدارة حتى 
ال تج���د املنظم���ة نفس���ها خ���ارج نطاق 

السوق واملنافسة . 
أن املتتب���ع لرتكي���ب قطاع���ات الناتج 

املحلي االجمال���ي يجد أن قطاع التعليم 
والتي تم اخذها كعينة يف تحليل التوجه 
التنموي لعش���رة اعوام سابقة قد ضل يف 
الثاثيات كمتوسط 3.45% من اجمالي 
الناتج املحلي باألسعار الثابتة اي انه مهما 
كان اجمال���ي انتاجنا مرتف���ع بمعدالت 
كب���رية أو صغرية أو متوس���طة تظل هذه 
النس���بة ثابته ... يعني ذلك أن االهتمام 
بتعليم الكادر البش���ري الزال بعيدًا عن 
ما تتوجه به الحكوم���ات او املنظمات يف 
ايجاد فرتة أو سنة اساس يتم تحديدها 
للب���دء باالهتمام بالتعليم بش���كل أكرب 
عجزت ش���خصيُا عن ايجاد بيانات عن 
الدورات النوعية والتأهيل املؤسس���ي أو 
الفردي واملحلي ألفراد املجتمع لس���نوات 
متتالية ملعرفة النمو الكمي لهذه الدورات 
أو الربامج التطويرية أو الكيفي عن نوعية 
الربامج التأهيلي���ة ومتابعة من حضروها 
أو تدربوا عليه���ا لتمكينهم بلوغ أهداف 

هذه الدورات والربامج التنموية البشرية 
أكانت ملوظفي القطاع العام أو الخاص أو 
اصحاب املهن وحاملي الش���هادات الفنية 

واالكاديمية.
اذن مم���ا نعاني���ه إغف���ال سياس���اتنا 
الديناميكية وعاقات  التنموية لألبع���اد 
التأثري املتبادل والتغذية العكسية بن ما 
يُخصص من استثمارات مادية ألغراض 
تصحيح االخت���ال يف الهيكل االقتصادي  
وما يخصص أو م���ا ال يخصص  أن جاز 
ل���ي التعبري من اس���تثمارات لبناء رأس 
امل���ال البش���ري وتعزيز الق���درات املهارية 
املحاس���بية واإلداري���ة واملهني���ة والفني���ة 
املليئ���ة بعق���ول  والحرفي���ة واالبداعي���ة 
اليمنين الذين عاشوا بكيان دولة واحدة 
لها قوانينها وأنظمتها يف زمن قبل املياد 
وبعده ويف بيئة لم تس���تطع بلدان أخرى 
ايجاد صيغة دس���تور أو قان���ون يجمعها 
ويف زم���ن انعدام امكاني���ات اقامة الدولة 
وفقا ملا هو موجود اليوم فبماذا اس���تعان 
السياس���ين واالقتصادي���ن يف تخطيط 
شكل يمنهم السعيد وتوفري االحتياجات 
الهائلة ملكون���ات اقامة الدولة اس���تعانوا 
بعقول اهتم���وا بها واعتنوا باساس���يات 
احتي���اج معيش���تها ودراس���ة امكاني���ات 
بلوغ أهداف موجهوه���ا نحو بناء اليمن 

السعيد .
ما نحتاج اليه تطوير قدرات االنسان 
اليمني االقتصادي والسياس���ي والثقايف 
رجًا كان أو امرأة ش���اب أو شيبه ابيض 
أو اسود متعصبًا او وسطي بالعلم يرجع 
امل���رء إىل ه���داه ويتوجه املس���ار إىل خطاه 
ونرتق���ي بن���ا ولنا كي ال ت���زُل القدم وال 

تُمد اليد اال لصاحب املجد والنعم.

اأمني حممد العلفي
مدير عام احصاءات األسعار 

واألرقام القياسية

رئي�س اجلهاز – مدير التعداد يف مقابلة اأجرتها معه قناة "اليمن الف�سائية":

ندعو وسائل اإلعالم الى توعية المواطنين لإلدالء بالبيانات التي سيتم عكسها 
لمصلحة المواطن نفسه، ونحن ال ننشر أسماء ولكننا ننشر أرقام

- التعداد العام أكبر 
عمل إحصائي ينفذه 

الجهاز حاليًا
- تقنية الماسح 

الضوئي تقلل من 
نسبة األخطاء في 

تنفيذ أعمال التعداد 
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)UNECE( لدى أوروبا
ت���م التصديق على الربوتوكول الخاص بالتمويل 
طوي���ل امل���دى للربنام���ج التعاون���ى لرص���د وتقييم 
عمليات نقل ملوثات الهواء طويلة املدى يف أوروبا تم 
التصديق عليه يف س���بتمرب 1984 وطبقا له التزمت 
الدول األطراف باملش���اركة يف تكاليف برنامج الرصد 
األوروب���ى ملراجعة وتقيي���م بيان���ات االنبعاثات من 
الكربيت وثانى أكسيد النرتوجن واملركبات العضوية 
املتطاي���رة وغريها من ملوثات اله���واء ولقياس درجة 
نق���اء الهواء والعالق فيه ووضع نموذج النتش���ارها يف 

الغاف الجوى. 
أما الربوتوكول الخاص بتقليل انبعاثات الكربيت 
وتدفق���ه عرب الحدود بنس���بة 30 باملائ���ة على األقل 
فلقد ت���م التصديق عليه يف يوليو 1985. واش���رتط 
الربوتوك���ول تقلي���ل انبعاثات الكربي���ت وتدفقه عرب 
الح���دود بنس���بة 30 باملائ���ة ع���ام 1993 مقارن���ة 
بمس���توياتها. عام 1980 وأكد عل���ى ضرورة بحث 

زيادة تقليل هذه النسب. 
والربوتوك���ول الخ���اص بضبط انبعاثات أكس���يد 
النرتوج���ن أو تدفقها عرب الحدود تم التصديق عليه 
يف نوفمرب 1988. ولق���د وافقت الدول األطراف على 
: ضبط وتقليل انبعاثات أكس���يد النرتوجن وتدفقها 
عرب الحدود إىل مستواها عام 1987 بحلول ديسمرب 
ع���ام 1994، وض���ع معاي���ري وطني���ة لانبعاثات من 
املصادر الجديدة الرئيس���ية، وض���ع إجراءات للتحكم 
يف التلوث للمصادر الرئيس���ية املتواجدة، العمل على 
توف���ري الوقود الذى ال يحتوى على الرصاص بحلول 
عام 1993، وضع أولوي���ات لتقنيات البحث والرصد 
لتحديد االنبعاثات الازم خفضها قبل غريها، وتبادل 

املعلومات والتكنولوجيا املتعلقة بهذه األمور. 
أم���ا الربوتوكول الخ���اص بالتحك���م يف انبعاثات 
املركب���ات العضوي���ة املتطايرة أو تدفقه���ا عرب الحدود 
فلقد ت���م التصديق عليه يف نوفمرب عام 1991 وكان 
الهدف من���ه تطوير إطار العمل الخاص بالتحكم يف 
تلوث الهواء طويل امل���دى عرب الحدود. وتلتزم الدول 
األطراف بما يلى: ضبط وخفض االنبعاثات الوطنية 
للمركب���ات العضوية املتطايرة، عمل ترتيبات تعاونية 
لضب���ط تدفق هذه االنبعاثات ع���رب الحدود، التعاون 
يف جم���ع املعلومات الخاص���ة بالتحكم يف االنبعاثات، 
تب���ادل التكنولوجيا املتعلقة بهذا األمر، عمل البحوث 

ورصد ترتيبات التحكم يف االنبعاثات. ويمكن للدول 
األط���راف أن تخت���ار عاما مح���ددا ومناط���ق معينة 

لتطبيق عمليات الخفض الوطنية. 
وت���م التصديق على الربوتوك���ول الخاص بزيادة 
خف���ض انبعاثات الكربي���ت يف يونيو 1994 والهدف 
منه حماية صحة اإلنسان والبيئة بخفض انبعاثات 
الكربيت لضمان عدم تجاوز الحموالت طويلة األمد 
نس���بة معين���ة. ولقد وافق���ت الدول األط���راف على 
خفض انبعاثات الكربيت والحفاظ على نسبها طبقا 
لألوقات املح���ددة يف الربوتوكول العم���ل باإلجراءات 
املتاحة واألكثر فاعلية، تطبي���ق قيمة حد االنبعاثات 
على مصادر االش���تعال الجديدة واملصادر الرئيس���ية 
املتواج���دة بالفع���ل، تس���هيل تب���ادل التكنولوجي���ا 
والتقني���ات املناس���بة وتش���جيع البح���ث والتطوير 

والرصد والتعاون. 
أما الربوتوكول الخ���اص باملعادن الثقيلة فلقد تم 
التصديق عليه يف 24 يونيو عام 1998 والهدف منه 
ه���و »التحكم يف انبعاث���ات املعادن الثقيل���ة الناتجة 
ع���ن أنش���طة اإلنس���ان والت���ي تنتق���ل يف الغاف 
الج���وى عرب الحدود على امل���دى الطويل ويكون لها 
تأث���ريا خطريا على صحة اإلنس���ان والبيئة« ويحدد 
الربوتوك���ول كا من الكادمي���وم والزئبق والرصاص 
كمعادن يل���زم معها اتخ���اذ التدابري الخاص���ة بإدارة 
مخاطره���ا ويج���ب على ال���دول األط���راف أن تقوم 
بما يلى : تطوير اس���رتاتيجيات وسياس���ات وبرامج 
للوفاء بالتزامات الربوتوكول، تسهيل تبادل املعلومات 
والتكنولوجيا والتقنيات، تش���جيع البحث والتطوير 
والرصد والتعاون فيما يتعلق باالنبعاثات ومستويات 
تخزينه���ا ونقله���ا ومصريه���ا وتحوله���ا وآثارها على 
الصحة والبيئة وعلى الحالة االقتصادية واالجتماعية 
وخفض انبعاثاتها واس���تبدال هذه املعادن بغريها يف 

املنتجات.
- تابع لجنة )مفوضية( األمم املتحدة 

)UNECE( االقتصادية لدى أوروبا
ت���م التصديق على ه���ذه االتفاقية يف 13 نوفمرب 
ع���ام 1979 كأول أداة قانوني���ة دولي���ة تتناول تلوث 
الهواء على أس���اس إقليمى واسع. ولقد كان الهدف 
منها حماية الصحة والبيئة بتقليل ومنع تلوث الهواء 
طوي���ل املدى عرب الحدود عن طري���ق اتخاذ التدابري 
التي تتس���م بالتعاون. وتلتزم الدول األعضاء بوضع 
اس���رتاتيجيات وسياس���ات ملكافحة تل���وث الغاف 

الج���وى وذلك عن طريق تبادل املعلومات والتش���اور 
والبح���ث والرص���د والتع���اون يف البح���ث والتطوير 
فيما يتعلق بما يل���ى : تكنولوجيا تقليل االنبعاثات 
بالنس���بة مللوثات الهواء الرئيس���ية، تقنيات الرصد 
والقي���اس ملعدالت االنبعاث���ات من ملوث���ات الهواء 
وتركيزها يف الجو، نم���اذج نقل ملوثات الهواء طويل 
املدى، تأث���ري ملوثات الهواء الرئيس���ية على الصحة 
والبيئ���ة والرؤي���ة، وأخ���ري برامج التدري���ب والتعليم 
املتعلق���ة باألوج���ه البيئية لتل���وث اله���واء بامللوثات 
الرئيسية. ولقد تم تطوير ثمانية بروتوكوالت تابعة 
لاتفاقية ولي���س من بينها ما يش���تمل على بنود 

تتعلق بالجهة الفنية أو التمويلية )املادية(.
وتلتزم الدول األطراف بخف���ض انبعاثات املعادن 
الث���اث يف الغاف الج���وى تحت مس���توياتها عام 
1990 أو أى ع���ام بدي���ل ب���ن 1985،1965 وأن 
تس���تهدف املص���ادر الصناعية وعمليات االش���تعال 
ومحارق النفايات. ولقد تم وضع قيم محددة لنسب 
االنبعاثات من بعض املصادر الكربى الرئيس���ية وتم 
تحديد أفض���ل التقنيات املتاحة لهذه املصادر. ويجب 
على الدول األطراف منع اس���تخدام الجازولن الذى 
يحتوى عل���ى الرصاص وخفض نس���ب الزئبق يف 
البطاريات. وهناك توصية بشأن إجراءات إدارة املنتج 

خاصة بالعديد من املنتجات الحاوية على الزئبق.
ويمك���ن إضاف���ة مواد أخ���رى من خ���ال عملية 
)مح���ددة يف ق���رار الهيئة التنفيذي���ة 1/1998( تقوم 
م���ن خالها ال���دول األطراف بعمل مراجعة ش���املة 

للمعلومات العلمية الخاصة بمخاطر الصحة والبيئة 
الناتج���ة عن إنتاج مادة ما واس���تخدامها و انبعاثاتها 
وذل���ك يش���مل املعلوم���ات املتعلق���ة بدرج���ة ثباتها 
وتجمعها حيويا واحتمال نقلها واسع املدى يف الغاف 
الج���وى عرب الحدود واحتم���ال تأثريها الخطري على 
صحة اإلنس���ان والبيئة. ويمك���ن تقديم االقرتاحات 
الخاصة بإضافة إجراءات جديدة للتحكم يف منتج ما 

أو مجموعة جديدة من املنتجات.
أما الربوتوكول الخاص بامللوثات العضوية الثابتة 
)POPs( فلق���د تم التصديق علي���ه يف 24 يناير عام 
1998 والهدف من���ه »ضبط وخفض والتخلص من 
إفرازات و انبعاثات واملتبقيات« من ال� )POPs(. وتم 
تحديد ستة عشر نوعا من الكيماويات املنتجة عن 
قصد وب���دون قصد التخ���اذ التداب���ري الازمة إلدارة 
مخاطرها. وتتعه���د الدول األطراف بم���ا يلى: وضع 
اس���رتاتيجيات وسياس���ات وبرامج للوفاء بالتزامات 
الربوتوكول خال ستة أشهر من دخوله حيز النفاذ، 
تس���هيل تبادل املعلومات وتقدي���م املعلومات العامة 
منها وتش���جيع البحث والتطوي���ر والرصد والتعاون 

فيما يتعلق بال� )POPs( وبدائلها.
وأحد أهداف الربوتوك���ول هو التخلص من إنتاج 
واستخدام ال� )POPs( بطريقة مقصودة وعلى الدول 
األطراف أن تمنع أو تقيد إنتاج و / أو اس���تخدام 13 
نوعا من الكيماويات الصناعية واملبيدات: مع استثناء 
إنتاج واس���تخدام أربعة منها. وتلتزم الدول األطراف 
بتقديم بيان���ات تخص إنتاج وبيع جمي���ع أنواع ال� 
)POPs( بطريقة مقصودة ولكن ال يوجد حظر على 

االتجار فيها.
وعل���ى الدول األطراف أن تخفض من االنبعاثات 
الس���نوية الكلية ملركبات ال���� )POPs( املنتجة بدون 
قص���د )الديوكسينوالفيورانوالهكس���اكلورو بنزي���ن 
والهيدروكربون���ات القطرية متعددة الدورات( إىل أقل 
من معدالته���ا عام 1990 أو يف ع���ام بديل آخر بن 
عامى 1995،1985 وأن تقدم تقارير جرد لانبعاثات. 
ويجب تحديد قيمة ملستوى االنبعاثات املسموح به 
والناتج عن حرق النفايات البلدية والنفايات الخطرية 
والطبي���ة. ويجب تواف���ر أفض���ل التكنولوجيا املتاحة 
)BAT( للمصادر الجديدة من فئات املصادر الرئيسية 
الثابت���ة واملصادر املتاحة من فئات املصادر الرئيس���ية 
الثابت���ة إذا كان ذل���ك ممكن���ا عملي���ا م���ن الناحية 
الفنية واالقتصادية. وقد يلزم تحديد قيمة ملس���توى 

االنبعاثات املسموح به بالنسبة للمصادر املتاحة من 
فئات املصادر الرئيسية الثابتة والتي من املمكن معها 
تحقيق ذلك عمليا من الناحية الفنية واالقتص��ادية. 
ويل���زم أيضا تقديم النصح واملش���ورة فيما يتعلق بال� 
)BAT( الازمة للتحكم يف انبعاثات ال� )POPs( من 

املصادر الرئيسية الثابتة.
وبالنسبة للمخزون والنفايات و النفايات فيطالب 
 )POPs( �الربوتوك���ول بما يل���ى : التخلص م���ن ال
املنتج���ة عن قصد بطريقة س���ليمة بيئي���ًا، االلتزام 
 )POPs( �بمث���ل نظام اتفاقية بأزل لنق���ل نفايات ال
ع���رب الح���دود، وتطوير االس���رتاتيجيات املناس���بة 
لتحديد امل���واد الت���ي مازالت تس���تخدم والنفايات 
 )POPs( �الحاوي���ة عل���ى أى من ال� 16 نوع م���ن ال
واإلج���راءات الازمة للتأكد من أن ه���ذه املواد التي 
تتح���ول إىل نفايات قد تم التخل���ص منها بطريقة 

سليمة بيئيًا.
ويمك���ن إضاف���ة مواد أخ���رى جدي���دة من خال 
عملي���ة )محددة يف قرار الهيئ���ة التنفيذية 2/1998( 
وتق���وم من خالها ال���دول األطراف بعم���ل مراجعة 
ش���املة للمعلومات العلمية الخاصة بمخاطر الصحة 
والبيئ���ة الناتجة ع���ن إنتاج مادة ما واس���تخدامها و 
انبعاثاته���ا وذلك يش���مل املعلوم���ات املتعلقة بدرجة 
ثباتها وتجمعها حيويا واحتمال نقلها واس���ع املدى يف 
الغ���اف الجوى عرب الحدود واحتم���ال تأثريها على 

صحة اإلنسان والبيئة.
الخ���اص  الربوتوك���ول  عل���ى  التصدي���ق  وت���م 
 Protocol to Abate Acidification . بمكافح���ة
 ,Eutrophication and Ground Level
Ozone.يف 30 نوفم���رب 1999 ول���م يدخ���ل حي���ز 
النفاذ بع���د. ويحدد الربوتوكول مس���توى ارتفاعات 
وأكاس���يد  للكربي���ت   2010 بح���وإىل  االنبعاث���ات 
 )VOC( النرتوجن والكيماوي���ات العضوية املتطايرة
واألمونيا وقيمة حدود االنبعاثات ملصادر محددة )مثل 
مصادر االش���تعال، وإنتاج الكهرباء والتنظيف الجاف 
واملركبات( ويطالب باستخدام أفضل التقنيات املتاحة 
)BAT( و انبعاث���ات ال� )VOC( م���ن منتجات مثل 
الدهانات يجب أيض���ا خفضها وعلى املزارعن اتخاذ 
اإلج���راءات الازم���ة للتحكم يف انبعاث���ات األمونيا. 
وهناك بع���ض الكتيبات اإلرش���ادية تق���وم بعرض 
تقني���ات املكافح���ة واألدوات االقتصادي���ة الخاص���ة 

بخفض االنبعاثات.

 من�سور عبد اهلل احلرازي
املدير التنفيذي ملسح النفايات الخطرة

النتائج والمؤشرات التحضيرية والميدانية الرئيسية لتنفيذ أعمال مرحلة التحزيم
يف ضوء الوس���ائل الحديثة املس���تخدمة 
يف تعداد 2014م يف مج���ال الخرائط وإجراء 
التقسيمات التعدادية ملختلف مراحل التعداد 
2014م ومنها أعمال التحزيم ومن املؤشرات 
األولية لنتائج التجربة التمهيدية األوىل حول 

مستوى كفاءة تنفيذ أعمال التحزيم
تب���ن الحاج���ة إىل إعادة النظ���ر يف خطة 
ومنهجي���ة تنفي���ذ أعمال التحزي���م ميدانيًا 
ومكتبيًا سواًء من حيث الخطوات والفرتات 
الزمنية وأعداد املشتغلن واملستحقات املالية 
ونطاق���ات العمل واملس���تلزمات ...... الخ بما 
يحقق أعلى درجات الش���مول والكفاءة عند 

التنفيذ الفعلي.
لذلك ف���ان املنهجية املقرتحة و املقرة وفق 
املعطيات أعاه واآلثار الفنية واملالية واإلداري 
املرتتبة عليها بشأن تنفيذ العمليات امليدانية 
ملرحل���ة التحزي���م للتع���داد 2014م يف ضوء 
تقيي���م أعم���ال التحزي���م للتعداد الس���ابق 
والنتائ���ج املس���تخلصة من تنفي���ذ التجربة 
التمهيدي���ة األوىل للتع���داد 2014م وحصول 
الجه���از عل���ى الص���ور الجوي���ة الحديث���ة 
والخارط���ة الرقمية وإس���قاط التقس���يمات 
اإلداري���ة والتعدادية عليها وإجراء التقس���يم 
للمناطق املستهدفة يف التحزيم 2014م من 

حيث:
- تحدي���د وتحزي���م ح���دود البلوكات يف 

الحضر.
- تحدي���د وتحزي���م ح���دود البلوكات يف 

التجمعات املستهدفة يف الريف.
- تحدي���د وتحزي���م حدود األقس���ام يف 

الحضر.
األقس���ام  ح���دود  وتحزي���م  تحدي���د   -

املستهدفة يف الريف.
- تحدي���د وتحزيم ح���دود القطاعات يف 

الحضر.
- تحديد وتحزيم حدود املدن الرئيسية / 

الثانوية / مراكز املديريات .
- إسقاط أهم املعالم من خارطة الخدمات 
لاس���تدالل  الخرائ���ط  عل���ى  األساس���ية 

)املنشآت الصحية والتعليمية(.
- توحيد األطر يف قواعد البيانات .

املمي���زات والتحدي���ث يف  وك���ون تل���ك 
أعم���ال األطر والخرائط يف تعداد 2014م لم 
يحدث يف التعدادات الس���ابقة فإن املنهجية 
والخط���وات واملراح���ل الت���ي ت���م تنفيذها 
ألعمال التحزيم امليدانية تش���مل مرحلتن 
ب���داًل عن أرب���ع ) املعمول به���ا يف التعدادات 

السابقة ( وذلك على النحو التالي :
املرحل���ة األوىل : تحدي���د وتحزيم حدود 

املدن.
املرحل���ة الثانية : تحدي���د وتحزيم حدود 

القطاعات واألقسام والبلوكات.
تم تنفيذ املرحلة األوىل للتحزيم )تحديد 
وتحزي���م ح���دود امل���دن( واملرحل���ة الثاني���ة 
)تحديد وتحزيم حدود القطاعات واألقس���ام 
 –  2013/9/1 الف���رتة  خ���ال  والبل���وكات( 
2013/10/31م للتع���داد 2014م بحس���ب 
ماهو مخطط لها يف الربنامج الزمني املقر من 
اللج���ان املعنية يف التعداد س���واًء أثناء تنفيذ 
األعم���ال املكتبي���ة والتحضريي���ة والتجهيز، 
وكذلك أعمال التدري���ب والعمليات امليدانية 
والتجهي���ز املكتب���ي واآللي وإع���داد التقرير 
التقييمي وفق منهجي���ة العمل على الرغم 
من الصعوبات املالية وامليدانية فإن املؤشرات 
التي تم اس���تخاصها م���ن نتائج التحزيم 
تؤك���د املس���توى االيجاب���ي ال���ذي خلصت 
إلي���ه النتائج والتوصي���ات الهامة التي يجب 
مراعاته���ا س���واًء يف خطط وبرام���ج التعداد 
الفعلية او يف الوسائل واألساليب املستخدمة 
بما من ش���أنه رفع مس���توى كف���اءة تنفيذ 

التعداد بشكل عام.
وفيم���ا يل���ي ع���رض إيضاح���ي أله���م 
مؤش���رات تقييم كفاءة األعمال التحضريية 
حسب مراحل التحزيم الرئيسية وهي كما 

يلي:
)1( املرحلة التحضريية للتحزيم: 

 تم خال هذه املرحلة تجهيز وتوفري كافة 
املتطلب���ات الفنية واملادية والبش���رية الازمة 
للتنفيذ س���واًء من حي���ث الخطط والربامج 
والتكاليف أو من حيث الوثائق واالستمارات 
واألدوات والوسائل الفنية واملادية بما يتاءم 
م���ع أه���داف وموضوع���ات التجرب���ة والتي 

كانت أكثر تنوع وش���مول ودقة يف التعدادات 
الس���ابقة حيث تمثلت هذه املرحلة يف انجاز 

ما يلي:
1- إعداد الوثيق���ة الفنية لتنفيذ التجربة 
شاملة املنهجية واألهداف والخطة والربنامج 
الزمني وأساليب التنفيذ والتكاليف الازمة 

والقوى البشرية.
2- إعداد وتجهيز الوثائق الفنية ش���املة 
)األدلة والتعليمات والتقارير امليدانية والوثائق 

املساعدة ( بأسلوب مختلف وحديث.
والخرائ���ط  األط���ر  إع���داد وتجهي���ز   -3
للمناط���ق املس���تهدفة ل���كل مرحل���ة ولكل 
فئة من فئات املش���تغلن وأعم���ال التدريب 

والتطبيق املكتبي وامليداني.
4- إعداد وتجهيز قوائم وش���روط اختيار 
املشتغلن واالس���تمارات الرتشيح والبطائق 

...الخ.
5- تجهيز وثائق ومتطلبات عقد الورش 
للمدربن واملتدربن لكافة مراحل التحزيم.

6- تجهي���ز وتوفري املتطلب���ات املادية من 
القرطاسية واملستلزمات واملطبوعات.

7- تجهيز الوسائل التدريبية الحديثة.
8- توف���ري املتطلب���ات املس���اعدة لتنفيذ 
التحزيم وتشمل )وس���ائل النقل/ الباصات 
/ النم���اذج املالية / البوفي���ه /تقارير الزيارات 

والرقابة امليدانية ......الخ(.
وغرف���ة  املركزي���ة  العملي���ات  9- غرف���ة 

العمليات امليدانية والتقارير اليومية.
10- تجهيز التعليمات والضوابط املالية.

)2( مرحلة العمليات امليدانية: 
 التدريب والعملي���ات امليدانية للمرحلة 
األوىل للتحزيم )تحديد وتحزيم حدود املدن( 
 ت���م تنفيذ الدورات وال���ورش التدريبية 
لطاق���م املدرب���ن، وكذل���ك املتدرب���ن من 
املش���تغلن امليدانين وفقًا للتوقيت الزمني 

وعلى النحو التالي:
1. ورشة العمل لطاقم املدربن للمرحلة 
األوىل للتحزي���م )مرحل���ة تحدي���د وتحزيم 
ح���دود امل���دن( خ���ال الفرتة م���ن 14–19 
/ 2013/9م والت���ي عق���دت مل���دة )6( أي���ام 

وحضرها ) 43( مدربًا .
2. الدورة التدريبية للمشتغلن )املشرفن 
واملسجلن( للمرحلة األوىل للتحزيم )مرحلة 
تحدي���د وتحزيم حدود امل���دن( خال الفرتة 
م���ن 23–29 / 2013/9م والتي عقدت ملدة 

)7( أيام وحضرها ) 208( متدرب .
- تنفيذ العمليات امليدانية للمرحلة األوىل:

- تحزي����م الح����دود الخارجي����ة للم����دن 
)عواصم املحافظات/ املديريات/ املدن الثانوية( 

خال الفرتة من 1–12 / 2013/10م 
- االستام والتس���ليم امليداني واملركزي 

خال الفرتة 13- 16 / 10 / 2013 م.
 التدريب والعملي���ات امليدانية للمرحلة 
الثاني���ة للتحزي���م )تحدي���د وتحزيم حدود 

القطاعات واألقسام والبلوكات( 
تم تنفيذ ال���دورات وال���ورش التدريبية 
لطاق���م املدرب���ن، وكذل���ك املتدرب���ن من 
املش���تغلن امليدانين وفقًا للتوقيت الزمني 

وعلى النحو التالي:-
1. ورشة العمل لطاقم املدربن للمرحلة 
الثاني���ة للتحزي���م )تحدي���د وتحزيم حدود 
القطاعات واألقس���ام والبلوكات خال الفرتة 
والت���ي  2013/11/1م   –  2013/10/26

عقدت ملدة )6( أيام وحضرها ) 65 ( مدربًا .
للمش���تغلن  التدريبي���ة  ال���دورة   .2
)املش���رفن ومس���اعديهم ورؤس���اء الف���رق 
والباحث���ن( املجموع���ة األوىل )18 محافظة 
+ س���قطرى( للمرحل���ة الثاني���ة للتحزي���م 

)مرحل���ة تحديد وتحزيم ح���دود القطاعات 
واألقسام والبلوكات( خال الفرتة من 5–10 
/ 2013/11م والت���ي عق���دت مل���دة )6( أيام 

وحضرها )65( مدرب و )295( متدرب .
للمش���تغلن  التدريبي���ة  ال���دورة   .3
)املش���رفن ومس���اعديهم ورؤس���اء الف���رق 
)األمان���ة،  الثاني���ة  املجموع���ة  والباحث���ن( 
الحدي���دة، عدن( للمرحل���ة الثانية للتحزيم 
)مرحل���ة تحديد وتحزيم ح���دود القطاعات 
واألقس���ام والبلوكات( خال الفرتة من 11–
16 / 2013/11م والت���ي عقدت ملدة )6( ايام 

وحضرها )65( مدرب ) 305 ( متدرب .
- تنفيذ العمليات امليدانية للمرحلة الثانية 
املجموعة األوىل خال الفرتة )2013/11/12م 
– 2013/12/6م( واملجموع���ة الثانية خال 
الفرتة ) 18 /2013/11م – 2013/12/12م(.
- تحزي���م ح���دود القطاعات واألقس���ام 

والبلوكات.
- االستام والتسليم امليداني واملركزي. 

حيث تشري نتائج تنفيذ أعمال التحزيم 
للتعداد 2014م إىل ما يلي :-

املرحلة األوىل /تحزيم حدود املدن
1- بلغت ع���دة املدن املس���تهدفة )249( 
مدينة بزيادة ع���ن التعداد الس���ابق والبالغ 
)225( مدين���ة بع���دد )24( مدين���ة تتج���ه 
للشمول واستخدام الصور الجوية الحديثة 
واشار مدن حديثة وشمول مراكز املديريات 
عدا املديريات التي مراكزها ريف وال ينطبق 

عليها أسس ومعايري التحزيم 
2- اعت���ربت األمانة بمثانة مدينة واعتبار 
الروضة منه���ا كمركز ملديري���ة بني الحارث 
وكذلك محافظة عدن مراحل تلت محافظة 
الحدي���دة املرتب���ة األوىل يف ع���دد املدن )30( 
مدينة تليها محافظة حضرموت ثم محافظة 
حجة ثم محافظة إب فيما بلغت يف محافظة 
أرخبيل سقطرى الحد األدنى بعدد مدينتن
املرحلة الثاني���ة /تحزيم حدود القطاعات 

واألقسام والبلوك. 
1- بل���غ ع���دد املديري���ات التي ش���ملها 
التحزيم )270( مديرية بما نسبة 81% من 
إجمال���ي عدد املديري���ات للجمهورية والبالغ 

)333( مديري���ة وبزيارة عن ع���دد املديريات 
املس���تهدفة تع���داد 2004م والبالغ���ة )227( 
مديري���ة بعدد )43( مديري���ة نتيجة إلضافة 
التجمعات الس���كانية الت���ي تمثل منطقتي 

عد فأكثر يف التحزيم لتعداد 2014م. 
2- بلغت ع���دد املدن الحضري���ة ومراكز 
املديري���ات الت���ي ش���ملها التحزي���م )249( 

مدينة. 
3- بلغت عدد امل���دن الكبرية والتجمعات 
الريفية املس���تهدفة يف التحزيم  الس���كانية 
)705( تجم���ع س���كاني م���ن إجمالي عدد 
الق���رى واملحات البالغ���ة )129610( قرية/

محلة. 
4- بلغ عدد القطاعات التعدادية التي تم 
تحزيمها بشكل كلي أو جزئي )449( قطاع 
تعداد وبما نس���بة )64%( م���ن إجمالي عدد 
القطاع���ات الخطط للتع���داد 2014م والبالغ 
)699( قط���اع وبزيادة بلغت )3( قطاعات عد 
املخط���ط البال���غ )446( قطاع يت���م إضافتي 
أي إجمال���ي القطاعات وبالتال���ي زيادة عدد 

املعاونن. 
5- بلغ عدد األقس���ام التعدادية التي تم 
تحزيمه���ا بش���كل كلي أو جزئ���ي يف حضر 
وري���ف املناط���ق املس���تهدفة يف الجمهورية 
)2732( قس���م بنس���بة )43%( من إجمالي 
عدد األقس���ام التعدادية املقدرة ب ) 6.406( 
قسم وبزيادة عدد األقسام بلغت )32( قسم 
عن املخطط البالغ )2700( قس���م وس���يتم 
إضافتها إىل إجمالي األقسام املخطط بالتالي 
زيادة عدد املس���جلن وتلك الزي���ادة يف عدد 
القطاعات واألقس���ام انعكس النسبة الرتبة 
للتغطية والش���مول وتغيري مؤش���ر ايجابي 
ملس���توى كفاءة تنفيذ األعمال التعداد ملرحلة 
التحزيم والتوس���ع العمراني لدى ش���هر يف 

معظم محافظات الجمهورية التعدادية. 
6- أم���ا بالنس���بة للبل���وكات الت���ي تم 
تحزيمه���ا فقد بلغت ) 39788( بلوك بزيادة 
بلغ���ت )327( بل���وك ع���ن املخط���ط البالغ 
)39461( بلوك وتعكس املنهجية مس���توى 
كف���اءة التغطية والش���مول وتحقيق أهداف 
التحزيم والتوسع العمراني بن التعدادين.

م. حممد علي احلاوري
عضو الوحدة التنسيقية للتعداد
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تهانينا
بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره نتقدم 

بخال�ص العزاء وامل�ا�ضاة القلبية اإىل
الأ�صتاذ/ ح�صن ناجي ال�صغري

رئي�س التحرير
ب�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل تعاىل

"�صقيقته"
�ضائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمدها ب�ا�ضع 

الرحمة واملغفرة واأن يدخلها ف�ضيح جناته واأن 
يلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضل�ان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.
الأ�ضيف�ن:

اأ.د/ ح�ضن ثابت فرحان - رئي�ص اجلهاز
اأ�ضرة حترير �ضحيفة الإح�ضاء

وجميع م�ظفي اجلهاز املركزي للإح�ضاء

تعداد2014م ودور الموازنة العامة في إنجاحه وتحقيق أهدافه
مما ال ش���ك فيه بأن التعداد العام للس���كان 
واملساكن واملنشآت 2014م من مهامه األساسية 
توف���ري املعلوم���ات ع���ن األوض���اع االقتصادي���ة 
واالجتماعية والديمغرافية للسكان واملقصود هنا 
باملعلومات الديموغرافية للس���كان هي دراس���ة 
مختلف الخصائص السكانية والتعداد بمكوناته 
الثاثة )تعداد الس���كان ، تعداد املباني واملساكن 
– تعداد املنش���آت( يوفر قاعدة معلومات للدولة 
واملجتمع ككل ولتكون أداه أساس���ية لراس���مي 
السياس���ات واملخططن واملهتمن وصناع القرار 
وذلك لتشخيص كافة املشاكل واملتطلبات ومن 
ثم اتخاذ القرار املناسب إزاء ذلك تحقيقًا ملصالح 
ومتطلب���ات املجتم���ع والدولة كم���ا تبني الدولة 
عليه���ا خططها وسياس���اتها وإس���رتاتيجياتها و 
التع���داد ليس كما يفهم البع���ض بأنه عد أفراد 
ومس���اكن فقط وإنم���ا تمتد ش���مولية وأهمية 
التعداد إىل كل مناحي الحياة واملجتمع وملختلف 
املجاالت االقتصادية واالجتماعية والديمغرافية .

ومن هذا املنطلق يتمي���ز التعداد بخصائص 
أساس���ية وهي العد الفردي والشمولية بمعنى 
أن يغطي التع����داد البلد بالكامل، وكذا التزامن 
والدوري���ة أي تنفي���ذ التعداد على فرتات زمنية 
منتظم���ة ومتس���اوية وه���ذا ما تقوم ب���ه أغلب 
دول العالم حيث تجري التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنش���آت كل )10( س���نوات رغ���م 
امتاكها اإلمكانيات والقدرات املادية والبش���رية 
إال أنه���ا ت���درك مدى عظم���ة وكرب إج���راء هذا 
املش���روع الوطني والذي يحتاج إىل حش���د كافة 
اإلمكاني���ات املادية والبش���رية للقي���ام به، ومن 
هذه ال���دول اليمن التي تج���ري تعداداتها أيضًا 
كل )10( س���نوات رغم الفارق الكبري بينها وبن 

الدول األخرى يف اإلمكانيات والقدرات .
ولعل أهم أه���داف التعداد والت���ي تضمنتها 
وثيقة مش���روع التعداد العام للسكان واملساكن 
واملنش���آت 2014م واملقرة من مجل���س الوزراء 

نوردها كما يلي:
1- معرف���ة حج���م الس���كان ومع���دل النمو 
واتجاهاته، ومعدالت الزي���ادة الطبيعة، والتوزيع 
النوعي والعمري والجغرايف للسكان وخصائصهم 
االقتصادي���ة، واالجتماعي���ة، والديمغرافية، على 
مستوى التقسيمات اإلدارية والحالة الحضرية .

2- التعرف على حجم حركة السكان والقوى 
العاملة ب���ن املحافظات لقياس معدالت الهجرة 
الداخلي���ة، وخصائصها، باإلضافة إىل اس���تخراج 

مؤشرات إحصائية حديثة للهجرة الخارجية .
3- توفري املؤشرات االقتصادية، واالجتماعية، 
والديمغرافية الازمة لخطط التنمية االقتصادية 

واالجتماعية .
4- توف���ري قاعدة بيانات إحصائية حديثة عن 
الفئات الخاصة والتي من خالها يمكن رس���م 
اإلس���رتاتيجيات والسياسات املناسبة لتحسن 
الوضع املعيش���ي ، والصح���ي ، والتعليمي لتلك 

الفئات.
5- توف���ري قاعدة بيان���ات إحصائي���ة حديثة 
يمكن م���ن خاله���ا تحديث االس���رتاتيجيات 
الوطني���ة املختلف���ة س���وًء للس���كان أو للمرأة أو 

الطفولة أو الشباب أو الفقر . . . الخ .
6- تحدي���ث قاع���دة البيان���ات واملؤش���رات 
اإلحصائي���ة الخاصة بمؤش���رات الفقر لتمكن 
الجه���ات املختصة من تطوير آلي���ات التخفيف 
من ظاهرة الفقر يف إطار السعي لتحقيق أهداف 

التنمية األلفية .
7- توف���ري قاع���دة بيانات إحصائية تس���اعد 
املختص���ن بالس���جل املدن���ي على بن���اء نظام 

متكامل لتعميم الرقم الوطني .
8- يه���دف تع���داد 2014م إىل إيج���اد إط���ار 
دقيق الختيار العينات للمس���وحات الس���كانية 
واالجتماعي���ة واالقتصادية التي يقوم بها الجهاز 

املركزي لإلحصاء.
9- تحديث قاعدة البيانات للمباني واملساكن 

واملنش���آت التي على ضوئها ترسم السياسات 
الخاص���ة بالتنمي���ة الحضري���ة وتخطيط املدن 
وتوزيع الخدمات يف إطار خطة التنمية الشاملة .

لخارط���ة  البيان���ات  قاع���دة  تحدي���ث   -10
الخدم���ات األساس���ية الت���ي يس���تفاد منها يف 
تخطيط الخدمات واملشاريع التنموية على كافة 

مستويات التقسيمات اإلدارية يف الجمهورية .
11- االس���تفادة من البيانات الحديثة لتعداد 
2014م إلجراء الدراس���ات املتعمقة يف املجاالت 
والتي  والديمغرافية  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 
تخ���دم نتائجه���ا متخذي الق���رارات يف املجاالت 

ذات الصلة .
وأنه وملا لهذا العمل الوطني الكبري من أهمية 
وأه���داف تم ذكرها س���ابقًا ومل���ا يتطلب إجرائه 
والقيام به من حشد كبري لكافة اإلمكانات املادية 
والبشرية وتكاليفها الكبرية يجب أن يتميز هذا 
العمل بثاثة عوامل هامة وهي الدقة والشمول 
،أي أن تتص���ف  واالس���تفادة م���ن مخرجات���ه 
بيانات���ه بالدق���ة والوضوح وأن تك���ون صحيحة 

وشاملة لكافة األنشطة االقتصادية واالجتماعية 
ويأت���ي العامل الثال���ث وهو ضرورة االس���تفادة 
من مخرجات التعداد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت من كافة أجهزة ومؤسس���ات الدولة 
املختلف���ة ،والقطاع الخاص،ومنظم���ات املجتمع 
املدني، ويف كافة املجاالت الصحية، واالجتماعية، 
والتعليمية ، والخدماتية وغريها ويجب أن يكون 
هناك تقييم ملدى االستفادة من مخرجات قاعدة 
بيانات التعداد السكاني على مختلف الجوانب 
االقتصادي���ة واالجتماعي���ة وأن تك���ون هن���اك 
مؤش���رات أو إحصائيات تبن مدى االس���تفادة 
م���ن قاعدة بيانات التع���داد يف املجاالت املختلفة 
وفق���ًا ألهدافه واس���تخداماته ،وتأكي���دًا أن تلك 
التضحي���ات الكبرية يف امل���ال والجهد والوقت قد 

أتت ثمارها .
ومن خال ما سبق إيضاحه من حيث أهمية 
التع���داد وأهدافه واس���تخداماته وخصائصه وما 
يج���ب أن يتميز به فإننا نأتي إىل دور املوازنة يف 

نجاحه والعمل على تحقيق أهدافه .
فاملوازنة تعترب الرتجمة الرقمية للربنامج املالي 
عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف معينة يف 
إط���ار الخطة العامة للدول���ة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية، وطبقًا للسياس���ات املالية والنقدية 
واالقتصادية واالجتماعية للدولة، فاملوازنة ليست 
مجرد بيان يتضمن اإلي���رادات والنفقات العامة 
فحس���ب بل هي أيضًا وثيق���ة الصلة باالقتصاد 
الوطني واألداة الرئيسية التي يمكن من خالها 
تحقي���ق أهداف الدولة السياس���ية واالقتصادية 
االجتماعي���ة  وم���ن املاح���ظ أن التع���داد العام 
للسكان واملساكن واملنشآت 2014م من مهامه 
وأهداف���ه توفري املعلومات والبيان���ات اإلحصائية 
عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية كما أسلفنا 
ومن خ���ال تعريف املوازن���ة ومهامها فإنها أتت 
لتحقي���ق ه���ذه األهداف يف إط���ار الخطة العامة 
للدول���ة للتنمية االقتصادي���ة واالجتماعية وذلك  

بالصرف على األنش���طة املختلف���ة للتعداد وفقًا 
للخطة والربنام���ج الزمني، والوثيق���ة املقرة من 
مجلس الوزراء الصادرة بالقرار رقم )204( لسنة 
2012م التي تضمنت مشروع املوازنة التقديرية 
لتعداد 2014م على مستوى السنوات واملراحل 
لألع���وام 2012-2018م واملعدل���ة بموجب قرار 
مجلس الوزراء رق���م )267( لعام 2013م حيث 
تم تعديل الزمن املطلوب إلنجاز مراحل التعداد 
ومعالجة البيانات وإعداد التقارير النهائية والتي 
كانت مق���ررة حتى الع���ام 2018م لتختصر إىل 
الع���ام 2017م ،وذل���ك بس���بب إدخ���ال أجهزة 
املاس���ح الضوئ���ي يف معالج���ة بيان���ات التعداد 
والتي تس���تخدم ألول مرة يف تاري���خ التعدادات 
اليمنية ملا تتميز به هذه األجهزة من س���رعة يف 
إدخال ومعالج���ة البيانات وإخراجها باإلضافة إىل 

االختصار يف الوقت والجهد والتكلفة املالية .
وملا لهذا املش���روع الوطن���ي الكبري من أهمية 
للدولة واملجتمع فقد أخ���ذت الدولة على عاتقها 
توفري االعتمادات الازمة لهذا املشروع وذلك من 
بداية العمل ب���ه يف منتصف عام 2012م وحتى 
اآلن رغم الظ���روف االقتصادي���ة واملالية الصعبة 
الت���ي تمر بها بادن���ا وهذا ي���دل داللة واضحة 
وصريح���ة إدراك مس���ئولي الدولة عل���ى أنه ال 
يمكن القيام بأي أعمال أو تحقيق األهداف التي 
تس���عى الدولة إىل تحقيقها خدمة ملصالح الوطن 
والشعب اال برسم السياس���ات وإعداد الخطط 
والربامج، وأن تلك الخطط والربامج ال يمكن القيام 
به���ا وإعدادها إال بوجود قاعدة وطنية للمعلومات 
والبيان���ات اإلحصائية التي على أساس���ها تقوم 
برس���م سياس���تها وخططها وبرامجها ،وأن هذه 
املعلومات والبيانات اإلحصائية ال يمكن إيجادها 
بشكل اشمل وأوسع إال عن طريق تنفيذ التعداد 

العام للسكان واملساكن واملنشآت .
ه���ذا ووف���ق اهلل الجمي���ع ملا فيه خ���ري الباد 

والعباد وتحقيق مصالحهما .

قائد عبداهلل عثمان الب�سريي
مدير عام الشئون املالية

رئيس اللجنة املالية بالتعداد 

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية

للزميل/ أمين محمد العلفي
بمناسبة ارتزاقه بمولوده الجديد

الذي اسماه » المعتصم «
والزميل/ عبدالعزيز الرقي

بمناسبة ارتزاقه بمولودته الجديدة 
التي أسماها »حنان«

والزميل/ هشام النويرة
بمناسبة ارتزاقه بمولوده الجديد 

الذي أسماه »يمان«
تمنياتنا لهم بحياة طيبة في ظل رعاية 

والديهم.. و ألف مبروك.
المهنئون:

هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء
وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات 

القلبية للزميل/

عفيف الشرجبي
بمناسبة زفافه الميمون..

فألف ألف مبروك

المهنئون:

 أ. د/ حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز

هيئة تحرير صحيفة اإلحصاء

وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره نتقدم 
بخال�ص العزاء وامل�ا�ضاة القلبية اإىل الزميل/

اأحمد �صالح
ب�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل »عمته«
والزميل/ عبدالكرمي راجح
ب�فاة املغف�ر له باإذن اهلل »عمه«

�ضائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمدهما ب�ا�ضع 
الرحمة واملغفرة واأن يدخلهما ف�ضيح جناته 

واأن يلهم اأهلهما وذويهما ال�ضرب وال�ضل�ان.. 
اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.

الأ�ضيف�ن:
اأ.د/ ح�صن ثابت فرحان - رئي�س اجلهاز

اأ�صرة حترير �صحيفة الإح�صاء
وجميع موظفي اجلهاز املركزي لالإح�صاء

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره نتقدم 
بخال�ص العزاء وامل�ا�ضاة القلبية اإىل الزميل/

علي حممد حممد ال�صاملي
ب�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل »والدته«

�ضائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمدها ب�ا�ضع 
الرحمة واملغفرة واأن يدخلها ف�ضيح جناته 
واأن يلهم اأهلها وذويها ال�ضرب وال�ضل�ان.

اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.
الأ�ضيف�ن:

اأ.د/ ح�صن ثابت فرحان - رئي�س اجلهاز
اأ�صرة حترير �صحيفة الإح�صاء

وجميع موظفي وزارة التخطيط والتعاون الدويل 
وموظفي اجلهاز املركزي لالإح�صاء

نتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية للشاب الخلوق/
فؤاد محمد سلمان الجعدي

بمناسبة زفافه الميمون.. فألف ألف مبروك
                  المهنئون:

    أ. د/ حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز
      والدك/ محمد سلمان سعد الجعدي
         هيئة تحرير صحيفة »اإلحصاء«

 وكافة العاملين في الجهاز المركزي لإلحصاء

بقل�ب م�ؤمنة بق�ضاء اهلل وقدره نتقدم بخال�ص العزاء وامل�ا�ضاة القلبية اإىل
الأ�صتاذ/ قائد عبداهلل عثمان الب�صريي 

ب�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل »عمه«
�ضائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمده ب�ا�ضع الرحمة واملغفرة واأن يدخله ف�ضيح 

جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضل�ان.. اإنا هلل واإنا اإليه راجع�ن.
الأ�ضيف�ن:

اأ.د/ ح�صن ثابت فرحان - رئي�س اجلهاز
اأ�صرة حترير �صحيفة الإح�صاء - وجميع موظفي اجلهاز املركزي لالإح�صاء
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With  the end of a years ago and 
beginning a new year  the chance 
will change in many of  attitudes 
and behaviors  that will practice by 
individual and achieving number 
of successes did not accomplish 
during last years due to followers  
individual routine  practices , not 
be developed  between  now and 
then  that will cope environment’s 
requirements which will  improve 
and change permanently  and 
continuously  and needs to good 
abilities and skills . 

Implementing  of  works  and  
practice it   by the same method  
that  will lead to achieving the same 
results  without changing , How did 
you expect  different  results?   So ti 
is necessary  doing  a various aspect 
to get different results.

We are really all need  as staff 
in CSO to evaluate  the past by  its 
positive and negative  and  look  at 
the future  by various vision and 
establishing  teamwork  principle 
that express  basic  element  of 
elements  stable  our institution, 
its success, reaching  its goals and  
performance its mission ,because 
of  launching individual’s effort  and 
expressing  individual’s  opinion, 
then  contribute in achieving  goals. 
so that we  have to exert  more  
efforts  in order to promote positive 
values and principles inside us 
and reflect that in our daily life 
as colleague one  profession by 
creating  appropriate  weather  
for  achieving  required work and 
implementation.

Teamwork   is  providing  good 
chance  to get benefit  from  all skills 
and  experiences  which  have  staff  
individual  in CSO not individually 
but  collectively  contributing in 
coordinate  between  skills and 
abilities in order to face  CSO all 
challenges  during  work, in addition 
to teamwork  is giving chance to  
take advantage of   human resources  
perfectly .

In our present  time  , work 
teams  is considered  bedrock  in 
preparatory of successful  institution 
strategy , while all concentration 
depend on quality ,service, cost, 
value, speed   and  effectiveness 
. Success of institution  usually  
depend on  interaction  and  
relationships  between  leader 
and  team members , used  skills 
in solving problem and getting 
benefit   from  motivates team  and  
implementing all assignments  , this 
is depend on good  teamwork. 

Many number of institutions 
in our county  did not appreciate  
success  of  teamwork  while  
developed  countries  care  about  
teamwork  more important  than 
individual work  that makes  them  
achieve  many of  successes  and 
becoming  developed and  pioneer  
country.

In order to create teamwork  
in our statistical  institution  is 
requiring the confidence  and 
cooperation  between  each  single  
one  which  never  find  in  one day  
and night , whereas  it will come  
of  hard work  and  communication  
between  team  .in this regard  it will 
lead to success of CSO  by achieving  
its goals perfectly .

      Do you think  we can make 
2014 the year for  teamwork in 
statistical?........We hope so.

Knew Kuntz and Odronal that the 
administration is : “Implementation 
of things through others. “ And 
if the head of the institution or 
company that knows that the 
administration is implementing 
the broad goals of the company 
with less effort and cost and more 
productive with the enjoyment 
of skilled high Valahry who 
intend to go to the leadership of 
governments Kvrda where or head 
or assistant that cares about human 
beings to reach the government’s 
goal of achieving a President and 
the provision of social welfare 
, infrastructure and economic 
and military power will not be 
achieved only worthwhile human 
beings farmer and carpenter and 
manufacturer and service provider .

 Back impasse Developmental 
current suffered by developing 
countries , especially in our 
country and the Arab states , to 
the omission of development 
policies applied in these countries 
for the dimensions of the dynamic 
relations of mutual influence and 
feedback between the allocation of 
physical investment for the purpose 
of correcting the imbalance in 
the economic structure , and 
the allocation of investments to 
build capital and enhance the 
ability of the human human , was 
reflected omission is deep and 
wide gap between what has been 
achieved in the growth of economic 
indicators quantity, and between 
continuous decline witnessed in 
those countries , particularly the 
structural indicators of human 
development indicators .

What we find in all the 
ministries and government 
institutions, private and hybrid is 
that its directors believe that it is 

tampering with the rehabilitation of 
its members to be up to the stage 
of maturity of scientific field work 
of this institution because then 
wants an increase in its ranks or 
incentives operational presence of 
outdoor displays of other sectors 
or in another country make of 
these employees are leaving the 
organization to work with a salary 
greater outside this institution ... 
may be in front of a problem for 
the institution or the company’s 
failure to provide what it needs 
those experts in the work of these 
institutions, but at the level of the 
Yemeni man has been producing 
outstanding cadre will benefit 
from this development outside 
Yemen sector, which was marked 
by skill and neater and therefore 
the development of human 
resources is the true gateway to the 
power of productivity influential a 
doorway also to the organization’s 
effectiveness and improve the 
efficiency of the continued 
cadres in those institutions as he 
rehabilitation and development of 

the individual contribute directly 
to the improvement of the level of 
economic , social, and increases 
the degree of safety Career of the 
individual because it improves the 
capabilities of the individual and 
develop his skills .

Almost experts agree the 
administration’s definition of 
training and rehabilitation for 
employees or workers in any 
institution “ is the process the 
organization through which 
change behaviors , knowledge, 
and motivation of employees in 
order to improve the compatibility 
between the characteristics and 
capabilities of the employee and 
the business requirements ,” as he 
must be careful every director or 
secretary to keep up with every 
change in the uses of technology 
or even management does not 
find the same organization outside 
the scope of the market and 
competition.

The observer to the construction 
of GDP sectors will find that the 
education sector which has been 
taken as sample in the analysis of 
trends in development orientation 
for the previous ten years had 
remained in the average of 3.45 
percent of GDP at constant 
prices that means, whatever the 
total production is high inlarge, 
small or medium rates, this ratio 
remainsconstant. This means 
that interest in teaching human 
staff is still far from the target of 
Governments or organizations 
in establishing a period or a year 
basis that determined to initiate 
interest in education.Personally, 
I could not find data on quality 
and institutional qualified courses 
or individual and locally for 
community members for successive 
years of  to identify quantity growth 
of these courses or development 
programs or to identify the quality 
growth of rehabilitation programs 
and follow-up of those who 
attended training to enable them 
to achieve the objectives of these 

courses and human development 
programs, either for the public , 
private sector ,employers and those 
who hold technical and academic 
certificates .

Therefore, what I focus on is 
that our development policies 
neglected dynamic dimensions 
, relations of mutual influence 
and feedback between the 
allocation of investment material 
for the purpose of correcting the 
imbalance in economic structure 
and the allocation or not ,as I 
cansay, of investment in building 
human capital and strengthening 
accounting skills and managerial, 
professional, technical and creative 
craft-filled minds of Yemenis who 
lived in one State entity with its 
laws and regulations go to BC  time 
,and in the environment of other 
countries could not find a formula 
for the Constitution or the law 
gathered at the time of The lack of 
possibilities to establish he State 
as it exists today . So with what 
politicians and economists engaged 
in planning the shape and format 
of  our State and can provide 
enormous needs to components 
establishment of State hired minds 
have taken up and cared for by the 
basics of living and needs to study 
the possibilities of achieving the 
objectives of their handlers to build  
the flex Yemen.

We need to developYemeni 
people capabilities in all 
fieldseconomic, political and 
cultural, either for man or a 
young woman, old man, white or 
black fanatic or medial. Through 
sciencea man can goes back to 
right path so that we can push our 
country forward by us and for us to 
continue and not open a hand to 
any except to God.

Ameen M. Al-Ulofi

G.D of Prices and
Indices Statistics 

Building and Developing Human Capacities is an Important Pillar of National Economy

Hamdi  AL-Shargbi
General Director of 
National Accounts

Teamwork… 
the basic of 
success in 

statistical work  The population, Building and Establishment 
Census 2014 is one of the main bases and 
references which all the countries depends upon 
in making the future plans, and look backwards  
to what was implemented in the past and how 
we can make the future and distribute services 
according to  demographic distribution.

 The census results are important indicators 
in measuring the development level or the 
economical and services decline; so the census is 
been implemented from time to time, it's a global 
measure implemented every ten years.

As the census is providing information about  
economic, social and demographic situation of 
population to be a main tool to policy makers, 
planners and decision makers in evaluating reality 
and diagnosing problems, so Yemen is currently 
going forwards in a real steps to implement the 
census.

CSO is exerting great efforts including 
implementing various works and activities 
according to a studied plan meets the ambitious 
of data users through the Population, Housing and 
Establishment Census.

About  works and procedures of  implementing 
census  stages and activities which they started  
implementing since April 2012, The CSO chairman 
clarified in his interview in last February  that 
there are many stages of census; the first stage 
starts with legislative foundation, in which the 
Republicandecree no.107 ,2011 issued to establish 
Population, Housing and Establishment Census 
2014.

In addition, he clarified that the cabinet issued 
a decision, then the Planning minister decision, 
after that CSO decisions in the executive aspect, 
finally they started to form committees for census 
works. The CSO offered a plan document to the 
Cabinet and they endorsed it which order the 
Ministry of Finance to depend the census budget 
which is been implemented from the beginning 
of census to the end in 2017 without delay or 
postponement.

Dr. Hassan Thabet Farhan indicated that the 
CSO has formed committees after the decision of 
implementing the census and these committees 
started working, then they take out the documents 
in which the most important is the Population, 
Housing and Establishment census questionnaire 
and the various guidebooks of census, training 
guidebooks, fieldwork guidebooks, enumerators 
and monitoring books..etc.  Moreover, there are 
a set of documents, which reach to 50 means in 
this aspect.

He mentioned that they moved to the field 
to examine the circumstances there through 
doing census experience at the republic level in 

various circumstances in cities and villages, the 
results of that experience were successful and 
characteristic. This experiencewas proposed to the 
technical committee and the various census levels 
from census office, technical committee and the 
supreme committee of census, they also sent the 
experience output to the cabinet and presidency 
and stakeholders.

After those procedures the census director 
clarified that CSO started preparing the 
automatedaspect in the census and using modern 
means in technical and practical aspects, the most 
important is the scanner which is used in entering 
and processing data; this helps in shorten the time 
of data entry to three months instead of one year 
and half. This technique also contribute in avoiding  
many mistakes which occur when entering and 
processing data .

 The scanner sreducethe mistakes  when 
implementing census works

The CSO Chairman expected that there would 
not be mistakes when implementing census works 
because the questionnaire that comes from the 
field is been put in the scanner that passesinto the 
database as it is.   

The chairman also mentioned that there is a 
census experience now at the level of the country 
and in the bases of examine this experience 
according to the scanner before starting 
Enumerating and Listing stage in April. He added 
that they prepared the documents to each stage.  

In accordance to the report of Yemen 
channel,the CSO's preparation to start Population, 
Housing and Establishment Census 2014 is been 
done in the frame of a studied plan which meets 

the needs of data users and aims to provide 
statistical indicators in population distribution 
and their social, demographic and economical 
characteristics. Also providing data on buildings 
and establishments in all the governorates through 
various stages to reach the day of implementing 
the census in December 2014.

The census implementation includes three 
stages; the first is demarcating stage which the 
CSO finished implementing it; it's to surround 
the cities  as a census division to implement 
the census, and a census division to blocks and 
sections in the light of the administrative division. 
Second the enumerating and listing stage and 
finally the actual count.

The report clarified that to avoidthedeficiencies 
in census implementation, they designed a typical 
questionnaire; it is the first in Arab countries, it 
consists of 88 questions with aesthetic design 
and comprehensiveness. There were meetings, 
workshops and workers training to the census 
to introduce the questionnaire, the way to fill it 
and the codes, whereas it is the first time to use 
the scanner to data entry and processing in this 
census.

The Population, Housing and Establishment 
census 2014 is characterized from the other 
censuses that it depends upon the scanner in 
entering data; the scanner do the work of entering 
and processing data rapidly and avoiding the 
statistical works the mistakes done by data entry 
people and gives rapid in retrieving the results, In 
addition the scanner gives a qualitative leapin all 
the statistical works not in the census only but also 
in other economical surveys as the HBS and LFS, 
and it is considered asa qualitative leapto Yemen 

and Arab countries which used this technique.
All these efforts comes in the frame of technical 

and administrative follow up, and followed by 
the level of implementing census stages to reach 
December 2014.

Regarding the extent of ensuring the 
success,thechairman emphasized that globally 
any census passes the comprehensive and quality 
rate 85% is considered to be successful, and 
the world is putting a mistakes rate between 
1-15%, as the mistakes are usually in data or in 
comprehensiveness.  

Because CSO is keen to avoid the mistakes, he 
prepared a plan that the enumerator or researcher 
go to the field with the air map for houses in which 
he's going to count in at the level of the village or 
city which doesn't allow any mistakes.

The chairman called upon the citizens to 
cooperate with field workers and give the data 
which will be reflected to the their interests... 
emphasizing that CSO adhere about confidential in 
dealing with personal data, and when CSO publish 
data, he will publish only figures not names.

He added» census data interests you, your 
family and your country so you can't neglect them, 
don't skimp in giving any data or information».

Dr.Hassan encourages various media to 
cooperate in the success of implementing census 
tasks and expand awareness between citizens 
about the census importance and not to have any 
concerns from giving the right data about himself 
or his family for their interests. 

He mentioned that this information are so 
important in this stage which our country is been 
divided into administrative regions, that will be 
used in planning and policy making, which will 
insure the fair distribution for resources and 
services for the population of these regions.

The census is the largest statistical work 
implemented currently by CSO 

Regarding the statistical surveys, the census 
director emphasized that CSO is implementing 
only 15% from the surveys, which the world 
implement... He clarified that this year we have 
three statistical works the largest is the census 
then HBS and LFS and there are thirty periodic 
surveys.

Furthermore, The chairman mentioned about 
the level of experiences and the qualified staff 
which CSO has who do the data production either 
at the level of the center or in 23 branches of CSO 
in governorates.

He praised of the donors' role especially the 
UNFPA, GIZ organization, The World Bank and 
others who support the CSO efforts and help in 
implementing many surveys and programs.

An interview with CSO chairman, Census director in Yemen channel

We call media to educate the public about giving the right data which will 
be reflected to their interest, and that we don’t publish names but figures

- The census is the 
largest statistical 
work implemented 
currently by CSO 
- The scanner 
sreducethe mistakes  
when implementing 
census works
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Minister of Planning 
Government, which will support the 

gradual transition of program activities from 
relief-unconditional food distribution-to 
rehabilitation activities to promote nutrition 
and food security “.

In this side,  the consultative meeting of 
the comprehensive food security survey, 
implemented by the World Food Programin 
collaboration with CSO Bureau of and UNICEF, 
was held , Which aims to estimate the number 
of people affected by the food insecurity 
and determine the level of malnutrition, and 
determine its level and those affected by food 
insecurity of families and population groups 
,the study the underlying causes of risk factors 
for food insecurity and malnutrition, and 
update the information system for the initial 
and follow-up monitoring of interventions 
resulting from the survey.

In other side, Dr. / Hassan Thabit Farhan, 
CSO Chairman, the close date of the 
implementation of the third  comprehensive 
survey of food security in all governorates 
of the republic, expecting , after the 
completion of the procedures and technical 
documentation and signing of the agreement 
with the World Food Program and UNICEF.

He said, at the opening of the consultative 
meeting for the survey project, organized by 
the CSO partners the World Food Program 
and UNICEF, that the Yemeni government 
recognizes the importance of the third of the 
food security a comprehensive survey due to 
the rapidly changing situation in Yemen during 
the past period, which is fully convinced of the 
importance of starting conducting it soon.

He pointed out that it is committed with 
the participation of the World Food Program 
in the implementation of the survey and 
appreciates the support for the success of 
all parties, stressing on the role of CSO in 
the implementation , saying : “CSO is the 
official government agency conferred on law 
the production and dissemination of data 
and through which is developing plans and 
programs and decision-making to serve the 
developmental activities of government , 
politically, economically and socially”. 

He said: CSO works closely with several 
UN agencies and many other international 
organizations in conducting studies on the 
level and a wide range of the country and this 
collaboration with the World Food Program 
is strong and constant  and many works have 
been achieved, most notably the two surveys 
on food security destruction that conducted 
in 2009 and  2011, where CSO presented the 
technical support in the design and sample 
withdrawal ,in extracting the enumeration 
areas and data entry , and there is cooperation 
in other surveys that have been done since the 
year 2002 and to promote cooperation there 
is coordination between the Food security 
information system Unit at CSO and the World 
Food Program.”.

Noting that the partnership between 
the World Food Program and the Yemeni 
government has a long history of cooperation 
and returns back to four decades ago when the 
program began its work in Yemen and worked 
to help the millions of Yemenis people.”

In his turn, the regional director of WFP, Mr. 
“ Bisho Barjohna “, said that the last report of 
the control system of food security of in the 
program , issued in June 2013 , revealed that 
there are 10.5 million people are still suffering 
from the food gap of whom 4.5 million are 
suffering from acute food insecurity and  
approximately, there are 6 million suffer of 
food insecurity .

He pointed out that the main causes of 
food insecurity include unemployment, lower 
remittances, the deterioration in the sources 
of income, extreme poverty, high population 
growth, the volatility of prices, the rising cost 
of living, the ongoing conflicts and the lack of 
security and stability.

He noted that the current survey will be 
issued a report describing the food security 
situation of the segments of different 
populations and living in different parts of 

the country and will summarize the reasons 
behind the weakness of the current situation 
and will answer questions about who are the 
poor whom suffer from food insecurity and 
how many are they and where do they live and 
why they are suffering and what can be done 
to improve their situation.

UNICEF representative in Sana’a delivered 
a speech in which he noted to the importance 
of the survey and its objectives and the 
organization plan to support it and ensure its 
success. In the meeting, a steering committee 
of the survey was established, the meeting 
also discussed partners’ summary remarks and 
comments were raised from various bodies. 
Amechanism for coordination between the 
various parties has been formulated for the 
optimal implementation.

Supreme and Technical
and technical work for the implementation 

phase , distribution of field work sized-
volumes at the level of provinces and 
administrative divisions for 2014 census .

The Committee also approved the 
document of these lection of enumerators in 
this stage as it is considered as one of the main 
stages of the General Census of Population , 
Housing and Establishments 2014 in which all 
buildings and dwellings are numbered and all 
households relisted in all the provinces of the 
Republic to ensure that no fall of any building 
or dwelling or family in order to create a 
comprehensive framework for the division of 
enumeration areas , which is the work area of 
enumerator atcounting in the actual stage.

The document includes the selection of 
enumerators in this phase the identification 
of the importance and objectives of the 
selection of employees for Census 2014 and 
the organizational structure as well as the 
functions of the selection committee, the plan 
and schedule for the selection committee, the 
preparation and the strength of the workers 
in the field phase of the numbering and listing 
phase according to their categories and at the 
provincial level.

The Committee also adopted the 
mechanism of the pilot census of the 
General Census of Population, Housing and 
Establishments 2014 after accommodating the 
notes of the technical team and the Census 
office.

The implementation of this stage is 
scheduled to be carried out for the numbering 
and listing of buildings, dwellings and housing 
and facilities for this pilot census in phases 
I and II during the period from February 27, 
2014 and until the eighth of March in the 
process of counting the population of 2-11 
March, the first stage, the second stage will be 
conducted during the period from 19 -28 April 
of this year.

The Committee also discussed and 
approved, at its meeting on February 
21,headed by CSO chairman - Census Director, 
Dr. Hassan Thabit Farhan, a number of 
documents for the implementation of the 
census work related to the numbering and 
listing stage, In which the committee was 
briefed on the summary of the evaluation 
report of the results of the demarcating stage 
of the census , which includes the first phase 
of identifying and demarcating the city borders 
as well as the second phase, which included 
the identification and demarcating sectors , 
sections and blocks .

The meeting adopted the semi-annual 
report 2013, during the period ( July-
December ) on the level of implementation 
of the census works that submitted to the 
cabinet and included a presentation of the 
level of implementation of Census activities 
of 2014 during the year 2013 , as well as 
the activities of supreme and technical 
committees, the Census office and the 
technical team.

Where the report reviewed the activities 
of the preparatory committees of office 
, which include frames , maps, samples 
, documents and office works, in-depth 
studies , training and automated processing 
, documentation and media and promotion , 

publishing, workshops , seminars and technical 
cooperation , coordination with donors , 
as well as financial expenses for the census 
during the period and the assistance actions 
and activities.

The report focused on the presentation 
summary of the results of the implementation 
phase of the demarcating for the Census 2014 
, as well as what has been implemented in the 
processing of the pilot - census.

 The committee members also reviewed 
the census electronic listing form of buildings 
and housing , households and establishments 
2014 using a scanner and approved it , the 
attendees delivered many of the observations 
and proposals that contribute to ensuring the 
success of the census as required.

The participants confirmed the importance 
of accommodating all of the notes and the 
proposals put forward by both the Technical or 
the Supreme Committee, as well as a focus on 
the need to work, coordination and solidarity 
among the various stakeholders and a sense 
of responsibility as the implementation of the 
census is a national responsibility should make 
it a success by all means.

The stage numbering and listing for the 
census is regarding as of the main stages of the 
Census 2014, also it represents the first stage 
of field work and the basis for the formation of 
statistical frameworks of various buildings and 
housing, households and establishments and 
coding them and evaluation administrative 
and census divisions, updated frameworks and 
maps to implement the most important stage 
that is the count stage.

The Technical committee, has approved, 
in its meeting on 16 of last February, headed 
by the deputy-chairman of CSO, Dr. Abdul 
Hakim Al-Obied , technical document for the 
implementation phase of numbering and 
listing of the Census.

The committee also approved the 
enumerators selection documentofnumbering 
and listing stage of the Census , as well as 
the adoption of a technical document for 
the implementation of the pilot census to 
census after accommodating there marks and 
proposals of the technical team and the Census 
office , where the importance of the pilot 
phase lies to take advantage of the positives 
and avoid the negatives in the implementation 
of previous censuses and to ensure the 
successful implementation of the census 2014.

The implementation of this phase in the 
framework of the pilot census planned and 
the implementation of those experiences in 
giving important information and accurate 
diagnosis with appropriate programs 
established various kinds to implement data 
entry , processing technology scanner and 
automatic programs , systems operation and 
maintenance , data archiving and retrieval as 
well as the appropriate design of electronic 
forms , coding and review mechanism and the 
formation of questions , and the completeness 
and accuracy of answers either in writing 
or in numbers operated by employees in 
accordance with the followed methodology.

It also approved the , its meeting on the 
17th of February , headed by the CSO Deputy-
chairman, summary report of the results of 
the evaluation phase of the demarcating of 
the census.

The meeting adopted the semi-annual 
report 2013, during the period( July-December 
) on the level of implementation of the census 
works, that submitted to the cabinet on the 
level of implementation of the work of the 
General Census of Population , Housing and 
Establishments 2014.

The meeting also reviewed the electronic 
form of listing of buildings,housing, 
households and establishments 2014 using a 
scanner and approved it.

The significance of the General Census of 
Population , Housing and Establishments 2014 
in providing information on the economic, 
social and demographic characteristics of the 
population to be the primary tool for policy 
makers , planners and decision-makers in 
diagnosing problems and evaluating reality.

CSO Chairman Participates
Chairman of CSO, delivered important 

speech in which he addressed the importance 
of the program and the desired objectives 
, also he praised the efforts of all countries 
as well as the regional office of ESCWA to 
reach this stage , and the launching of the 
final results of PPPs, and  he pointed to the 
importance of benefit from the results of 
the program through related studies and 
researches which requires  to be undertaken 
at the national , regional and international 
level, so that the results of the program 
benefit them , and he thanked all those who 
contributed to the success of the program 
, led by ESCWA , the World Bank and all 
the participating countries , also he praised 
the efforts of national Task Force on the 
implementation of the tasks entrusted to him 
successfully and professionally , passing all 
difficulties and obstacles and represent our 
country in honorable manner.

After that, Mr. / Hamdi AL-Sharjabi - 
General Manager of National Accounts 
- National Coordinator for ICP presented a 
working paper on the experience of Yemen 
in the ICP , in which he addressed to the 
participation of Yemen in the program, the 
challenges faced during the implementation 
since the beginning, and the ingredients for 
success that helped to success  of work , in 
addition to the benefits of participation and 
the advantages of this session , and to the 
expected benefit from results as well as the 
future vision of the ICP .

For the great importance to participate in 
this workshop , the final results of Western 
Asia (ESCWA) was the launchin the ICP ,in the 
presence of the heads of statistical agencies 
and national coordinators for the countries of 
the region , in addition to discussing the future 
plan of the program and the possibility of 
merging ICP program with CPI.

CSO chairman in New York
Statistics Day and the development of 

regional statistics. The meeting also reviewed 
topics related to demographic statistics 
and statistics of international migration, 
agricultural and rural statistics, energy 
statistics, tourism statistics, price statistics, 
development indicators and the integration of 
statistical information and geospatial.

At the meeting Prof. Dr. / Hassan Thabit 
Farhan-CSO Chairman – presented many 
interventions, including the experience 
of Yemen in the transition to the National 
Accounts system 2008 , unifying the concept 
of disability , the statistics of refugees and 
the importance of translating statistical 
documents issued by the United Nations 
,statistics division, to Arabic so they can take 
advantage of them.

Dr. / Hassan also met, in the marginal 
events of the session, with the representative 
of the World Bank mission in the United 
Nations. During the meeting they discussed 
the activities implemented by CSO, 
particularly, the General Census of Population, 
Housing and Establishments 2014, the HHBS 
and the labor force survey. The CSO chairman 
ensured that the work is done with high merit 
and that the field work is currently being 
implemented without any problems, despite 
the difficult conditions experienced by the 
country and the data of January has been 
received and was entered as a whole.

He met with Coordinating Committee 
held at the permanent headquarters of the 
Omani mission at the United Nations. The 
meeting aimed to unify the positions of 
ESCWA countries on the topics scheduled in 
the agenda of the meeting of the Statistical 
Commission .The meeting was attended by the 
representatives of ESCWA countries (North 
Africa and the Arab States).

He also met with the Paris 21 mission, 
at the United Nations headquarters, where 
they discussed aspects of technical and 
financial support to CSO in the aspects of the 
promotion and dissemination of data and the 
strategic plans for the statistics. He discussed 
with mission the possibility of developing CSO 

website to raise and develop the capacity of 
CSO in the electronic publishing of statistical 
data.

He also participated  at the ninth meeting of 
the steering committee of the Global Strategy 
for Food and Agriculture with the presence 
of FAO director , where they  discussed 
the tasks achieved in the eighth meeting 
proceedings , as well as they reviewed the 
activities of the African steering committee, 
the first committee established since two 
years ago, that have been carried out and the 
obstacles it encountered .At the end of the 
meeting ,it was agreed that the international 
steering committee is to follow-up the global 
mobilization of financial resources for the 
implementation of the regional action plans .    

He also met with Mr. / Juraj Rikan - official 
statistics at ESCWA and they discussed ESCWA 
possibility to support statistical activities, 
including census 2014, and other statistical 
issues including capacity building.  Dr. / 
Hassan noted to the need for concerted 
efforts of both sides to urge donors to support 
CSO specially, census project, in the area of   
training. From his part, Mr. « Rikan “ ensured 
his willingness to do what he can in this regard 
as Yemen is currently going through a difficult 
financial period .

CSO launches
of all projects and surveys that provide such 

data , whether current and annual surveys 
or real-time projects and surveys, , which is 
a requirement of humanitarian intervention 
or cooperation of the two types of donors 
and international organizations and as a CSO 
is responsible for the implementation of 
those surveys and projects to serve the public 
interest and enable the government and 
donors in planning according to an accurate 
database gathered according to scientific 
methodologies».

He stressed that the CSO in coordination 
with the WFP and UNICEF launches training 
course for a comprehensive food security 
survey for researchers and team leaders who 
will be responsible for the implementation of 
this survey in all governorates of the Republic.

He noted to the importance of the 
implementation of the comprehensive survey 
of food security comes at a critical stage in the 
life of the Yemeni people , where indicators 
of  food security that there is the half of 
the country’s population suffers from food 
insecurity, which makes us as a government, 
local and international organizations to look 
clear about the causes of the food security 
crisis and the characteristics of those who 
suffer from this crisis, and the number and 
whereabouts , he noted that this survey 
will enable us to determine the potential 
response, its type and duration..

He concluded his speech by expressing his 
thanks to friends for their cooperation, hoping 
that this work will be the beginning of an 
ongoing and effective partnership between 
CSO and its friend that serve this country.

He also thanked the joint technical team, 
who worked hard in a short time to prepare 
for this survey and wished them success in 
their work.

From his part, Mr. «Yan Macdonald “, 
director of the emergency unit at WFP «, 
gave speech saying «WFP is pleased  ,in 
collaboration with the leadership of CSO 
,to  inaugurate the training course for the 
Comprehensive Food Security survey, held 
during the period March 10 to 16, 2014.»

He praised the desired results of this 
survey, which will open new horizons for 
future planning programs for WFP and other 
international organizations, and he praised the 
accurate preparation for the implementation 
operated by the Joint Executive unit between 
CSO and WFP.

At the conclusion of his speech, he thanked 
the leadership of CSO represented by Dr. 
Hassan Thabi Farhan - Chairman of CSO, for 
the proper management of the preparation 
stage and the preparation of the survey .

the second stage for population census during 23-
28/2/2014 which was held for (6) days and attended it 69 
trainer.

It is conducting recently the implementation of field work 
for two stages in various governorates .in the term of visit 
study ( pilot Census ) aims to achieve some of goals mainly 
on using of scanner and relevant topics the following :

questions Suitability in forms and its answer according to 
electronic forms .

- Testing technical documents for enumerating and listing 
stage :-

A- listing of population ,housing & establishment form 
and design electronic forms ( definitions and technical 
instructions for fill it out). 

B- electronic population form (definitions , concepts and 

technical instructions in the light of electronic form to fill it 
out as follows :-

Testing of daily work average by using electronic forms:-- 
A - working averages in fill the electronic form( listing of 

population ,housing & establishment).
B - working averages in fill the enumerating form at the 

level rural and urban .
 - Testing suitability of staff selecting and their abilities 

for working with electronic forms ( line and numbers) and 
distribute them by governorates .

- testing whole topics which related to data processing 
works ( electronic and office preparation ) according to 
scanner use methodology in terms :-

A- effective equipment and its accessories by technical 
and operational specification, work and speed ……etc .

B-effective performance for technical crew and ability by 
dealing with this mechanism. 

C-training efficiency for technical crew.
D- efficiency of technical crew in the term of 

(maintenance, operation and networks).
E- efficiency of electronic programs :
- scanner for forms.
- Forms numbering .
- Electronic preparation and select the suitable colors.
- Saving the data and photos/ electronic archives .
- Review , correction , time and conforming .
- Electronic encoding and revision for data consistency .
- Extracting of schedules and review and correction.
- Data analysis. 
In the terms of level of preparatory activity 

implementation for census 2014 , it has been discussing 
many of documents by supreme concerned committees and 
technical , census office . the important of discussion are :

1- semi-annual report on level of census activity during 
July – December 2013.

2- strategy of statistical training ability promoting for 
2014 census during 2012– 2017.

3- sumary of evaluation report for demarcating works 
results 

4- guide of final fieldwork for listing and numbering 
stage.

5- form of electronic enumerating and listing by using 
scanner .

6- technical document for minor-pilot census 
implementation.

Editorial con't ...
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In order to keep up scientific progress in used methods in 
implementation 2014 Census , CSO has decided using the best 
modern technology method , specially data processing by using 
scanner for data processing and entry which depends on accurate 
and modern devices by getting benefit from countries experience in 
this field . 

Due to the importance selecting used documents and programs  
by using scanner in field work during pilot Census on two stages, 
the first one is design and prepare electronic forms and automated 
programs , the second one is design sample as follows :-

It has been identified the size of sample ( 46) enumerating area 
and selected of ( 23) section, distributing to all governorates of the 
republic by enumerating area for all the sections by community 
characteristics, this rate express appropriate for this sort of 
experiences accordingly .

* Listing and numbering stage :- in this stage has selected 
enumerating area from selected section in each governorate by 
geographic or social nature during that has been numbering and 
listing population, housing & establishment for all administrative 
components for enumerating area. 

* enumerating stage :-after finishing from listing and 
numbering process for population, housing & establishment for 
all administrative components for enumerating area after that 
conducted population enumerating process. 

It has been implementing the training activities for pilot Census 
2014 during 16/2/2014 until 28/2/2014 ,during this period of time 
have been held  three of central training for implementing work field 
for minor- pilot Census by stages as follows:-

1- workshop for trainer crew for the first stage for pilot census 
,listing and  numbering during 16-19/2/2014 which was held for (4) 
days and attended it (26) trainee .

2- training for staff ( registered )for the first stage for pilot census 
listing and  numbering during 20-25/2/2014 which was held for (6) 
days and attended it (23)trainer .

3- training for staff ( enumerator ) for.............. continued on page 7 

Minister of Planning and Intl. Coop. reveals an international program to provide food assistances for 6 million Yemeni people
CSO chairman in New York to participate in United Nations Statistical meetings held
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Objectives and Methodology of 
2014 Census pilot implementation

Prof. Hasan Thabit Farhan
CSO Chairman

Deputy Chairman of Supreme committee
Census Director

Derhim AL-Sufiani
the supreme Committee of the 

General Census of Population , Housing 
and Establishments 2014 approved ,at 
its meeting in Sana›a on 20 February 
last , headed byCSO chairman - Census 
Director, Dr. Hassan Thabit Farhan, 
the technical document for the 
implementation of numbering and listing 
phase.

The document includes the process 
of assessing the numbering and listing 
process in the 2004 census and the 
most important lessons learned as well 
as the implementation methodology 

of numbering and listing phase , in 
addition to the technical requirements , 

material and human resources ,as well as 
furnishings ................ continued on page 7 

Supreme and Technical Committees of General 
Population Census 2014 approve technical document 
for implementation of numbering and listing phase

Statistics / Saleh Al-Emad
Minister of planning and 

international cooperation, Dr. 
Mohammed Al-Saadi  ensured that 
the Yemeni Government, represented 
by the Ministry of planning and 
international cooperation and the 
United Nations World Food Program 
informed the donor community to 
Yemen on the coming operation of 
the program over the next two years, 
which aims to provide assistances 
to 6 million Yemeni people who 
suffer from food insecurity, and 

support through increased food and 
strengthen Government plans to 
promote the enrolment of girls in 
schools.

Dr. Al-Saadi , in a press statement, 
pointed that the action plan 
document of the World Food Program 
for the next two years is sent to the 
WFP Executive Board for approval 
during this month.

He said” It is scheduled to start this 
operation in July 2014, noting that 
there is close cooperation with the 
Yemeni ................. continued on page 7 

Minister of Planning and Intl. Coop. reveals an international program 
to provide food assistances for 6 million Yemeni people

CSO prepares to conduct comprehensive 
food security survey 2014

Statistics / Special
The training course of the comprehensive 

food security survey was launched in CSO for the 
researchers and teams leaders during the period 
10- 16 March 2014.

At the opening of the training course Prof. Dr. 
Hassan Thabit Farhan delivered speech in which 
he welcomed Mr. «Yan Macdonald” director of the 
emergency unit at the World Food Program (WFP) 
, and Mr. « Ahmad Shaher « official analysis of the 
data in the program, and all the friends who have 
collaborated with the CSO to bring this work to 
light , also he welcomed all the  researchers, and 
teams leaders who participants in the session .

He says «The CSO is very keen to provide the 
data to its users , both government and non-
government , it does not spare no effort in the 
implementation................. continued on page 7 

CSO launches 
training course for 
comprehensive food 
security survey

An interview with CSO chairman, Census director in Yemen channel

We call media to educate the public about giving the 
right data which will be reflected to their interest, 
and that we don’t publish names but figures
Statistics / Followup

The population, Building and 
Establishment Census 2014 is one 
of the main bases and references 
which all the countries depends 
upon in making the future plans, 
and look backwards  to what was 
implemented in the past and how we 
can make the future and distribute 
services according to  demographic 
distribution.

 The census results are important 
indicators in measuring the 
development level or the economical 
and services decline; so the census is 
been implemented from time to time, 

it's a global measure implemented 
every ten years.

As the census is providing 
information about  economic, 
social and demographic situation of 
population to be a main tool to policy 
makers, planners and decision makers 
in evaluating reality and diagnosing 
problems, so Yemen is currently going 
forwards in a real steps to implement 
the census.

CSO is exerting great efforts 
including implementing various works 
and activities according to a studied 
plan meets the ambitious of data users 
through the Population, Housing and 
Establishment Census.

Details on page (6)

CSO Chairman 
Participates in 
Regional Workshop 
for International 
Comparison Program 
in Istanbul, Turkey
Statistics / special

Prof. Dr. / Hassan Thabit Farhan- 
Chairman of CSO , accompanied by Mr. 
Hamdi Ali AL-Sharjabi - General Manager of 
National Accounts - National Coordinator 
of International Comparison Program (ICP), 
regional workshop on the Price Statistics and 
the final results of the ICP , which was held 
in Istanbul , Turkey during the period 23-
26/2/2014 , in an Invitation from the Economic 
and Social Commission for Western Asia 
(ESCWA).

During the workshop Prof. Dr. / Hassan 
Thabit Farhan- .................. continued on page 7 

CSO chairman in New York to participate in 
United Nations Statistical Commission 
Statistics / special

Prof. Dr. Hassan ThabitFarhan - CSO 
Chairman - and the accompanied 
delegation left to The United States 
Of America- New York –at the end 
of last February to participate in the 
Forty-fifth session of the Statistical 
Commission of The United Nations, 
held in the headquarters of the United 
Nations Statistics Division in New York, 
during the period of February 28th to 
the 7th of March 2014.

The session focused on the 
discussion and approving the basic 
principles of official statistics and 
their applications , in addition to 
discussing and approving many of 
statistical topics in regard to national 
accounts, accounting , economic 
environment , international trade in 
services statistics , the globalization of 

economic statistics and information 
, communication technology 
for development , international 
comparisons , disability statistics , 
massive data , updating statistical 

systems , the publications of the 
statistics division in the United Nations, 
the coordination of statistical activities 
in the United Nations system , the 
World .................... continued on page 7 


