
 توج���ه إىل تون���س وزي���ر التخطيط 
والتعاون الدولي الدكتور /محمد س���عيد  
السعدي مرتأسًا وفد بالدنا للمشاركة يف 
اجتماعات املؤسس���ات التمويلية العربية 
الس���نوية ، وأوض���ح الوزير الس���عدي يف 
تصريح صحفي أن االجتماعات ستبحث 
املؤسس���ات  وأنش���طة  الدع���م  آلي���ات 
التمويلي���ة العربي���ة التي تق���دم قروض 
وتشرف على منح الدول لتنفيذ املشاريع 
التنموية . مش���رًا إىل أنه س���يتم خالل 
االجتماعات التوقيع على تنفيذ عدد من 
املشاريع التنموية مع عدد من الصناديق 
الصن���دوق  ومنه���ا  التنموي���ة  العربي���ة 
السعودي والكويتي واالتفاق على برامج 
يقوم بتنفيذها وإرسال البعثات و تفعيل 
اإلجراءات الخاص���ة بالعالقة االقتصادية 

مع اليمن.
وبني وزير التخطيط والتعاون الدولي 
إىل أنه س���يحضر عقب ذل���ك االجتماع 

الس���نوي ملا يس���مى باجتماع الربيع يف 
واشنطن باإلضافة إىل حضور اجتماعات 
خاصة بمواضيع متعلقة بإنش���اء األقاليم 
وكيفي���ة إدارتها والتنمي���ة االقتصادية يف 
األقالي���م ، و توقيع عدد م���ن االتفاقيات 

تتعلق بدعم الطاقة.

كذل���ك  س���يحضر  أن���ه  إىل  ولف���ت 
اجتماعات مع الصناديق العربية التنموية 
التمويلي���ة ومنه���ا أب���و ظب���ي ، قط���ر ، 
، باإلضاف���ة إىل  ، والكوي���ت  الس���عودية 

صندوق أوبك.
وذكر وزير التخطيط إنه سيتم خالل 

تلك االجتماع���ات تناول التحديات التي 
تواج���ه اليمن وما تتطلبه املرحلة القادمة 
م���ن نفقات عالي���ة لتطبي���ق مخرجات 

الحوار .
م���ن جه���ة أخ���رى الصني وروس���يا 
تؤكدان الوق���وف إىل جانب اليمن حيث 

بحث وزير التخطي���ط والتعاون الدولي 
الدكت���ور / محمد س���عيد الس���عدي مع 
الس���فر الصيني بصنعاء »تش���انغ هوا« 
القضاي���ا املتصلة بالتع���اون الثنائي بني 
اليمن والصني وس���بل تعزيزه وتطويره 

وبما يخدم املصالح املشرتكة.

وناق���ش الجانب���ان القضاي���ا املتصلة 
بس���ر تنفيذ عدد من املش���اريع املمولة 
م���ن الحكومة الصينية وإتجاهات الدعم 

الصيني لليمن خالل املرحلة القادمة .
اللق���اء أش���اد الوزي���ر الس���عدي  ويف 
بمس���توى التع���اون القائم ب���ني اليمن 
والصني .. مؤك���دًا حرص حكومة الوفاق 
الوطني عل���ى تعزيز وتطوي���ر مجاالت 
التعاون الثنائي بني البلدين الصديقني.

فيم���ا أكد الس���فر الصين���ي بصنعاء 
حرص الحكوم���ة الصينية عل���ى تعزيز 
اطر التعاون املش���رتك مع اليمن ..منوهًا 
بالتطور املضطرد الذي تش���هده عالقات 

التعاون الثنائي بني اليمن والصني.
التخطي���ط  وزي���ر  التق���ى  ذل���ك  إىل 
والتع���اون الدول���ي الدكت���ور / محم���د 
سعيد السعدي س���فر جمهورية روسيا 

االتحادية فالديمر ديدوشكني .
جرى خالل ................ البقية ص/2

برنام���ج األمم المتح���دة اإلنمائي يقدم 7 ماليين دوالر لدع���م المرحلة االنتقالية
وزي���ر الصناع���ة: الجه���از المرك���زي لإلحص���اء ث���روة معلوماتي���ة يج���ب االس���تفادة منها 

�جلهاز �ملركزي للإح�صاء من جناح �إىل �آخر
االفتتاحية

وزير التخطيط والتعاون الدويل يراأ�س وفد اليمن للم�ساركة يف اجتماعات املوؤ�س�سات التمويلية العربية بتون�س 

 يُعد الجهاز املركزي لإلحصاء بحق ذاكرة األمة اليمنية الرقمية 
بما يوفره وينتجه من بيانات يف الجوانب االقتصادية واالجتماعية 

املختلفة.
 ه����ذه البيان����ات هي نتاج من مجموعة من املس����وح االحصائية 
وهناك ما يقرب من )30( مسحًا دوريًا، وهناك مسوحات يقوم بها 
الجهاز كل فرتة سواء كانت هذه املسوحات لصالح الجهاز أو كانت 

لصالح جهات أخرى ومن هذه املسوحات ما يلي :
1- املسح الصناعي الشامل وقد تم االنتهاء من نتائج هذا املسح 
قبل ش����هرين من اآلن، وقد نفذه الجه����از املركزي لإلحصاء لوزارة 
التجارة والصناعة، وهذا املس����ح من املسوحات املهمة حيث يشمل 
القطاع الصناعي يف الجمهورية اليمنية بكامله، ويغطي املنش����آت 

الصناعية الكبرة واملتوسطة والصغرة .
2 – املس����ح الصح����ي الديموغرايف وهذا املس����ح قام ب����ه الجهاز 
بالش����راكة مع وزارة الصحة العامة والسكان، وقد انتهى هذا املسح 
قبل شهر من اآلن ، وتعمل وزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون 
مع بع����ض املنظمات الدولية على تحليل نتائج املس����ح، ويعد هذا 
املس����ح من أكرب املس����وحات التي أجري����ت يف الجمهورية اليمنية 
يف الجان����ب الصحي وهو بتمويل مش����رتك بني الحكومة اليمنية 

واملنظمات الدولية.
3- مس����ح ميزانية االسرة وهذا املسح يعد ثاني مسح من حيث 
الكرب بعد التعداد العام للس����كان واملساكن واملنشآت 2014م، وقد 
ب����دأ التحضر لهذا املس����ح يف منتصف ع����ام 2013م، وبدأ النزول 
امليداني يف 2014/1/1م، وقد تم اس����تكمال االعمال امليدانية للربع 
االول وت����م البدء باألعمال امليدانية للربع الثاني من 2014/4/1م ، 
ويتوقع ان تنتهي االعمال امليدانية للمس����ح مع نهاية عام 2014م، 
ث����م تبدأ بعد ذلك أعم����ال معالجة البيانات وم����ن املتوقع أن يتم 
االنتهاء من أعمال املس����ح مع نهاي����ة 2015م، ومن أهم نتائج هذا 

املسح هو ربط نتائجه بخارطة الفقر. .................. البقية ص/2

انًا
ج

 م
زع

تو
صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

امل�سرف العام/ اأ. د. ح�سن ثابت فرحانالعدد )27( مار�س 2014م رئي�س التحرير/ ح�سن ناجي ال�سغري

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

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يقدم 7 ماليين دوالر لدعم المرحلة االنتقالية

يف ور�شة العمل اخلا�شة مبخرجات امل�شح ال�شناعي ال�شامل 2010م

وزير الصناعة: الجهاز المركزي لإلحصاء ثروة معلوماتية
يجب االستفادة منها 

أظهرت نتائج املس���ح الصناعي الش���امل 
2010م تباطؤ تنامي عدد املنشآت الصناعية 
خاص���ة الصغرة جدا والصغ���رة بفعل حزمة 
من العوامل املتنوعة والتي تتطلب س���رعة 

الدراسة واتخاذ املعالجات املناسبة .
وأوص���ت نتائ���ج املس���ح الصناعي خالل 
ورش���ة العمل الخاصة باملخرج���ات النهائية 
لنتائ���ج املس���ح الصناعي الش���امل 2010م 
والت���ي نظمه���ا الجه���از املرك���زي لإلحصاء 
بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بضرورة 
املنش���آت  لس���جل  والتحديث  التحس���ني 
الصناعية التحويلية وكذا تحس���ني وتعزيز 
تنفيذ املسوحات الصناعية السنوية لخدمة 

قطاع الصناعة يف اليمن.
وأك���دت التوصيات عل���ى أهمية وضرورة 
إجراء املس���ح الصناعي الش���امل كل عشر 
س���نوات وذلك عق���ب ظهور نتائ���ج التعداد 
العام للس���كان واملساكن واملنش���آت والذي 

يتم تنفيذه كل عشر سنوات .
وتم التطرق اىل االستمرار يف بناء القدرات 

وتنمية امل���وارد البش���رية وإجراء دراس���ات 
قطاعي���ة عل���ى مس���توى املحافظ���ات عن 
الصناعات التحويلية يف اليمن اعتمادًا على 

نتائج ومخرجات املس���ح الصناعي الشامل 
2010م ، اىل جان���ب االس���تفادة م���ن نتائج 
املسح الصناعي من قبل جميع مستخدمي 
وواضعي السياس���ات واملخططني ومتخذي 

القرار والباحثني واألكاديميني.
ودعت نتائج املس���ح الصناع���ي اىل إعداد 
وتنفي���ذ الخارط���ة الصناعي���ة والصناع���ات 
الحرفي���ة والتقليدي���ة وك���ذا إص���دار دلي���ل 

ترويجي للمنشآت الصناعية  يف البالد .
ويف فعالية الورش���ة أش���ار وزير الصناعة 
والتجارة – رئيس اللجنة اإلشرافية للمسح 
الصناعي الش���امل الدكتور سعد الدين بن 
طال���ب اىل أهمي���ة نتائج املس���ح الصناعي 
الشامل 2010م يف إعطاء مؤشرات وبيانات 
دقيقة وشاملة عن املنشآت الصناعية والتي 
ستس���اعد متخ���ذي الق���رار وتمكنهم من 
رس���م السياس���ات ومس���اعدة الباحثني يف 
وضع الدراسات الالزمة لالضطالع بالنهضة 
الصناعية مس���تقباًل‘ فضال عما تمثله تلك 
للمس���تثمرين  إرش���ادي  البيان���ات كدليل 

املحلي���ني واألجانب.. منوهًا بأهمية املس���ح 
الصناع���ي يف توف���ر بيان���ات إحصائية عن 
املنشآت الصناعية خاصة مع انضمام اليمن 

اىل منظمة التجارة العاملية.
واعت���رب وزي���ر الصناعة والتجارة  املس���ح 
انج���ازًا حقيقي���ًا وخطوة هامة وج���ادة نحو 
تطوير القطاع الصناعي يف اليمن كأحد أهم 
القطاعات الواع���دة والهامة والتوجه باليمن 

الجديد نحو دولة صناعية ومنتجة.
وأش���اد الدكتور س���عد الدين بن طالب 
بمستوى التقنيات الحديثة التى وصل إليها 
الجهاز املركزي لإلحصاء يف تنفيذ املسوحات 
املختلفة املختلفة .. معتربًا أن الجهاز املركزي 
لإلحص���اء كن���ز وث���روة معلوماتي���ة يجب 
االس���تفادة منه���ا يف النهوض بواق���ع اليمن 

وضمان مستقبل زاهر ألجياله القادمة.
من جانبه أش���ار رئي���س الجهاز املركزي 
لإلحصاء – نائب رئيس اللجنة اإلش���رافية 
للمسح الصناعي الش���امل األستاذ الدكتور 
حسن ثابت فرحان............... البقية ص/2

انطالق���ًا م���ن مب���دأ )) مصلح���ة املوظف 
ف���وق كل اعتبار (( اجتم���ع موظفو االحصاء 
النتخاب هيئ���ة نقابية جديدة تس���عى إىل 
حل مش���اكلهم وهمومه���م محملني بذلك 
املس���ئولية واألمانة هيئة النقاب���ة الجديدة 
لتنفيذ ه���ذه املهمة ولتكون جدي���رة بالثقة 

التي منحت لهم .
ويف ه���ذا الجانب التقى رئي���س الجهاز 
األس���تاذ الدكت���ور / حس���ن ثاب���ت فرحان 
رئيس وأعض���اء نقابة موظف���ي الجهاز ويف 
االجتم���اع رح���ب رئي���س الجه���از بالهيئة 
اإلدارية الجديدة وأش���اد ب���دور االتحاد العام 
لنقابات عمال اليم���ن ودعا هيئة النقابة إىل 

توحيد الصف والنظر يف موضوعات ومشاكل 
املوظف���ني والعمل على حلها ، وابدى رئيس 
الجهاز اس���تعداده للتعاون مع النقابة يف حل 
مش���اكل وهموم املوظفني ونوه يف حديثة إىل 
أنه منتظر إىل من يس���نده ويساعده يف حل 
قضايا املوظفني وأكد أنه على اس���تعداد تام 
يف اطالع هيئة لنقابة على الخطط الخاصة 

بالجهاز لتاليف اوجه القصور فيها .
وطالب األخ /رئيس الجهاز خالل اجتماعه 
بهيئ����ة النقابة بضرورة تعاون رئيس االتحاد 
الع����ام لنقابات عمال اليم����ن يف توفر دورات 
تدريبية لتأهي����ل رئيس وهيئة أعضاء نقابة 

موظفي الجهاز قانونيًا ......... البقية ص/2

 نقابة جديدة ملوظفي الإح�ساء 

رئيس الجهاز يلتقي باللجنة النقابية الجديدة لموظفي اإلحصاء
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وزير التخطيط والتعاون
اللقاء بح����ث القضايا املتصل����ة بالتعاون بني 
البلدي����ن الصديقني وس����بل تعزيزها وتطويرها 
وتفعيل قنوات التع����اون الثنائي يف إطار اللجنة 

املشرتكة اليمنية – الروسية .
م����ن جهته جدد الس����فر الروس����ي بصنعاء 
ح����رص روس����يا عل����ى مواصل����ة دع����م املرحلة 
االنتقالي����ة يف اليمن.. منوه����ًا باإلنجازات التي 
حققته����ا اليم����ن عل����ى الصعيدين السياس����ي 

واالقتصادي.
ويف سياق منفصل أكد وزير الخارجية القطري 
الدكت����ور /خال����د بن محم����د العطي����ة ، حرص 
الحكومة القطرية على مواصلة تقديم كافة اوجه 
الدعم الالزم ملس����اعدة حكوم����ة الوفاق الوطني 
على مواجهة التحديات االقتصادية واستحقاقات 
املرحل����ة االنتقالي����ة الراهن����ة والصعب����ة منوه����ًا 
بمستوى التعاون القائم بني البلدين الشقيقني.
جاء ذلك  خالل لقاءه بالدوحة وزير التخطيط 
والتعاون الدولي الدكتور/  محمد سعيد السعدي 
، بحث اللقاء جملة من القضايا املتصلة بالتعاون 
الثنائ����ي بني اليمن ودولة قطر وس����بل تعزيزها 
وتطويرها بما يخدم املصالح املش����رتكة للبلدين 

الشقيقني.
برنامج األمم املتحدة اإلنمائي يقدم 7 
ماليني دوالر لدعم املرحلة االنتقالية 

إىل ذلك تم توقيع اتفاقية بصنعاء بني اليمن 
وبرنام����ج األم����م املتح����دة اإلنمائ����ي على دعم 
املش����اركة الشعبية يف صناعة الس����الم والتنمية 
والتخطي����ط وتطوير السياس����ات وإع����ادة إدماج 
الفئات املهمشة والشباب واملرأة يف عملية التنمية 

الشاملة .
وتقضي االتفاقي����ة التي وقعها ع����ن الجانب 
اليمني وزيرا التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ 
محمد سعيد الس����عدي واإلدارة املحلية الدكتور/ 
علي محمد اليزي����دي وعن جانب برنامج االمم 
املتحدة اإلنمائي املنسق املقيم للربنامج يف اليمن 
»باول����و ليمب����و« بتقديم برنامج األم����م املتحدة 
اإلنمائي وصندوق األمم املتحدة للس����كان مبلغ 
7 مالي����ني و323 أل����ف دوالر تك����رس يف دع����م 
الس����الم خالل املرحلة االنتقالية وتعزيز املشاركة 
الش����عبية يف صناع����ة الس����الم والتنمي����ة ودعم 

مراجعة الخيارات الخاصة بالتعديالت القانونية 
والسياس����ية التي أقرت ضمن مخرجات مؤتمر 

الحوار الوطني .
كما وق����ع وزي����ر التخطيط والتع����اون الدولي 
الدكتور/ محمد سعيد السعدي ورئيس اللجنة 
العليا لالنتخابات القاضي / محمد حسني حيدر 
الحكيم����ي مع برنام����ج األمم املتح����دة اإلنمائي 
على وثيقة مش����روع املرحل����ة الثانية من الدعم 
االنتخابي الهادفة إىل تعزيز قدرات اللجنة العليا 
لالنتخاب����ات يف اإلدارة واإلش����راف عل����ى إجراء 
االستحقاقات االنتخابية القادمة وفقًا ملا تقتضيه 

بنود املبادرة الخليجية .
وعقب التوقي����ع على االتفاقيتني أش����اد وزير 
التخطي����ط والتعاون الدولي بإس����هامات برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي يف دعم العملية السياسية 
واالقتصادية القائمة يف اليمن منوهًا بمس����توى  

التعاون بني اليمن والربنامج .
من جهته أكد املنس����ق املقي����م لربنامج األمم 
املتحدة اإلنمائي إستعداد الربنامج مواصلة تقديم 
كافة أوجه الدعم املتاحة لتعزيز مسارات التنمية 

واالستقرار يف اليمن.
من جانب آخر أك����د وزير التخطيط والتعاون 
الدولي الدكتور /محمد س����عيد الس����عدي على 
أهمية التنس����يق املشرتك بني مختلف الجهات 
الحكومي����ة املعنية باملس����اهمة يف جه����ود عملية 
إعادة اعمار املناطق املتض����ررة بأبني وبما يضمن 
التس����ريع بهذه العملية مشراً اىل أن إعادة اعمار 
املناط����ق املتضررة بابني يمثل إح����دى االولويات 

الحكومية.
واعترب الس����عدي -يف اجتماع اللجنة الوزارية 
الخاص����ة بإعادة أعم����ار املناطق املتض����ررة بأبني 
-أن توف����ر االحتياجات االنس����انية للمتضررين 
م����ن ابناء مدينة أبني يعد ج����زء من جهود إعادة 
تطبيع مظاهر الحياة العامة يف املديريات املتضررة 
عرب تأهيل وترميم وإعادة اعمار املرافق واملنشآت 
املتض����ررة ج����راء اح����داث األعم����ال التخريبي����ة 
واإلرهابية التي ش����هدتها ع����دد من املديريات يف 

الفرتة السابقة .

وزير الصناعة
اىل أهمي����ة املس����ح الصناعي لتطوي����ر قاعدة 
البيانات وبما يس����هم يف خدمة عملية التخطيط  

ووض����ع السياس����ات والتصورات اإلس����رتاتيجية 
لتطوير وتنمية قطاع الصناعة مستقبال ليساهم 
يف النهوض باالقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل 
يف إط����ار الجه����ود الرامية للنهوض به����ذا القطاع 

وزيادة دوره يف التنمية الشاملة.
وأك����د ان القطاع الصناعي من أهم القطاعات 
الواع����دة يف اليمن مل����ا يٌُعول عليه يف املس����اهمة 
الفاعلة يف النهوض التنموي الش����امل.. مبينًا أن 
الصناع����ة يف الوقت الحالي تمثل العمود الفقري 
لإلقتصادات املتقدمة والنامية على حد سواء ، كما 
أن مس����اهمة القطاع الصناعي يف الناتج املحلي 

للدول أخذ يتزايد يوما بعد يوم .
ولفت الدكتور حس����ن ثابت اىل أن نتائج هذا 
املس����ح تأتي كثمرة تعاون مش����رتك بني الجهاز 
املركزي لإلحص����اء ووزارة الصناعة والتجارة التي 
تعد املستخدم واملستفيد األول من نتائج املسح .

وأش����ار إىل أن عدد العاملني يف املسح بلغ 700 
شخص من الكوادر الفنية املتخصصة، كما وصل 
عدد املؤسسات التي تم التخطيط ألخذ بياناتها 
يف إطار املس����ح اىل 52 ألف مؤسسة ، فيما وصل 
عدد املنشآت التي تم بحثها اىل  48 ألف منشأة 

صناعية يف اليمن .
ونوه رئيس الجه���از بالجهود التي بذلت يف 
التخطيط والتنفيذ واإلخراج للمس���ح الصناعي 
الش���امل س���واء م���ن قب���ل العامل���ني يف وزارة 
الصناعة والتجارة أو يف الجهاز املركزي لإلحصاء 
أو املش���اركني يف العم���ل امليداني م���ن الجهات 

األخرى.
وأوضح ان الجهاز املركزي لإلحصاء يعمل وفقًا 
للمبادئ والتوصيات املوصى بها من صندوق النقد 
الدولي وشعبة اإلحصاء باألمم املتحدة واملؤتمرات 
اإلحصائي����ة الرامي����ة إىل تحدي����ث املنهجي����ات 
واألس����اليب اإلحصائية املحدثة ويتم تطبيقها يف 

الواقع العملي لألعمال الدورية والجارية .
من جهته الوكيل املس����اعد لقطاع الصناعة - 
رئيس اللجنة الفنية للمس����ح الصناعي الشامل 
عبداإلل����ه يحي����ى ش����يبان اس����تعرض ب����دوره 
األنشطة التي تم تنفيذها خالل املسح الصناعي 
الش����امل وص����واًل إىل إعالن النتائ����ج.. معترباً أن 
هذه النتائ����ج تمثل خارطة طريق لوزارة الصناعة 
لتطوير األنش����طة الصناعية املختلف����ة.. الفتًا إىل 

الصعوبات والعراقيل التي واجهت جهود وأنشطة 
تنفيذ هذا املسح يف اليمن.

هذا وناقشت الورش����ة عدداً من أوراق العمل 
تناولت مراحل املسح املختلفة واستخراج النتائج 
النهائي����ة للمس����ح ، وأه����م الخصائ����ص العامة 
واملؤش����رات الرئيسية املس����تخلصة من النتائج 
النهائي����ة للمس����ح والت����ي تتضم����ن خصائص 
املنشآت الصناعية حسب املحافظات واألنشطة 
وفئاته����ا وك����ذا خصائ����ص املنش����آت الصناعية 
حسب أيام العمل، وحسب قطاع امللكية والكيان 

القانوني .
كم����ا تم الرتكيز عل����ى مؤش����رات األداء العام 
للقطاع الصناعي ومؤش����رات االس����تثمار يف هذا 
القطاع ومؤشرات العمالة واألجور على مستوى 

القطاع الصناعي يف اليمن .
وناقش����ت أوراق العمل املؤش����رات الرئيسية 
للمنش����آت الصناعي����ة عل����ى مس����توى القطاع 
الصناع����ي واملؤش����رات الخاصة بقيم����ة اإلنتاج 
واإلي����رادات وك����ذا املؤش����رات املتعلق����ة بقيم����ة 
الس����تلزمات واملصروفات والقيم����ة املضافة على 

مستوى القطاع الصناعي .
كما تطرق����ت أوراق العمل إىل أهم الصعوبات 
واملعوقات التي واجهت تنفيذ املسح خالل مراحله 

املختلفة .
ش����ارك يف الورش����ة العدي����د م����ن الباحثني 
واملهتم����ني واألخصائي����ني م����ن الجه����از املركزي 

لالحصاء ووزارة الصناعة والجهات ذات العالقة .

نقابة جديدة
وإداريًا للتعامل مع قضايا ومش����اكل املوظفني 
مؤكداً استعداده الس����تيعاب أي دورة تدريبية يف 
مركز التدريب اإلحصائي بالجهاز يف مجال تأهيل 

اعضاء النقابة .
من جانب آخر تح����دث أعضاء نقابة موظفي 
الجهاز عن استعدادهم للتعاون مع رئيس الجهاز 
للقضاء على مش����اكل املوظفني وحله����ا أواًل بأول 

وبقدر ما هو متاح .
ويف نهاي����ة اللق����اء جدد األخ / رئي����س الجهاز 
شكره وتقديره لالتحاد العام لنقابات عمال اليمن 
وممثل����ي االتحاد على حضوره����م اللقاء وتمنى 
لهيئة النقابة الجديدة التوفيق والنجاح يف جميع 

أعمالها بما يخدم مصلحة املوظفني . 

بقية االفتتاحية

حضرتُ دورة تدريبية بعنوان )مبادئ اإلحصاء( 
والتي نظمها الجهاز املركزي لإلحصاء وخَصَّ بها 
رؤس���اء وأعض���اء الوحدات اإلحصائي���ة العاملني يف 
املج���ال اإلحصائي بالجهات املصدري���ة من وزارات 
وهيئات ومؤسسات الدولة والقطاع العام واملختلط، 
ولعلها بادرًة حسنًة تُحسب لقيادة الجهاز املركزي 
لإلحص���اء ملا له���ذه الدورات م���ن أهمية يف تعريف 
وتدري���ب املختص���ني بالعمل اإلحصائ���ي، كونهم 
يتبعون فنيًا الجه���از ويمثلونه يف أماكن عملهم يف 

أجهزة الدولة.
وحقيق���ة األمر.. إذا ما أردن���ا إحصاًء ناجحًا ال بد 
من توفر الدورات التدريبية وورش العمل واللقاءات 
املس���تمرة مع كفاءاتٍ وخرباتٍ ناجحة تعمل على 
تطوير وضع العاملني يف املجال اإلحصائي ويف جميع 
دوائ���ر الدولة.. وما أكثرها عدد الدورات التدريبية أو 
ورش العم���ل التي يعد لها وينفذها الجهاز املركزي 
لإلحصاء يف مج���االت اإلحصاء ؟ عل���ى مدى العام 
الواح���د؛ بينما هن���اك دول ش���قيقة وصديقة تقوم 
بالتدريب املس���تمر للعامل���ني يف املجال اإلحصائي 
قد تصل إىل )30( دورة وورش���ة عمل يف العام ذاته.. 
فلهذه الدول تج���اربٌ غنيٌة بالعديد من اإلنجازات 
الت���ي س���عت إىل خدم���ة وتلبية كاف���ة احتياجات 
مواطنيها بالوقت املناسب والجودة العالية، وكل ذلك 
يتأتى بفضل كادرها البشري النشط واملدرب جيداً.

فاإلحص���اء الي���وم يلع���ب دوراً مهم���ًا يف صناعة 
واتخاذ القرارات والسياسات يف املجاالت االقتصادية 

والديمغرافية واالجتماعية والبيئية, 
ويقدم الحلول واملعالجات املناس���بة 
لعملية التنمية املستدامة وحلحلة 
أية معض���الت أو عراقيل تس���عى 
نح���و ب���طء س���ر ونه���وض هذه 
العملي���ة.. ومن ه���ذه املعضالت أو 
العراقيل يف بلداننا– على س���بيل 
املثال- عدم االهتمام ببناء القدرات 
البش���رية الت���ي تمث���ل رأس املال 
الحقيق���ي والدائم الذي ال ينضب؛ 
لندرك ب�أن اهتمام الدول املتقدمة 
بالتنمي���ة بش���كٍل ع���ام والتنمية 
البش���رية بش���كٍل خاص لم يأتِ 

من فراغ، وإنم���ا هو العمل الصحيح 
والس���ديد، ب���ل ينبغي عل���ى دول 
العالم الثالث انته���اج وإقرار خططٍ 
خاص���ةٍ بالتنمية البش���رية ضمن 

خططها التنموية، وأن تجعلها على رأس أولوياتها 
واهتماماتها.

ولك���ن؛ يف بالدنا نواجه تحدياتٍ كبرةٍ تتمثل 
يف عدم اهتمام صانعي القرار السياس���ي يف الدولة 
والحكومة بموضوع اإلحص���اء وضرورة إعداد الكادر 
املؤه���ل والكف���ؤ له���ذه الوظيفة الهام���ة لكي تقدم 
رسالتها الكبرة يف املجاالت التنموية كافة؛ فاإلحصاء 
ال يقدم خدمة التعدادات السكانية فقط وإنما لديه 
العديد من الخدمات الهامة، كالحس���ابات القومية 

للبلد،  القومي  الدخل  ومعدل 
ونس���ب  الخارجية،  والتجارة 

الفقر والبطالة،....الخ.
فاالهتم���ام  هن���ا  وم���ن 
للبيانات  بالجهات املصدري���ة 
اإلحصائية يمثل أولويًة هامًة 
أواًل وثاني���ًا وحتى أخراً لكي 
نحق���ق أرقامًا إحصائية دقيقة 
وسليمة لجميع جوانب الحياة 
يف وطننا الحبيب.. ومن باب 
العت���اب فق���ط – وبحس���ب 
رأي���ي – هناك قص���ورٌ ما يف 
ع���دم االهتمام ببع���ٍض من 
هذه الجه���ات املصدرية وعلى 
وزارة  تعت���رب  املث���ال:  س���بيل 
الثقاف���ة إحدى ه���ذه الجهات 
واألرقام  للبيان���ات  املصدري���ة 
اإلحصائية والتي تخص الباب التاس���ع عشر من 
الكتاب الس���نوي لإلحصاء ولكنها غر متواجدة يف 
العديد من املهام واألنشطة والفعاليات التي ينفذها 
الجه���از بالتعاون م���ع مختلف الجه���ات والوزارات 
الحكومية؛ فال يوجد ل���وزارة الثقافة دورٌ يف بعض 
مس���وحات الجهاز كمس���ح ميزانية األسرة، مسح 
عمالة األطف���ال، وغرها، كما لم يقم الجهاز بإعداد 
مس���حًا ثقافيًا يتضمن كافة املمتلكات الثقافية من 
آثار ومواقع ومدن وقالع وحصون ومساجد ومزارات 

أثرية وثقافية بالتعاون مع الوزارة، أسوًة بمسوحات 
الجهاز الكثرة كالتعداد الزراعي واملس���ح الصناعي، 

ومسح البناء والتشييد.
م���ا نأمله ويأمل���ه غرنا من مختص���ي الجهات 
املصدري���ة – وه���ذا م���ا ملس���ته م���ن كالم األخوة 
املختص���ني الذين حضروا معنا ال���دورة التدريبية – 
بأن نحقق الش���راكة والتعاون الس���ليم مع الجهاز 
يف جمي���ع فعاليات���ه وأنش���طته ومنه���ا: التعدادات 
العامة للس���كان واملس���اكن واملنش���آت، املسوحات 

التخصصية، الدراسات االستقصائية... الخ.
ويف األخ���ر.. ال بد من إس���داء الش���كر الجزيل 
وعظي���م االمتنان لقيادة الجه���از املركزي لإلحصاء 
عل���ى إقامة هذه الدورة، كما أش���كر الدكتور/ طارق 
املذحج���ي – وكي���ل الجهاز املس���اعد، واألس���تاذة 
القديرة/ سمرة الجوزي على إعدادهما وترتيبهما 
لحضورن���ا هذه الدورة، وأدع���و الجميع للعمل على 
مواصل���ة التدري���ب والتطوي���ر بصورةٍ مس���تمرةٍ 
لهذه الفئة املهمة م���ن مختصي اإلحصاء يف جميع 
دوائ���ر الدولة، كما أتمنى على قي���ادة الدولة ممثلًة 
بفخامة األخ/ رئيس الجمهورية، ودولة األخ/ رئيس 
مجلس الوزراء بأن يقدم���وا الدعم الالزم والكامل 
للعمل اإلحصائي يف بالدنا برمته، وللجهاز املركزي 
لإلحصاء ومركز التدريب اإلحصائي بصورةٍ خاصة 
إيمان���ًا منهم بأهمي���ة الرقم اإلحصائ���ي، وأهمية 
بيانات���ه ومعلوماته التي تخط���ط للحاضر وتبصِّر 

للمستقبل املشرق بإذن اهلل تعاىل.

  حممد علي ثامر
مدير عام اإلحصاء الثقايف بوزارة الثقافة

االهتمام بالجهات المصدرية أواًل وثانيًا.. وأخيرًا إصدارات
الجهاز المركزي لإلحصاء

ينشر الجهاز املركزي لإلحصاء بيانات وأرقام احصائية 
بش���كل دائم بحيث تلبي حاجة املس���تخدمني، وتنشر 
ه���ذه البيان���ات واألرق���ام مس���تخدمة جميع الوس���ائل 
التكنولوجي���ة الحديث���ة بش���كل إصدارات متسلس���لة 
ومبس���طة يس���هل التعام���ل والبحث فيها عن املؤش���ر 
أو الرقم املراد االس���تفادة منه وه���ذه اإلصدارات متنوعة 
تص���در بياناتها بش���كل )دوري - ش���هري - س���نوي( أو 

بحسب الفرتة الزمنية املحددة . 
كم���ا أن هذه اإلص���دارات يتم نش���رها عل���ى املوقع 
االلكرتون���ي للجهاز حتى يس���هل على املس���تخدم أخذ 

البيانات.. وأهم االصدارات الجديدة :
• إحص���اءات ال���واردات مصنفة حس���ب بلد املنش���آ 

2011-2012م.
• نشرة األرقام القياسية ألسعار املستهلك 2012م.

• التقرير النهائي للمسح الصناعي السنوي 2012م.

• التقرير النهائي لنتائج مسح البناء والتشييد 2012م.

• الصادرات والواردات حسب التصنيف الدولي2012م.
• مؤش���رات االهداف االنمائية يف الجمهورية اليمنية 

2012م.
الإدارة العامة للرتويج والن�سر 

4- مسح القوى العاملة ويُعد هذا املسح من أهم املسوحات كونه 
ينتج مجموعة من املؤش���رات، ومنها تحديد مع���دل البطالة، يقوم 
الجه���از املركزي لإلحصاء بتنفيذ هذا املس���ح بالتع���اون مع منظمة 
العم���ل الدولي���ة )ILO(، وقد ب���دأ اإلعداد لهذا املس���ح يف بداية عام 
2013م، وب���دأ النزول امليداني يف 2013/6م، عل���ى أن يتم تنفيذه 
عل���ى أربعة أرباع من الس���نة، وقد بدأ العم���ل امليداني للربع الرابع 
يف 2014/4/1م، ومن املتوقع االنتهاء من أعمال املس���ح يف نهاية عام 

2014م. 
5- مس���ح الغذاء الش���امل، وهذا املس���ح ينفذه الجه���از املركزي 
لإلحصاء بالتعاون مع برنامج الغ���ذاء العاملي ولصالحه، ومن املتوقع 
أن ينتهي العمل امليداني للمسح يف 2014/4/20م، ومن املتوقع أن  
تكون من أهم نتائج املسح تحديد فقر الغذاء، كما أن هذا املسح من 

املسوحات الشاملة التي شملت جميع املحافظات يف الجمهورية.
6- يُع���د الجه���از املركزي لإلحص���اء يف الوقت الحاضر مس���حًا 
مصغرًا عن املغرتبني املهجرين قسريًا من اململكة العربية السعودية، 
بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وقد بدأ اإلعداد لهذا املس���ح منذ 
بداية عام 2014م، ومن املتوقع أن يتم االنتهاء من املس���ح مع نهاية 

عام 2014م.
وم���ن نافلة الق���ول أن نكرر الحديث عن التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنش���آت 2014م، إال أنه من املناس���ب إط���الع القارئ 
الكريم على مس���تجدات أعمال التعداد، إن التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنش���آت يتكون من مجموعة من املراحل وآخر مرحلة 
تم إنجازها هي مرحلت���ي التحزيم األوىل والثانية فقد كانت األوىل 
خاص���ة بتحزي���م املدن، أم���ا املرحلة الثاني���ة فقد تم فيه���ا تحزيم 
القطاع���ات واألقس���ام والبلوكات أما املرحلة الت���ي نحن بصددها يف 
الوقت الحاضر والجاري االس���تعداد لها هي مرحلة الرتقيم والحصر 
واملتوقع أن ينتهي منها يف ش���هر اغس���طس املقبل، ثم نبدأ بعدها  
االس���تعداد  ملرحلة عد الس���كان التي متوقع أن تكون يف نهاية عام 

2014م. 
إن م���ا ذكر لي���س نهاية املط���اف، إال أن أعمال الجه���از املركزي 
لإلحص���اء متتابعة، وكل يوم هناك جدي���د، وربما يأتي العدد القادم 
من جريدة اإلحصاء يف الش���هر القادم، وقد يكون هناك مس���وحات 

جديدة. 
واهلل ولي التوفيق،،،

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية للزميل/

يوسف الخراشي

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه »البراء«

والزميل/ محمد عبداهلل الشهاري

بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر الذي أسماه »يوسف«

تمنياتنا للمولودين حياة سعيدة في ظل رعاية والديهم.

        المهنئون:   هيئة تحرير صحيفة »اإلحصاء«

          وكافة موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية للزميل/

نبيل درهم مغلس

بمناسبة ارتزاقه المولود الجديد الذي أسماه »إبراهيم«

والزميل/ أمين بجاش

بمناسبة ارتزاقه مولوده البكر الذي أسماه »محمد«

تمنياتنا للمولودين حياة سعيدة في ظل رعاية والديهم.

     المهنئون:   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 للزميل/

�شعيد حممد احلمادي
ب�فاة املغف�ر لها باإذن اهلل تعاىل »عمته«

والزميل/ حممد الرميدي
ب�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل »ابن اخته«

والزميلة/ �شيناء عبدالغني
ب�فاة املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل »جدها«

�ضائلني امل�ىل عز وجل اأن يتغمدهم ب�ا�ضع 
الرحمة واملغفرة واأن يدخلهم ف�ضيح جناته
واأن يلهم اأهلهم وذويهم ال�ضرب وال�ضل�ان..

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

اأ.د/ ح�شن ثابت فرحان - رئي�س اجلهاز
اأ�شرة حترير �شحيفة الإح�شاء

وموظفي اجلهاز املركزي للإح�شاء

مبارك نيل الثقة
مبناسبة انتخاب لجنة نقابية جديدة ملوظفي الجهاز املركزي 

وفوز األخوة التالية أسامئهم:
1- نظمي أحمد محمد عبدالرحيم - رئيساً للنقابة

2- عبدالله سعد أحمد الحفايف - أميناً عاماً
3- محمد عيل أحمد الحاوري - مسئوالً مالياً

4- مريم أحمد حسني الغيثي - دائرة املرأة
5- أحمد عبدالرب محمد القباطي - الثقافة واإلعالم

6- أسامء محمد محمد الريامي - العالقات العامة
7- محمد عيل عامر الربطي - منازعات العمل

نتقدم للجنة النقابية الجديدة بأحر التهاين والتربيكات 
القلبية.. متمنني لهم التوفيق والنجاح يف أعاملهم.

املهنئون: هيئة حترير �شحيفة الإح�شاء
وجميع موظفي اجلهاز املركزي للإح�شاء
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الوكيل امل�شاعد لقطاع الح�شاءات القت�شادية املدير التنفيذي مل�شح ميزانية الأ�شرة:

بالتعاون مع م�شروع حتديث املالية العامة

ص���رح األخ الدكت���ور / طارق الكبس���ي الوكيل 
املس���اعد لقطاع االحص���اءات االقتصادية بالجهاز 
املركزي لإلحصاء - املدير التنفيذي ملس���ح ميزانية 
االس���رة متعدد االغ���راض بان االعم���ال امليدانية 
للمس���ح تسر س���را حس���ن وحس���ب الخطة 
والربنامج الزمني يف جميع محافظات الجمهورية.

مشرًا إىل أن دراس���ة ميزانية األسرة تكتسب 
أهميته���ا البالغة ملا توفره من إحصاءات أساس���ية 
تمكن الدولة من التعرف عن كثب على مستوى 
إنفاق األس���ر والوقوف أمام التف���اوت املوجود بني 
مختل���ف ش���رائح املجتم���ع يف مختل���ف املناطق 
الجغرافية ،ويعترب مس���ح ميزانية األسرة من أهم 
املس���وحات التي تهت���م ال���دول بتنفيذها بصفة 
منتظمة ، ملا لها من أهمي���ة اقتصادية واجتماعية 
وس���كانية الرتباطها املباش���ر باألوضاع املعيش���ية 

لألسرة والفرد .
ويقيس مسح ميزانية األس���رة أربع فعاليات ، 

تقوم بها األسرة يف أي مجتمع ، وهي :
1. اإلنف���اق على الس���لع والخدمات إلش���باع 
حاجات أفراد األسرة األساسية وهو ما يطلق عليه 
باإلنفاق االستهالكي العائلي أو ) نفقة املعيشة ( .

2. كمي���ة الس���لع والخدمات التي تس���تهلكها 
األسرة . وهو ما يطلق عليه ) مستوى املعيشة(.

3. الدخ���ل ال���ذي تحص���ل عليه األس���رة من 
مختلف مصادره .

4. االدخ���ار الذي يعرب عن قدرة األس���رة على 
تمويل اس���تثمارات جديدة ، تحقق نموًا اقتصاديًا 
يس���هم يف زي���ادة دخ���ل األس���ر ورفع مس���تواها 

املعيشي .

كم���ا أن هذا املس���ح يس���هم يف تطوي���ر قاعدة 
البيان���ات اإلحصائي���ة ملختلف جوانب األنش���طة 
اإلنس���انية ، ويأتي تنفيذ مس���ح ميزانية األسرة 
متعدد األغراض  2014م  ، ليعكس تلك األهمية 
املتمثل���ة يف تلبي���ة الحاجة إىل تحدي���ث البيانات 
، وخاص���ة بيان���ات مس���ح ميزانية األس���رة  لعام 
2006/2005م ، وذلك لقياس التغرات يف أنماط 
اإلنفاق ومصادر الدخل وخصائص املجتمع األخرى 
بني عامي 2006/2005 و 2014/2013م إضافة 
إىل توف���ر بيان���ات أكثر تفصياًل تس���اعد يف وضع 
السياسات  املناس���بة املبنية على بيانات محدثة 

ملختلف املؤشرات التي شملها املسح  .
كم���ا أكد ب���أن مس���ح ميزانية األس���رة متعدد 
األغراض2014م يهدف إىل توفر بيانات اقتصادية 
واجتماعية وديموغرافية  مرتابطة تلبي احتياجات 
املس���تخدمني وتس���اعد يف رس���م السياس���ات 
وتقيي���م  ومتابع���ة  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 

آثارها،وأهم تلك األهداف ما يلي: 
- توف���ر بيان���ات حديثة عن الدخ���ل ومصادر 
اإلنفاق وقي���اس تغراتهما ومعرفة مس���توياتهما 
بهدف اس���تخالص مقاييس ومؤش���رات ظاهرة 
الفقر م���ن منظور الدخل واإلنف���اق، والتي يمكن 
قياس���هما على مس���توى املحافظ���ات يف الحضر 

والريف.
واجتماعي���ة  اقتصادي���ة   بيان���ات  توف���ر   -
وديموغرافي���ة وبيان���ات ع���ن البيئ���ة والظ���روف 
املعيش���ية لألس���رة الس���تخراج املؤش���رات ذات 

العالقة.
- توفر صورة رقمية عن النمط االس���تهالكي 
لألسرة يف املجتمع ، وتباينات االستهالك حسب 

ريف وحضر املحافظات .
- تحديث بيان���ات األوزان )التثقيالت( الالزمة 

لرتكيب األرقام القياسية ألسعار املستهلك.
- توفر بيانات عن اإلنتاج األسري املوجه نحو 

االستهالك الذاتي ونسبته من الناتج املحلي.
- تحدي���ث مؤش���رات القوى العامل���ة وعمالة 

األطفال وبيانات اإلعاقات.

- املس���اهمة يف توفر البيانات الالزمة إلنش���اء 
نظام معلومات الفقر. 

- تحديث بيانات اإلنفاق االستهالكي النهائي 
العائلي لتحسني تقديرات الحسابات القومية يف 
تركيب حسابات القطاع العائلي وفقًا لنظام األمم 

املتحدة للحسابات القومية 1993م.
- املس���اهمة يف توفر البيانات التي تخدم بناء 

سلة الغذاء.
وتح���دث فيما يخ���ص  عينات املس���ح أوضح 
الدكتور /طارق الكبس���ي بأن إدارة املسح حرصت 
خالل املرحلة التحضرية األوىل بأن تش���مل عينة 
املس���ح كافة مناطق الجمهورية حتى تكون معربة 
عن املجتم���ع وتعكس خصائص���ه املختلفة لذلك 
تم االعتم���اد على منهجية تضم���ن تمثيل كافة 
املحافظ���ات وتش���مل ريف وحض���ر كل محافظة  
،وانطالقا من ذلك فقد تم سحب العينة من جميع  
محافظ���ات الجمهوري���ة ش���ملت )298( مديرية 
وتشكل ما نسبته ) 89 % ( من إجمالي املديريات 
يف الجمهورية البالغ عددها )333( مديرية ، ونظرًا 
لتباين املديريات من حيث حجوم الس���كان فيها 
ومساحاتها باإلضافة إىل تنوع الظروف الجغرافية ، 
وحتى تكون العينة أكثر شمواًل ، فقد تم االعتماد 
على التقسيمات التعدادية )القطاعات ، واألقسام 
،ومناطق العد ( الخاصة بتعداد 2004م يف سحب 
عينة املسح كونها تمثل وحدات وحجوم متناسبة 
يف عدد السكان إىل جانب التقارب فيما بينها من 

حيث الظروف الطبيعية والجغرافية واملناخية.
وأختت���م تصريح���ه بتعليم���ات عام���ة ح���ول 
اس���تيفاء استمارة املس���ح قبل الذهاب إىل امليدان 
أو قب���ل التحرك من منطق���ة إىل أخرى مع التأكد 
من أن جميع املهمات التي س���يحتاجها يف امليدان 
قد اس���تلمها والتأكد بصفة خاص���ة من أن االطر 
والخرائ���ط الخاصة بمناطق العين���ة باإلضافة إىل 
كافة املستلزمات االخرى من قرطاسية وغرها كما 
أكد بأن على جميع املشتغلني االلتزام بالتعليمات 
املوج���ودة يف دليل العم���ل امليدان���ي وتنفيذ كافة 

التوجيهات الصادرة أثناء عمله بامليدان .

األعمال الميدانية لمسح ميزانية األسرة تسير وفق الخطة والبرنامج الزمني

الجهاز المركزي لإلحصاء يعقد ورشة عمل حول الحسابات القومية 
S.N.A 2008 في الجمهورية اليمنية ومتطلبات االنتقال إلى نظام

نظم الجه���از املرك���زي لإلحص���اء بالتعاون مع 
مش���روع تحديث املالية العامة بصنعاء خالل شهر 
فرباير املاضي ورشة عمل حول الحسابات القومية 
يف اليم���ن ومتطلب���ات االنتقال لنظام الحس���ابات 
القومي���ة S.N.A2008 بمش���اركة أكث���ر من 70 
إخصائي���ًا ومتخصصا يف مج���ال االحصاء وعدد من 
الجهات ذات العالقة . ناقش���ت الورش���ة عددًا من 
أوراق عم���ل تناولت املش���اكل والصعوب���ات التي 
تواجه الحسابات القومية وكيفية معالجتها قدمها 
مدير ادارة الحسابات الكلية بالجهاز نظمي أحمد 
عبدالرحيم ، وأخرى حول املؤش���رات والسياس���ة 
املس���تخدمة ضمن اطار نظام الحس���ابات القومية 
قدمه���ا مدير إدارة الحس���ابات الخدمي���ة بالجهاز 
ف���ارس النه���اري وأخ���رى ح���ول ج���ودة البيانات 
االحصائي���ة وأهميتها للمس���تخدمني قدمها مدير 
عام احصاءات األس���عار واألرقام القياس���ية بالجهاز 

أمني محمد العلفي .
 ويف افتتاح الورش����ة أكد رئيس الجهاز املركزي 
لإلحصاء األستاذ الدكتور/ حسن ثابت فرحان أن 
هذا النظ����ام يمثل نقلة نوعي����ة يف توفر البيانات 
من خالل اظهار الحس����ابات القومية بجودة عالية 
، وأكد أن أهمية تطبيق نظام الحس����ابات القومية 
تكم����ن يف توفر مؤش����رات تتس����م بدرجة عالية 
من الش����مول والتغطية وتوفرها على مس����توى 
الرئيس����ية  االقتصادي����ة  والقطاع����ات  األنش����طة 

والفرعية .
 وأشار رئيس الجهاز إىل أن الحسابات القومية 
من أه���م أدوات التخطيط االقتصادي واالجتماعي 
يف الدول���ة وه���ي وس���يلة لقياس نتائج النش���اط 
االقتص���ادي للبلد و توفر مؤش���رات هامة لصانعي 
السياس���ات ومتخ���ذي القرار وواضع���ي الخطط ، 
باالضافة إىل انها توفر معلومات وبيانات للمانحني 
الدوليني بما يس���اعد عل���ى تقيي���م األداء ووضع 

الخطط والربامج املستقبلية . 
ولفت إىل أن استخدام هذا النظام سيعمل على 
توسيع نشاط اإلحصاء يف تنفيذ مسوحات جديدة 

وتوفر البيانات يف مختلف املجاالت ..
 مبين���ًا أن الجهاز يخط���ط لتنفيذ تعداد زراعي 
يعنى بتوف���ر املعلومات الزراعية وذلك خالل العام 
2015م ، كما أنه م���ن املتوقع الخروج بنتائج عددًا 

م���ن املس���وحات االحصائية خ���الل النصف األول 
من العام القادم منها مس���ح ميزانية األسرة متعدد 

األغراض ..
 منوه���ًا بدور املانح���ني يف دعم جه���ود الجهاز 
ومس���اعدته يف تنفي���ذ العدي���د م���ن النش���اطات 
اإلحصائي���ة ، وحث رئيس الجهاز املش���اركون اىل 
إث���راء الورش���ة باملداخ���الت واملقرتح���ات للخروج 
بتوصيات بناءة تخدم العمل اإلحصائي وآلية توفر 
البيانات واتاحتها لراس���مي السياسات ومتخذي 

القرار والباحثني واملهتمني . 
ويف الورش���ة قدم مدير عام الحسابات القومية 
بالجه���از املرك���زي لإلحص���اء األس���تاذ / حم���دي 
الش���رجبي ،عرض���ًا عامًا عن الحس���ابات القومية 
نظ���ام  اىل  االنتق���ال  ومتطلب���ات  الجمهوري���ة  يف 
S.N.A2008، اس���تعرض فيه أهمية الحسابات 
القومية وأهمية تطبيق نظام الحس���ابات القومية 
ومراحل خطة االنتقال للنظ���ام ومتطلبات تطبيق 
النظام والتحديات التي تواجه تنفيذ خطة االنتقال 
للنظام اضاف���ة اىل التوصيات الخاصة بتنفيذ خطة 

االنتقال .
بعد ذلك قدمت عدد من أورق العمل يف الورشة 
حيث قدم مدير إدارة الحسابات الكلية بالحسابات 
القومية بالجهاز األستاذ / نظمي احمد عبدالرحيم 
ورقة عمل تناولت املشاكل والصعوبات التي تواجه 
الحسابات القومية وكيفية معالجتها فيما قدم مدير 

إدارة الحسابات الخدمية باإلدارة العامة للحسابات 
القومي���ة بالجهاز األس���تاذ / ف���ارس النهاري ورقة 
عمل حول املؤشرات والسياسة املستخدمة ضمن 

أطار الحسابات القومية .
بينم���ا الورق���ة الثالثة الت���ي قدمها األس���تاذ / 
امني العلفي مدير عام إحصاءات اإلس���عار واالرقام 
القياس���ية بالجه���از كانت ح���ول ج���ودة البيانات 

اإلحصائية وأهميتها للمستخدمني . 
بع���د ذلك ق���دم مدي���ر إدارة الحس���ابات املالية 
والنقدية باإلدارة العامة للحسابات القومية بالجهاز 

عرضًا توضيحيًا حول التغرات نظامي  
 فيما قدم مدير ادارة الحس���ابات املالية والنقدية 
بالجهاز األس���تاذ/ وليد الصالحي عرضا توضيحيًا 
ح���ول التغرات ب���ني نظامي الحس���ابات القومية 
يف عام���ي 1993 و2008م ، حيث تضمن العرض 
شرحًا حول ماهية نظام الحسابات القومية 2008 
ومح���اور التغ���رات األساس���ية مع ع���رض نقاط 

رئيسية عن كل محور .
 وخرجت الورش���ة بعدد من التوصيات الهادفة 
التي تخدم تحديث األنظمة الخاصة بالحسابات 

القومية والبيانات . 
حضر افتتاح الورش���ة رئيس املرصد االقتصادي 
للدراس���ات واالستش���ارات الدكتور يحيى املتوكل 

وعدد من ممثلي الجهات ذات العالقة  .

بالتعاون مع مركز البحاث الإح�شائية والقت�شادية 
والجتماعية للدول ال�شلمية 

الجهاز يعقد دورة تدريبية في مجال 
إحصاءات البناء والتشييد

املركزي  بالجه���از  انعقدت 
التدريبية  ال���دورة  لإلحص���اء 
إلحص���اءات البناء والتش���ييد 
 26-24 الف���رتة  خ���الل 
م���ع  بالتع���اون   2014/3/
مرك���ز االبح���اث اإلحصائي���ة 
واالجتماعي���ة  واالقتصادي���ة 
وذل���ك  اإلس���المية  لل���دول 
بحض���ور الخبر بنامني ايمر 
وس���مان وأكد األس���تاذ /عبد 
الغفار محمد مثنى مدير عام 
والبيئية  السلعية  االحصاءات 
هذه ال���دورة مدتها ثالثة ايام 
الخب���ر بنامني بتنفيذ  يقوم 
برنام���ج الدورة ليش���مل عدة 

البناء والتش���ييد  مواضيع هام���ه بإحص���اءات 
مستعرضًا فيها تجربه جمهوريه تركيا يف جمع 
بيان���ات هذا القط���اع كما ركزت ال���دورة  على 
املواضيع الت���ي تعلقت بقواع���د البيانات على 
مس���توى التقس���يمات اإلدارية و اس���تعراض 
املتغ���رات اإلحصائية الخاصة بحص���ر املباني 

واملساكن من خالل تنفيذ التعداد العام.
 ويف الي���وم الثان���ي تم اس���تعراض بيانات 
الس���جالت التجارية التي يقصد بها املنشآت 

واملتغ���رات اإلحصائي���ة التي 
تك���ون مس���جله يف املراف���ق 
الحكومي���ة والت���ي تنفذ عن 
طري���ق الوح���دات اإلحصائية 
املوج���ودة يف املرافق الحكومية 
وكذلك استعراض استمارات 
رخص البناء ورخص السكن 
واملتغ���رات اإلحصائي���ة تأتي 
ه���ذه  تحتويه���ا  ان  يج���ب 

الرخصة .
فق���د  الثال���ث  الي���وم  أم���ا 
استعرض مؤشرات نوع عماله 
البناء والتشييد سواء كانت يف 
االنت���اج او يف اإلدارة ، وكذل���ك 
البناء والتشييد  إنتاج  مؤش���ر 
وعالقت���ه بالقطاع���ات االقتصادي���ة األخرى وقد 
ش���ارك يف ه���ذه  الدورة)12(متدربًا ومتدربة من 
اإلدارات  اإلحصائي���ة املختص���ة ب���اإلدارة العامة 
لإلحص���اءات الس���لعية والبيئي���ة واإلدارة العامة 
للحس���ابات القومية وقد اثري���ت يف هذه الدورة  
باملداخ���الت والنقاش���ات م���ن قبل املش���اركني 
ح���ول موضوع  الربنام���ج التدريبي والذي بدورة 
س���ينعكس إيجابًا عل���ى مخرجات املؤش���رات 

الخاصة بقطاع البناء والتشييد مستقباًل.

تهانينا
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات القلبية لألخ/

عصام محمد الغذيفي
بمناسبة زفافه الميمون.. فألف ألف مبروك

المهنئون:

محمد علي السالمي

عبداهلل وأحمد علي السالمي

وجميع األهل واألصدقاء

مدير عام اإلحصاءات السلعية



No (27)  Mar  2014العدد ) 27 (     مار�س   2014م 4

قطعنا خطوات كثيرة لتنفيذ التعداد العام 2014م في موعده المحدد
التعداد يخدم مصلحة أبناء كل منطقة على حدة واملنطقة املعرقلة ستكون الخاسرة الوحيدة 

استعداد
• بداية دكتور حسن نحب أن تطلعنا على مشروع 
التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م وهل 

الزالت االستعدادات جارية لتنفيذه يف موعده؟
مش���روع التعداد العام للسكان واملس���اكن واملنشآت 
وكما يعلم الجميع أن التعدادات بش���كل عام تجرى كل 
عشر س���نوات على مس���توى الدول والقليل من الدول 
الت���ي تجريها على خمس س���نوات وه���ي الدول التي 
لديها إمكانات وسجالت إدارية مضبوطة، أما بقية الدول 
وهي تمثل حوالي 90 % تقريبًا فهي تجريها كل عش���ر 
سنوات نظراً للوقت الذي تأخذه وضخامة التكاليف التي 
تقتضيها.. ونحن يف اليمن نجريه كل عش���ر س���نوات، 
ونحن ه���ذا العام نعمل بوترة عالية  لتنفيذه يف موعده 
املقرر.. وكما تعلمون أن التعداد السابق نُفذ عام 2004م 

والذي قبله نُفذ عام 1994م وعام 1984م وهكذا..  

خطوات 
• م��ا هي الخطوات التي قطعتموها يف إطار تنفيذ 

عملية التعداد؟
بالنسبة للخطوات التي قطعناها يف إطار االستعدادات 
لتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت ال شك 
أن هن����اك مراحل أنجزناها بعد صدور القرار الجمهوري 
107 لس����نة 2011م، حي����ث بدأنا االس����تعداد ألعمال 
التع����داد واعتمدت املوازنة يف بداية 2012م وش����رعنا يف 
تنفيذ أنش����طة التعداد يف ش����هر مارس 2012م، حيث 
بدأنا بتجميع وثائق التعداد الس����ابقة، وتشكيل اللجان 
التعدادية، وإعداد الوثائق التعدادية، وأهمها وثيقة التعداد 
وهي وثيقة متكاملة تحتوي على خطة ش����املة لتنفيذ 
األنش����طة التي س����يقوم بها التعداد، وتفصيل للجانب 
التمويلي، وتكاليف عملية التع����داد من الناحية املالية.. 
ثم بدأن����ا بإعداد الوثائ����ق األخرى مثل أدل����ة التدريب 
وأدلة العمل امليداني وكل الوثائق املرتبطة بعمل املراحل 
املختلفة، وما أن انتهينا من هذه املرحلة حتى انتقلنا إىل 
مرحلة جديدة أخرى مثلت تدشينًا أوليًا للعمل امليداني.. 
حيث بدأنا بأول مراحل التعداد التجريبي ونزلنا امليدان 
وعملن����ا تعداداً تجريبي����ًا مصغراً على مس����توى جميع 
املديري����ات يف الجمهورية واختربنا فيها الظروف ثم قمنا 
بع����د ذلك بمتابعة املانحني واملوازنة العامة وقمنا بتوفر 
التجهي����زات اآللية والفنية وجهزن����ا حوالي )300( جهاز 
كمبيوتر وماسحات ضوئية وخازنات..إلخ.. ثم بعد ذلك 
قمنا بعملية تحزيم املدن، أي وضع إش����ارات على حدود 
املدن لنميز بني ما هو حضري وما هو ريفي.. ثم القيام 
بعملية التحزيم الثانية وهي تقسيم املدن املحزمة إىل 
قطاعات ثم أقسام ثم بلكات على أساس أن نقوم بعد 
ذلك بعملية الحصر والرتقيم.. وقد قمنا يف الشهر املاضي 
بعمل التعداد التجريبي الثان����ي حيث نزلنا إىل امليدان 
واختربنا الظروف يف الواقع.. ونستعد اآلن لتنفيذ مرحلة 
الرتقيم والحصر وهي ستشمل ترقيم الشوارع واملنازل 
واملنشئات وحصر األس����ر كأسر وليس كأفراد، وإن شاء 

اهلل سينفذ خالل أيام.

تواجد
• هل ترون أن الظروف السياسية واألوضاع الحالية 

ستمكنكم من إنجاز التعداد بنجاح يف موعده؟
حقيقة نحن يف الجهاز املركزي لإلحصاء كجهاز فني 
ليس لنا عالقة بالسياس����ة وكل أعمالنا حتى اللحظة 
يف املي����دان.. ونح����ن متواجدون يف املي����دان يومياً، نحن 
اآلن متواجدون يف عمل مسح ميزانية األسرة يف عموم 
محافظات الجمهورية ويف مسح القوى العاملة يف عموم  
محافظات الجمهورية وموجودون أيضًا يف عملية مسح 
الغذاء الش����امل يف عموم محافظات الجمهورية وليس 
لدينا أي مش����كلة حتى اآلن.. حتى املناطق التي توجد 
فيها مش����اكل نرتكها حتى تهدأ األمور لديهم  ثم ننفذ 
عملنا وأنشطتنا وليس لدينا أي مشكلة يف هذا الجانب 
حتى هذه اللحظة وال أظن أنه س����يكون لدينا مشاكل 
يف مرحل����ة الرتقيم والحصر يف ه����ذا الجانب ويف عملية 

التعداد.

مصلحة خاصة وعامة
• لكن ي��ا دكت��ور األعم��ال الت��ي تنفذونها اآلن 
وتستش��هد به��ا قد ال تك��ون ملفتة للنظر وليس��ت 
بمس��توى حجم ون��وع مش��روع التعداد الع��ام.. ويف 
ظل ضعف س��يادة الدولة على بع��ض املناطق ووجود 
جماع��ات وحركات تنش��ط بقوة لتقويض الس��يادة 
الوطنية وتسعى بهمة عالية إلفشال أي أعمال سيادية 
للدولة.. وأقصد بالضبط مناطق الشمال األقصى وبعض 
املناطق الجنوبية وبعض املناطق الشرقية.. أال ترون أن 
ظروف��ًا كهذه ق��د تعيق تنفيذ عملي��ة التعداد يف تلك 

املناطق؟
أواًل أري����د أن أخربك بش����يء مهم وه����و أن التعداد 
الس����كاني والبيانات التي نجمعها عن كل منطقة هي 
كلها تصب يف مصلحة املنطقة نفسها وليس يف مصلحة 
أي منطق����ة أخرى.. وليس من مصلحة أبناء أي منطقة 
وال من مصلحة املجلس املحلي وال من مصلحة املحافظ 
وال من مصلحة الجماعات التي تتحكم وتنشط يف أي 
منطقة أو يف أي محافظة ليس من مصلحتها أنها تمنع 
وتعرقل إجراء التعداد واستخراج البيانات السكانية.. ألن 
هذه البيانات يت����م جمعها ملصلحة هذه القرى واألماكن 
بالدرج����ة األوىل.. عل����ى س����بيل املث����ال البيان����ات التي 
سنجمعها عن محافظة عمران هل ستنفع غر محافظة 
عمران؟.. ال، لن تنفع س����وى أبناء املحافظة وس����لطتها 
املحلية؛ فهي تخص املحافظة نفسها،.. وبالتالي يجب 
عل����ى أبنائه����ا أن يحرص����وا على جمع ه����ذه البيانات.. 
فالبيانات التي س����نجمعها عن محافظة أبني مثاًل هل 
س����تنفع محافظة ع����دن؟.. ال لن تنف����ع وهم يف نفس 
امل����كان؟، وبالتالي فاألص����ل أن كل املكونات االجتماعية 
يج����ب أن تحرص على إنجاح أعمال اإلحصاء بش����كل 
عام وأعمال التعداد بش����كل خاص.. وعلى سبيل املثال 
لنف����رتض أن اإلخوة الحوثيني س����يكون منهم محافظ 
صعدة أو عمران أو غرها فعلى أي أس����اس سيمس����ك 

املحافظ����ة؟.. وعلى أي أس����اس س����يخطط لتنميتها؟.. 
وبالتالي يجب أن نكون منطقيني يف هذا الجانب.. فهو 
سيحتاج للبيانات من أول يوم.. سيكون محتاجًا يعرف 
كم عنده سكان يف عمر ست سنني؟.. وبالتالي يعرف 
كم يحت����اج مدارس ابتدائية؟.. وكم يحتاج مدرس����ني 

ابتدائيني؟.. وكم يحتاج فصواًل وكم كتبًا ؟.. 
وهكذا قس عليها اإلع����دادي والثانوي والجامعي .. 
إلخ.. وعلى سبيل املثال مرة أخرى هو محتاج يعرف كم 
عنده س����كان وبالتالي كم يحت����اج طرقات وكم يحتاج 
مس����توصفات وكم يحتاج  مستشفيات؟.. وكم يحتاج 
مياه����ًا كم يحتاج كهرباء كم وكم؟.. الخ.. فاملنطقة التي 
ق����د تمنع أي عمل إحصائي س����تكون هي الخس����رانة 
ولي����س غرها.. ثم إن أي بيانات إحصائية هي لنفس 
املنطق����ة وليس����ت ألحد غره����ا فاألصل أن اإلنس����ان 
يح����رص عل����ى مصلحته س����واًء كان مواطن����ًا عاديًا أو 
جماعات أو أحزابًا إلخ.. واألصل أن هذا ملصلحة الجميع 

والتعداد مرآة للجميع.

عراقيل معتادة
•  كلن��ا نأم��ل أن يك��ون تفاؤل��ك يف محل��ه وأن 
يس��توعب الجميع أهمية التعداد وفائدته بالنس��بة 
لهم.. لكن بشكل عام ما هي املعوقات والعراقيل التي 

تتوقعونها؟.. وما هي خططكم للتغلب عليها؟
يف إطار عملي ويف كل املسوحات اإلحصائية امليدانية 
ف����إن العراقيل التي لدي هي عراقيل عادية جداً بعضها 
فني����ة وبعضها غر فنية ولكنه����ا عراقيل معتادة.. عندما 
بدأن����ا يف خط����وات تنفيذ تع����داد 2014م رجعنا وقيمنا 
تع����داد 2004م واس����تخرجنا كل املعوق����ات وبناًء عليه 
اس����تفدنا منها وبنين����ا عليها منهجية تع����داد 2014م، 
ووجدنا أن هناك بعض املش����اكل الت����ي كانت يف تلك 
األي����ام أكثر مم����ا هي عليه اآلن.. وه����ذه حقيقة فعلية ، 
وبالتالي فاملشاكل التي تقابلنا دائمًا هي مشاكل معتادة 
ونحن متعودون عليها ونعم����ل لها معالجات فورية مع 
الس����لطات املحلية، س����واء مع الوجهاء، أو مع املحافظني 
واملس����ؤولني ومع غرهم.. فليس لدينا مش����اكل تقف 
مس����تعصية يف املي����دان وأنا ذكرت ل����ك أن عندي اآلن 
أربعة مس����وحات يف امليدان وأي واحد منكم يذهب إىل 
أي مدينة أو إىل أي قرية س����يجد الباحثني اإلحصائيني 
يف مس����ح ميزانية األسرة، أويف مس����ح القوى العاملة، أو 
يف مس����ح األمن الغذائي، وقبلها يف التعداد التجريبي.. 
فنح����ن معتادون على املي����دان وبيننا وب����ني املواطنني 
تفاه����م وتع����اون وعندما يأتي موظ����ف اإلحصاء فالكل 
يعرفه والكل يتعاون معه وال توجد أي مشكلة.. لكن قد 
تحدث بعض الن����زوات من بعض الجماعات يف فرتات 
مح����ددة وينتهي املوضوع ونعالجه����ا.. يعني أضرب لك 
مث����ل يف منطقة من املناطق يف الجنوب ذات مرة منعونا 
يف قرية معينة.. حيث قام ناس ومنعوا الباحثني الذين 
راحوا الساعة العاش����رة صباحًا لتنفيذ عملهم فتعرضوا 
لهم ومنعوهم لكن يف اليوم التالي رجع الباحثون بدري 
أي حوالي الساعة السادسة وأخذوا البيانات والقراءات 

املعينة ومشوا قبل أن يستيقظ من تعرضوا لهم سابقًا 
من نومهم وجرى العمل بدون أي مشكلة،.. ويف بعض 
األحي����ان يكون بعض الناس لديهم  تصور خاطئ عن 
أعمال املسح واإلحصاء لكن عندما يأتي الباحث ويشرح 
له����م املقصود م����ن العمل فإن الحال يمش����ي ويحصل 
التفاه����م وال توجد أي مش����كلة.. ولك����ن املعوق الوحيد 
بالنس����بة لنا إىل اآلن هو املعوق املالي بس����بب الظروف 
املالية لدى الحكومة، ونحن مقدرون هذا ولكن إن شاء 
اهلل سنصل معهم إىل حل، حيث عقدنا جلسة معهم يف 
املالية وصدر قرار مجلس الوزراء بإلزام وزارة املالية ووزارة 
التخطيط والتعاون الدولي بتوفر املوارد املالية وعلى هذا 

األساس سنصل معهم إىل حل.

مراجعة
•  أش��رت إىل أنكم قمتم بمراجع��ة أعمال ونتائج 

التعداد السابق 2004م.. فما هو تقييمك العام له؟
أن����ا ال أري����د أن أتحدث ع����ن الفرتة املاضي����ة، أنا رب 
إبلي.. أنا مس����ؤول عن هذا التعداد لكننا قيمنا التعداد 
الس����ابق2004م، واس����تفدنا م����ن أخطاء املي����دان ومن 
املنهجيات التي كانت موجودة.. واستفدنا منها وعكسنا 
ما يمكن عكس����ه لتاليف أخطاء امليدان من مش����اكل يف 

التعداد الحالي.

توظيف تقني
• يأت���ي تع���داد 2014م وقد ش���هد العال���م قفزات 
وتط���ورات تكنولوجية كبرة وهائلة.. فهل اس���تف�دتم 

بشيء جديد ووظفتموه يف خطتكم إلنجاز التعداد؟
طبع����ًا نح����ن حققنا نقل����ة نوعية يف أعم����ال الجهاز 
واألعمال اإلحصائية حيث استخدمنا وسيلتني تقنيتني 
حديثتني.. األوىل استخدام املاسحات الضوئية يف إدخال 
البيانات وهذه الوسيلة ستختصر لنا عملية اإلدخال من 
سنة ونصف إىل حوالي ستة اشهر، أي ستختصر ثلثي 
مرحلة اإلنجاز.. واختصار التكاليف.. والوس����يلة الثانية 
اس����تخدام الخرائ����ط الجوية ال� GIS.. حيث س����ينزل 
الباحث أو الع����داد ومعه خريطة وصورة جوية ملوقع العد 
موضح فيها البيوت واملنازل يف إطار عمله وهذه الوسيلة 
ستس����اعد يف حل الكثر من اإلش����كاالت والتداخالت 
الت����ي كانت تح����دث يف الس����ابق.. ه����ذا باإلضافة إىل 
اس����تخدامنا تقنية جدي����دة بتثبيت أعمالن����ا بنظام ال� 
GPS،.. وقد بدأنا اآلن بعملية خارطة الخدمات وحددنا 
على س����بيل املثال م����دارس الجمهورية كله����ا على ال� 
GPS وليس ذلك فحس����ب بل أيضًا حددنا خصائصها 
وإحداثياتها بالطول والعرض وأدخلنا كل املعلومات عن 
كل مدرسة.. موقعها يف الخريطة وعدد فصولها وطالبها 
وكم فيها ذكور وإناث؟.. وكل ذلك ثبتناه يف خارطة رقمية 
يمكن بلمسة زر استخراج كل البيانات واملعلومات منها 

عن أي مدرسة.

نشاط إحصائي
• باملناس��بة ما ه��و تقييمك��م للعمل والنش��اط 

اإلحصائ��ي أواًل على مس��توى الجهاز املرك��زي وثانيًا 
على مستوى املؤسسات واألجهزة واملكاتب الحكومية 

األخرى؟
أواًل احب التوضيح بأن الجهاز املركزي لإلحصاء فيه 
كوادر طبية وممتازة حقيقًة وفيه خربات عالية املستوى.. 
يوج����د لدينا نق����ص يف الجانب امل����ادي لكننا نحاول أن 

نغطيه. 
وكم����ا قل����ت أدخلن����ا حالي����ًا حوال����ي )300( جه����از 
كمبيوت����رات جديدة حديثة وأدخلنا ماس����حات ضوئية 
وخازن����ات.. إلخ.. نحن الب����د أن نرق����ى الجانب املادي 
والجانب البشري.. أما فيما يتعلق بالعملية اإلحصائية 
داخ����ل الوحدات الحكومية، ف����اإلدارات اإلحصائية داخل 
الوزارات والوح����دات الحكومية تتبع من الناحية الفنية 
الجهاز املركزي لإلحصاء ونح����ن نحاول أن نؤهلها قدر 
ما نستطيع، ويف هذا الجانب وضعنا برنامج العام املاضي 
على أس����اس تأهيل الوحدات اإلحصائية بما يتناسب 
ومتطلب����ات العمل اإلحصائي.. ونحن يف الجهاز املركزي 
لإلحص����اء نقوم بجمع البيانات بطريقتني األوىل بيانات 
نحن ننتجه����ا، والثانية بيانات نجمعه����ا من الوحدات 
الحكومية والجهات املختلفة ثم نقوم برتتيبها ونشرها.. 
وفيما يتعلق بنا والبيانات التي ننتجها نكون مطمئنني 
له����ا، وفيما يتعلق بالبيان����ات التي نجمعها من الجهات 
الحكومية يبقى محتواها على مسئولية الجهات املصدرة 
لها، لكن يف نفس الوقت نحن نقوم أيضًا بمراجعة هذه 
البيان����ات وإذا كان فيها ش����ذوذ أو بيان����ات غر منطقية 
فنق����وم بمراجعة الجه����ات التي تصدره����ا.. طبعًا نحن 
نضع لهم جداول معينة ونضع لهم منهجيات كيف يتم 
جمع البيانات بحس����ب جداول معينة، و ،و ..إلخ.. ونقوم 

بتأهيلهم لتحسني الجودة يف جمع البيانات.

تأخر
•  يالح��ظ أن هناك بعض القصور والبطء يف إنجاز 
ونش��ر األعمال اإلحصائية على سبيل املثال.. أنا اآلن 
بحاج��ة إىل بعض البيان��ات واإلحص��اءات عن العام 

السابق وال أجدها متاحة وال أجدها قد ُأنجزت؟
العمل اإلحصائي ليس بالس����هولة، أوال نجلس نعد 
ثم ننزل امليدان لجمع البيانات ثم يتم إدخال البيانات 

وتجهيزها.
• عف��وا أنا ال أقصد اإلحصاء املس��حي.. وإنما عمل 

اإلحصاء البياني الجمعي؟
بالنسبة للبيانات الجاهزة فإن التأخر فيها يكون من 
املصدر وليس من لدينا.. نحن نحرص مثاًل أن ننشر 
بيانات 2013م بأس����رع وقت ونحاول إنزالها ونش����رها 
على األقل يف شهر 6 - 2014م ، لكن يحدث أن بعض 
الجهات تؤخرنا يف إنزال كتاب اإلحصاء الس����نوي.. ألن 
جهة ما لم توافنا بالبيانات أو جهة وافتنا بالبيانات ولكن 
شكل البيانات كان غر مقبول لدينا إحصائياً.. لذا نقوم 
بمراجعتها ألن فيها أخطاء.. وهكذا ، فنحن بالنس����بة ملا 
يتعل����ق ببياناتنا ننزلها يف الغال����ب يف املوعد املحدد لكن 

نتعرض لتأخر من قبل الجهات األخرى.

تفصيل
• يف كث��ر من إصداراتكم اإلحصائية أحيانًا ال نجد 
التفصي��ل املطلوب فعندما نحتاج إىل بيانات ما أحيانًا 
ال نجده��ا بدقة تامة أو ق��د نجدها مدمجة يف إطارات 
عامة يصعب استخالصها.. فما هي املشكلة لديكم يف 

التفصيل الدقيق والتبويب؟
هذه منهجيات متبعة لدينا.. وهي تقريبًا منهجيات 
إحصائية عاملية يف مس����ألة املنهج وكيفي����ة اإلنجاز.. أما 
كون����ك أنت تريد بيانات بطريق����ة معينة فهذا موضوع 
آخر.. فإذا كنت منظمة أو جهة حكومية اطلب مني ذلك 
وسأجمعها لك بالطريقة التي تفيدك،.. أو إذا تريد مني 
مساعدة يف كيفية قراءة البيانات ممكن تأتي إىل الجهاز 
ويس����اعدونك يف هذا الجانب ونحن منذ أتيت أصدرنا 
قراراً بنش����ر جميع البيانات أول بأول على موقع الجهاز 
وتوصيله����ا للمس����تفيدين من الجه����ات الحكومية أواًل 
بأول، واآلن تطورت وسائل النقل عن طريق االيميالت، 

واإلنرتنت.
كلمة أخرية

• كلمة أخرة تود قولها يف هذا اللقاء؟
الكلم����ة األخ����رة الت����ي أقولها دائما ه����ي أن عمل 
اإلحصاء عمل يخدم جميع الناس وينبغي على جميع 
املواطن����ني، قطاع حكومي، قطاع عام، منظمات مجتمع 
مدني، منظم����ات دولية أن يدرك����وا أن عمل اإلحصاء 
يخ����دم كل هذه الفئ����ات وبالتالي يج����ب أن يحرص 
على التع����اون معنا يف إنتاج ه����ذه البيانات والتي هي 

ملصلحتهم.

الدكتور حسن ثابت فرحان- رئيس الجهاز -نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد لـ»الجمهورية«: 

نح��رص دائم��ًا عل��ى جم��ع البيان��ات واإلحص��اءات بمنهجي��ات إحصائي��ة عاملية متع��ارف عليها 

اأجرت �ضحيفة اجلمه�رية لقاًء �ضحفياً مع الأ�ضتاذ الدكت�ر / ح�ضن ثابت فرحان رئي�ص اجلهاز 
املركزي للإح�ضاء نائب رئي�ص اللجنة العليا للتعداد – مدير التعداد  تناول عدداً من املحاور 

املتعلقة بالتخطيط والتح�ضري والعداد لتنفيذ مراحل التعداد العام لل�ضكان وامل�ضاكن واملن�ضاآت  
. 2014م 

حتر�ص كل البلدان على اإجراء تعداد عام ل�ضكانها يف فرتات دورية حمددة ملعرفة متغرياتها 
ال�ضكانية وعلى �ض�ئها ت�ضتطيع معرفة متطلباتها التنم�ية وما حتتاجه من م�ضاريع تنم�ية 

وخطط تنفيذية وا�ضرتاتيجيات م�ضتقبلية.. ول يخفى على اأحد اأهمية البيانات ال�ضكانية 
والإح�ضائية يف ر�ضم ال�ضيا�ضيات املختلفة واتخاذ القرارات ال�ضائبة يف كل املجالت.. وحتر�ص 

بلدنا على اإجراء تعداد عام لل�ضكان وامل�ضاكن واملن�ضاآت كل ع�ضر �ضن�ات حيث يحل هذ العام م�عد 
اإجرائه.. ويف هذا الإطار التقت �ضحيفة اجلمه�رية الدكت�ر ح�ضن ثابت فرحان - رئي�ص اجلهاز 

املركزي للإح�ضاء نائب رئي�ص اللجنة العليا للتعداد، وحاورته عن ال�ضتعدادات واخلط�ات اجلارية 
لتنفيذ تعداد 2014م، ومدى اإمكانية تاأثري الأو�ضاع احلالية على اإجناز العملية وبع�ص الإ�ضكالت 

املتعلقة بالعمل الإح�ضائي.. واإليكم ن�ص احل�ار الذي اأجراه الزميل عبداهلل حممد الع�ضلي:
الإح�ساء / نقاًل عن �سحيفة اجلمهورية  
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دقت ساعة العمل؟
ال أود الخوض يف س���رد األهمي���ة البالغة التي تق���رتن بمهام التنفيذ 
ملراحل مشروع التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2014م بشقيها 
املكتبي وامليداني فالجميع واخص هنا منتسبي الجهاز املركزي لإلحصاء 
ي���درك ما تمثله هذه الفعالية التي يضطلع���ون بتنفيذها من خالل إدارة 
وتوجيه سر مراحل العمل باملشروع يف سياق الخطط والربامج التنفيذية 
والزمنية املقرة من قيادة التعداد والتي أحاطت بأدنى التفاصيل وأدق املهام 
وفق منهجية معدة تهدف يف مجملها إىل إنجاح هذا الحدث الوطني الهام 

والذي س���ينفذ يف  ديسمرب 2014م 
وك���ذا املراحل الت���ي تلي���ه واملتمثلة 
يف معالج���ة وترويج ونش���ر البيانات 
والتحليالت والدراسات املتعمقة . . . 
وما أود التأكيد عليه هنا بأنه يتوجب 
علينا جميعًا س���واًء قيادات وموظفي 
وعموم املش���تغلني باللج���ان املكتبية 
وامليداني���ة  بمش���روع التع���داد التي 
ب���دأت عمله���ا أو التي ستش���كل يف 
املراحل التالية ،العمل بكل جهد دؤوب 
واستش���عار طبيعة وخصوصية هذه 
املهمة التي س���يعول على نتائجها يف 
صنع وتوجيه خطط التنمية للعش���ر 
الس���نوات القادمة الس���يما والوطن 
يش���هد حاليًا مرحلة تحول سياسي 
متزامنة مع تغير مرتقب للتقس���يم 
االداري لخارطة الوطن يف املس���تقبل 
القريب على اس���اس ما أفضت اليه 

مخرجات الحوار الوطني الشامل كل هذا سيعتمد على جملة من املعاير 
املرتبطة بنتائج التعداد العام للس���كان واملساكن واملنشآت 2014م والذي 
س���رتفد نتائجه الحكومات املحلية املزمع تشكيلها يف األقاليم عقب اقرار 
الدس���تور الجديد لليمن ووضع التش���ريعات الالزمة ألسس بناء الدولة 
االتحادية حيث ستتمكن االطر التشريعية والرقابية والحكومات املصغرة  
يف األقاليم من إدارة ش���ئونها مستنده على معاير عادلة لتوزيع السلطة 
والثروة ملختلف ش���رائح املجتمع بدقه وشمول مس���تفيدة من املؤشرات 
السكانية والديمغرافية التي ستنتج عن هذا املشروع االسرتاتيجي الذي 

ينفذه الجهاز .
  له���ذا أدع���و كافة منتس���بي الجه���از املركزي لإلحصاء واملش���تغلني 
بمختلف لجان مش���روع التعداد رفع اقصى درجات الجاهزية واالنضباط 
االداري والفني و االتقان والدقة يف تنفيذ مختلف املهام والسعي لتحقيق 
النجاح لتعداد 2014م وسيكون للجميع بدءاً بقيادة الجهاز / ادارة التعداد 
ووصواًل إىل لجان العمل املكتبي وامليداني ش���رف اإلسهام يف صنع النجاح 

املأمول لهذا املشروع الوطني الكبر .
كما أدعو وس���ائل االعالم املختلفة إىل إس���ناد وتغطية مراحل التنفيذ 
إعالمي���ًا وخل���ق توعية مجتمعية ش���املة  تضمن التفاع���ل الجماهري 

والشعبي مع لجان التعداد التي ستغطي ربوع يمننا الحبيب .

عبد الكرمي هالل راجح  
مدير إدارة التنظيم والقوى العاملة

واقع اإلحصاء الرسمي في ظل زيادة الطلب على البيانات اإلحصائية
املرك���زي  الجه���از  يف  االحص���اء  واق���ع  إن 
لإلحص���اء ووحدات االحص���اء يف دوائر الدولة 

واملؤسسات املختلفة تشر اىل التالي:-
1.  زي���ادة الطل���ب على البيان���ات واهمية 
تحديثه���ا يف مختل���ف املج���االت الس���كانية 
والبيئية  واالقتصادية  والصحي���ة  واالجتماعية 
… الخ والحاجة اىل بيانات تفصيلية على نحو 

لم يكن واردا« يف السنوات القليلة املاضية.
2.  الحاج���ة اىل اج���راء مس���وح تطبيقية 
ميداني���ة لتلبي���ة ه���ذه الزيادة املتس���ارعة يف 
الطل���ب عل���ى البيان���ات وخاص���ة يف عص���ر 

املعلومات.
3.  قصور االمكانية املادية واملالية عن تلبية 

هذه االحتياجات.
4.  قصور يف االمكانيات والخربات البشرية 
وخاصة يف مجال العمل االحصائي التطبيقي 

امليداني.
ولغ���رض معالج���ة هذه املش���اكل يتطلب 
واالدارات  ومكاتب���ه  بالجه���از  النه���وض 
االحصائية  يف كاف���ة الوحدات اإلدارية للدولة 
تفعي���ل العمل بقان���ون االحصاء رق���م )28( 
لس���نة 1995م والئحت���ه التنفيذية  و املبادئ 
األساس���ية العش���رة لإلحصاءات الرس���مية 
الصادر عن األمم املتحدة عام 1994، وضرورة 

تبنيها من قبل الجهاز وهي:
1.  التناسب والتجرد واملساواة يف الحصول 

على اإلحصاءات الرسمية 
2.  املعاير واألخالقيّات املهنية

3.  املسؤولية والشفافيّة
الس���ليم  غ���ر  االس���تعمال  من���ع    .4

لإلحصاءات الرسمية
5.  اعتبار التكلفة

6.  السرية )الخصوصية(
7.  التش���ريع«تعلن عل���ى امل���أل القوانني 
واإلج���راءات والتدابر التي تعم���ل بموجبها 

النظم اإلحصائية.«
8.  التنس���يق ب���ني ال���وكاالت اإلحصائية 

داخل البلدان 
9.  استخدام املعاير الدولية

10.  التعاون الدولي
ومم���ا تجدر اإلش���ارة اليه ه���و إن الجهاز 
املرك���زي لإلحصاء عض���و يف النظ���ام الدولي 
للنش���ر الع���ام الص���ادر ع���ن صن���دوق النقد 

الدول���ي ، وهذا النظام تنتم���ي إليه عدد من 
الدول، ويشكل إطارًا لنش���ر وترويج البيانات 
اإلحصائي���ة من خ���الل مجموعة أساس���ية 
من املؤش���رات العامة على أس���اس مشاركة 
تطوعية من قبل البلدان الراغبة يف االنضمام 
والحصول على عضوية عاملة ضمن مجموعة 
النش���ر، يتحول هذا االنضم���ام إىل التزام من 
قب���ل الدول���ة يرتك���ز عل���ى توف���ر مجموع 
املؤش���رات املطلوبة ضم���ن مواصفات محددة 
ومواعي���د واضح���ة وثابتة س���نويًا، يتول هذا 

الجهد منسق وطني للدولة العضو.
 ولع���ل أحد أه���م األهداف م���ن وراء هذا 
النظام هو تحس���ني مس���توى الش���فافية يف 
نش���ر البيانات اإلحصائية منذ إنشاء النظام 
ع���ام 1997 ، وق���د أنضم إىل ه���ذا النظام ما 

يقارب ) 78 ( دولة.
يضاف اىل كل ذلك أهمية وضرورة التدريب 
والتعليم واملمارس���ة التطبيقية واالملام الكامل 
بالخدمات والتسهيالت الجديدة التي وفرتها 
تكنولوجي���ا املعلومات مما تؤدي اىل رفع كفاءة 

العاملني يف املجال االحصاء امليداني.
    والجان���ب الثاني ملعالجة هذه املش���كلة 
يقع عل���ى عات���ق الجامعة من خ���الل امداد 
االجهزة االحصائية واقس���ام االحصاء يف دوائر 
الدولة لخريج���ي بكالوري���وس احصاء ذوي 
اع���داد وتأهي���ل علم���ي وتطبيقي مناس���ب 

للعمل بهذه االجهزة والدوائر.

وجرت يف اليمن بع���ض املحاوالت الجادة 
للنهوض بواقع االحصاء الرس���مي. ففي عام 
1995 صدر  القانون رقم )28( بشأن اإلحصاء  
ال���ذي  نصت الفقرة )7( من املادة رقم )4( فيه 
بتولي الجه���از املركزي لإلحصاء  االش���راف 
الفني عل���ى الوح���دات واالدارات االحصائية 
التابعة للوزارات واملصالح الحكومية والجهات 
االخرى  لضم���ان توحيد الطرق الفنية لجمع 
البيان���ات االحصائي���ة وتوحيده���ا ‘  ويف عام 
2007م  ص���در قرار رئيس مجل���س الوزراء 
رقم )127( بشأن الالئحة التنفيذية للقانون 
رق���م )28( لس���نة1995م بش���أن اإلحصاء ، 
حي���ث نصت املادة رقم )9 ( من  هذه الالئحة 
: بإنش���اء وحدات احص���اء يف اجه���زة الدولة 
ومؤسساتها وقطاعاتها العامة واملختلطة ان لم 
يسبق انش���ائها ويتحدد مستواها التنظيمي 
يف هي���كل الوح���دة اإلداري���ة بمس���توى ادارة 
عامه او اداره او قس���م بحسب هيكل الجهة 
املعتم���د من قبل الس���لطة املختصة والجهات 
املعنية ، كم تلتزم مؤسسات وشركات القطاع 
الخاص والش���خصيات االعتباري���ة  املتواجدة 
عل���ى ارض الجمهورية  ، الت���ي يطلب منها 
تقديم البيانات االحصائية وفقا للقانون وهذه 
الالئح���ة بإيج���اد وحدة احصائي���ة او تكليف 
ادارة من اداراتها باألعمال االحصائية وموافات 

الجهاز بالبيانات املطلوبة .
وألجل تحقيق ذل���ك البد من عقد مؤتمر 
احصائ���ي س���نوي يج���رى في���ه مناقش���ات 
مس���تفيضة للخطط والدراسات وواقع العمل 
االحصائي يف دوائر الدولة للخروج  بتوصيات 

وقرارات حول  مايلي:-
1.  اس���تحداث إدارات واقس���ام االحص���اء 
بالتنس���يق م���ع الجه���از املرك���زي لإلحصاء. 
والتأكيد على الوزارات والجهات غر املرتبطة 
بالوزارات اس���تكمال استحداث تلك اإلدارات 

واالقسام االحصائية.
2.  رب���ط إدارات واقس���ام االحص���اء فني���ًا 
بالجه���از املركزي لإلحصاء حي���ث لوحظ انه 
ماتزال نس���بة من تل���ك الوحدات االحصائية 

غر مرتبطة بالجهاز املركزي لإلحصاء فنيًا.
3.  ان يك���ون عمل الوح���دات االحصائية 
احصائي���ا« بحت���ا«  تح���ت إش���راف الجهاز 
املرك���زي لإلحصاء يف الجان���ب الفني ، وعدم 
تكليفها بأعمال اخ���رى ال عالقة لها باألعمال 
االحصائي���ة، اذ ان ذلك يضعف من كفاءة تلك 

الوحدات يف بناء قواعد معلومات كل حس���ب 
اختصاصه من جهة ويف مهام تحليل البيانات 

واعداد الدراسات والبحوث من جهة اخرى.
4.  االس���تمرار بأش���راك منتسبي إدارات 
وأقس���ام االحص���اء بال���دورات التدريبي���ة يف 
الجه���از املرك���زي لإلحص���اء لغ���رض تطوير 
كفاءته���م ووض���ع خط���ة متكامل���ة لتدريب 
الكوادر االحصائية بالتعاون مع الجهاز املركزي 

لإلحصاء.
ان التطور التكنولوجي يف مجال استخدام 
الحاس���وب ومعالجة البيان���ات اليا« يتطلب 
توف���ر حاس���بات إلدارات  وأقس���ام اإلحصاء 
وتأهيل العاملني عليها من خالل الحاقهم يف 
دورات متخصصة والعمل على انش���اء قواعد 

معلومات تكون مصدرا« للجهات املختلفة.
5.  عدم نق���ل املوظفني العاملني يف إدارات 
واقس���ام االحص���اء يف اجهزة الدول���ة والذين 
اجت���ازوا دورات تدريبي���ة يف مجال عملهم اىل 

ادارات أو أقسام اخرى .
6.  تس���هيل مهم���ة الباحث���ني من خالل 
تقديم البيان���ات االحصائية الضرورية إلعداد 
البح���وث واالرتق���اء بمس���تواها وبموج���ب 

الضوابط املعمول بها.
7.  ان تكون ادارات أو اقس���ام االحصاء يف 
مراك���ز الوزارات والدوائر غ���ر املرتبطة بوزارة 
مسؤوال عن الوحدات االحصائية يف املنشآت 
التابع���ة له���ا بما يس���هل انس���يابية وتدفق 
البيانات واالس���تمارات املطلوب���ة بني الجهاز 
املرك���زي لإلحص���اء وال���وزارات والدوائر غر 

املرتبطة بوزارات.
8.  تعزيز وحدات االحصاء يف دوائر الدولة 
من خالل استقطاب خريجي قسم االحصاء 
واعتب���ار مهامه���م الوظيفي���ة مهام���ا« فني���ة 

وليست مهاما« ادارية.
9.  تش���كيل لجن���ة يف الجه���از املرك���زي 
لإلحص���اء بمش���اركة الجه���ات ذات العالقة 
إلع���داد نظ���ام خ���اص باملكاف���آت و الحوافز 
والبدالت املالية للعاملني يف مجال االحصاء ، يف 
الجهاز املركزي لإلحصاء والوحدات االحصائية 
يف دوائر الدول���ة، وتقديمه اىل مجلس الوزراء 
إلصداره بقرار منه ، تنفيذًا ملا نصت عليه املادة 
رقم )37( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
)127( بشأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

)28( لسنة1995م بشأن االحصاء.

اإعداد/ حممد الرميدي
مدير إدارة االستحقاقات

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

خامسًا : الوسائل املقرتحة لتحقيق مبدأ 
الشمول يف العد لفئات الخاصة من 

السكان:
اإلحصائي  الجمع  أس����لوب  اس����تخدام   5-1
ميدانيًا عن طريق استمارة العد الرئيسية . كوسيلة 

لتحقيق الشمول لعد
الس����كان املس����تقرين ، م����ع تمييز حق����ول بعض 
الفئ����ات وخاصة األف����راد املتواجدي����ن يف  الخارج عن 
طريق اللون والخط واملوقع يف االستمارة أو يف سجل 
العد . وعلى أن تستخدم نفس األساليب اإلحصائية 

املتبعة يف تعداد 1994م لعد تلك الفئات .
وملا تش����كله أعداد الفن����ادق واللوكندات   5-2
وانتش����ارها يف العدي����د من املدن الكب����رة والصغرة ، 
وعلى جوانب الطرق الرئيس����ية والحتماالت تواجد 
أع����داد كبرة من النزالء يف تلك الفنادق أو اللوكندات 
يف ليلة االسناد الزمني ، وملا تشكله من أعباء ميدانية 
عند اس����تيفاء بياناتهم ، يفضل فرد اس����تمارة خاصة 
بن����زالء الفن����ادق واللوكن����دات مح����ددة الخصائص 
ومبس����طة املعلومات . ويقرتح وضع اج����راءات دقيقة 
ومناس����بة لعد هذه الفئة بحيث يضمن من خاللها 
االستيفاء الس����ليم والشمول يف العد لكل من قضى 
تلك الليلة يف تلك األماكن ، مع مراعاة ما قد يش����كله 
ذلك الفصل من صعوبة عند دمج بياناتهم مع بيانات 

بقية السكان يف املخرجات النهائية للتعداد .
توف����ر املخصص����ات املالي����ة يف موازن����ة   5-3
األعم����ال امليداني����ة للتع����داد ملواجهة ع����د التجمعات 
البدوية ، وتوفر وس����ائل االنتقال ووسائل االتصاالت 
)الهوات����ف النقال����ة / الس����يارة( . وكذل����ك وضع بدل 
للمعرفني أو اإلدالء س����واًء عرب اس����تخدامهم ضمن 
الف����رق املحمولة أو الراجلني منهم يف املناطق الصعبة 
م����ن محافظات حضرموت ، امله����رة ، الجوف ، صعدة 
مرتامي����ة األط����راف ، عن طري����ق التعاقد م����ع أولئك 
املعرفني لتسهيل مهام العاملني يف امليدان ، مع أهمية 
وضع ج����داول يف املناطق التي يتوق����ع تواجدهم فيها 
خالل فرتة العد ليسهل التعرف على أماكنهم ، وذلك 
عن����د اجراء الحصر س����واًء كان من قبل املس����جل أو 

املعاون .
مراعاة وضع األس����واق الثابتة واألسواق   5-4
األس����بوعية والقاطنني فيها وقت العد وتحري الدقة 
وضبط الش����مول يف العد وتفادي الس����قوط أو التكرار 

لفئة املش����ردين والذين ال مأوى لهم ، بواسطة حصر 
مناطق تواجدهم وتقدير عددهم من قبل املسجلني 
عن����د الحصر أو م����ن قبل املع����اون ، وكذل����ك الحال 
للعاملني يف شركات التنقيب واستخراج وانتاج النفط 
مع وضع الرتتيبات الالزمة لش����مولهم يف عملية العد 
واجراء التنس����يقات لذلك مع الس����لطات املحلية قبل 

بدء العد بوقت كاف .
االهتم����ام بح����االت الس����كان املتنقلون   5-5
والب����دو الرح����ل خاص����ة ، س����واًء عن����د حركتهم من 
مديرية اىل أخ����رى يف داخل املحافظة الواحدة ، أو من 
مديرية اىل أخرى يف محافظة مختلفة يف داخل أراضي 
الجمهوري����ة ، أو حركتهم اىل دول الجوار عرب الحدود 
، وم����ا ينتج عن ذلك م����ن حاالت الس����قوط لألفراد 

واألسر البدية أو حاالت التكرار لها .
اتخ����اذ الرتتيبات املس����بقة والالزمة لعد   5-6
فئات السكان املتواجدين ليلة االسناد الزمني 18/17 
ديس����مرب 2004م يف املي����اه االقليمي����ة اليمنية على 
ظهور الس����فن أو القوارب أو اليخوت ، مهما اختلفت 
جنس����ياتهم ، وكذلك املتواجدين على الحدود الربية 
اليمني����ة ، أو صاالت املطارات اليمنية الداخلية ، وهم 
العابرون ترانزيت أو املتواجدون على متن الطائرات 
مهما كانت جنس����ياتهم ، وذلك بالتنسيق والتعاون 
مع سلطات األمن يف املوانئ واملنافذ واملطارات اليمنية 
الداخلي����ة يف املحافظات قبل اجراء العد الفعلي بوقت 
كاف ، م����ع تخصي����ص وتوفر الحوافز التش����جيعية 
والش����هادات التقديرية الفورية لرجال األمن املكلفني 
بأعمال املرافقة لتس����هيل مهام املعاون����ني يف املدن أو 

املنافذ الربية أو البحرية أو الجوية .
مراعاة حاالت ألن����واء والظروف الجوية   5-7
وتأثره����ا على حركة الس����كان ، س����واًء الطبيعية أو 
القس����رية وأثرها على اط����ار الحصر والع����د )الهجرة 
املوس����مية اىل مديرية حرض بمحافظة حجة للرعي 
والعمل ، هيجان البحر يف الش����تاء ، صعوبة االنتقال 
إال يف فصل الصيف للوصول للجزر املأهولة الواقعة يف 

عرض البحر والتابعة ملحافظة الحديدة( .
اعطاء القدر الكايف من االهتمام للبعثات   5-8
اليمني����ة الدبلوماس����ية املتواج����دة يف الخ����ارج ووضع 
التداب����ر الضروري����ة والالزمة لش����مولهم يف التعداد 
بالتواص����ل م����ع وزارة الخارجي����ة اليمني����ة وارس����ال 
الكتيب����ات التعريفي����ة واالعالمي����ة املروج����ة للتعداد 
وأهمية الشمول لكافة األفراد اليمنيني يف الخارج مع 

أسرهم ، وفقًا ملا تقتضيه منهجية وأسلوب العد .
ايالء حقل )الجنس����ية( يف استمارة العد   5-9
الرئيسية األهمية التي يستحقها ، فيتعني أن تشر 
التعليمات املعالج����ة للبيانات ووثائق وأدبيات التعداد 
اىل الكيفي����ة التي تم بها تنظيم ووضع األش����خاص 
الذي����ن يحملون أكثر م����ن جنس����يتني ، فضاًل عن 
جمي����ع مجموع����ات املواطن����ني الذي����ن يحيط بهم 
الغموض )كاملجموع����ات النازحة يف اليمن( . وينبغي 
أن تش����ر تقارير التعداد اىل طريق����ة التعامل مع هذه 

املجموعات من السكان .
املس����جلني  لفئت����ي  الجي����د  االختي����ار   5-10
والعدادي����ن الذي����ن س����يتعاملون م����ع ع����د الفئ����ات 
الخاصة من الس����كان وش����روط تفي بالش����مول يف 
الع����د والحص����ول عل����ى املعلومات املطلوب����ة عن كل 
فئ����ة . فمثاًل عن����د اختيار مس����جلي امل����دن الكبرة 
وعداديه����م ، يجب أن يكون م����ن بينهم من يجيد 
اللغة االنجليزية كتابة ونطقًا . لتسهيل عد األجانب 
املتواجدون يف املنافذ الحدودية أو يف املوانئ أو املطارات 
أو يف بعض املنش����آت ذات املسكن الجماعي الكبرة 
، اضافة للش����روط األخرى كاملؤه����ل الجامعي وتوفر 

الخربات يف األعمال امليدانية اإلحصائية .
اي����الء مرحل����ة الرتقيم وحص����ر املباني   5-11
واملس����اكن واألس����ر واملنش����آت أهمية كب����رة ، فعن 

طريقها يت����م الحصول عل����ى االطار الع����ام للتعداد ، 
والذي عل����ى ضوئه يتم تقس����يم نطاقات العمل اىل 
مناطق عد على مس����توى أصغر فئ����ة ميدانية وهي 
العداد ، من حيث توفر اإلمكانات املادية لتنفيذ تلك 
املرحلة ، واج����راء التفتيش والرقاب����ة الفنية امليدانية 
املكثف����ة من قب����ل الفئات القيادي����ة امليدانية واملكتبية 
للتع����داد واملطابقة على الواق����ع والطبيعة ، ألن نطاق 
العمل سوف يحدد أماكن تواجد التجمعات البدوية 
، واملساكن ذات املنشآت الجماعية يف املدن واألسواق 
الكبرة وغرها من املواقع التي يحتمل تواجد األفراد 
من السكان غر املس����تقرين لحظة اإلسناد الزمني 
للعد كالف����رزات واملوان����ئ واملطارات واملبان����ي العامة 
الكبرة واملساجد التاريخية وغرها من األماكن التي 

يلجأ اليها األفراد الذين ال مأوى لهم عادة .
االس����تعانة بأبن����اء املناط����ق ، وبال����ذات   5-12
الحدودية منها س����واًء للعمل كعدادين أو كمعرفني ، 
ألهمي����ة ذلك يف التعرف عل����ى مواقع تجمعات البدو 

الرحل يف املحافظات الحدودية .
ادراج مهم����ة وضع خط����ة تفصيلية لعد   5-13
الفئات الخاصة بكافة فئاتهم ضمن مهام املش����رفني 
واملعاونني واملس����جلني ومواف����اة ادارة التعداد بها قبل 

وقت كاف من ليلة اإلسناد الزمني .
سادسًا : املشاكل والصعوبات املتوقع حدوثها 
عند جمع وتجهيز وتصنيف وتقييم ونشر أو 

توزيع بيانات الفئات الخاصة من السكان 
يف التعداد العام الحالي 2004م :

إن كل ما جاء يف الفقرة )ثالثًا( من هذه الورقة ، من 
مش����اكل وصعوبات والتي واجهت مسألة عد الفئات 
الخاصة من السكان يف التعداد العام السابق 1994م 
، قد تربز ثانية بشكل أو بآخر يف التعداد الحالي . ومع 
هذا قد تظهر العديد من املشاكل والصعوبات األخرى 

ونذكر منها يف هذه الوقفة ما يلي :
عدم توجيه الجان����ب اإلعالمي لخدمة   6-1
عد وش����مول الفئات الخاصة من السكان ، فاإلعالم 
مهم جدًا لضمان ش����مول الس����كان غر املستقرين 
أثن����اء الع����د وخاصة الب����دو الرح����ل ون����زالء الفنادق 
واللوكندات والس����كان من غر اليمنيني املتواجدين 

يف الدولة وقت التعداد .
تظ����ل صعوب����ة الحصول عل����ى بيانات   6-2
تفصيلي����ة )خصائص( عن هذه الفئات من الس����كان 

من معض����الت عملية جم����ع املعلوم����ات امليدانية يف 
التعداد .

التعام����ل م����ع األجان����ب املتواجدين يف   6-3
أراض����ي الجمهورية اليمنية يف ليلة اإلس����ناد الزمني 
أو أثن����اء الع����د ، وس����واًء العاملني منهم يف الس����لك 
الدبلوماس����ي أو يف املنظم����ات والهيئ����ات الدولية أو 
يف املنش����آت االقتصادي����ة الكبرة كاملنش����آت النفطية 
أو املتواجدي����ن على ظهور الس����فن الراس����ية يف املياه 
االقليمي����ة اليمنية أو يف ص����االت املطارات أو يف املنافذ 
الربية ، وتس����جيل بياناتهم وشمولهم يف العد ، تظل 

من الصعوبات الكبرة يف مرحلة العد .
مش����كلة املش����اكل تكمن يف عدم توفر   6-4
املخصص����ات املالي����ة ملواجه����ة تقدي����م التس����هيالت 
للفرق املحمولة والراجل����ة لعد تجمعات البدو الرحل 
، ولألف����راد املعرفني والقائمني على أعمال التنس����يق 
والرتتيب����ات الت����ي تتوالها األجه����زة األمنية يف املدن 
الكب����رة وكذبك س����لطات املوانئ واملط����ارات ومنافذ 
الحدود الربي����ة ، ناهيك عن توفر الع����دد الكايف من 
العدادي����ن واملس����جلني الذي����ن كانوا تح����ت تصرف 
املعاون أو املشرف للقيام بمهام العد وخصوصًا للفئات 
التي يتم عدها يف ليلة اإلسناد الزمني للتعداد . فأي 
خل����ل يف تلك اإلجراءات أو قصور أو نقص يف الجانب 
املال����ي قد تنجم عنه س����قوط العديد من التجمعات 
البدوية وخاصة تلك التي تنتقل فيما بني املحافظات 

أو تعرب الحدود اىل داخل أو خارج األراضي اليمنية .
وهناك عقبة أخرى ق����د تحدثها عملية   6-5
جم����ع البيانات عن تلك الفئات من الس����كان ، وهي 
التكرار يف التس����جيل أي يف العد وخاصة للمشردين 
الذين ال مأوى له����م أو لغرهم من األفراد الذين لم 
يبيتوا لسلة اإلسناد الزمني يف أماكن اقامتهم املعتادة 
، فينت����ج ع����ن ذلك زي����ادة يف أعداد األف����راد يف بعض 
املناط����ق ، وهي م����ن العيوب الش����ائعة عند عد مثل 

تلك الفئات .
ما ق����د تحدثه خصوصية تلك الفئات يف   6-6
مرحلة املراجع����ة املكتبية س����واًء للبيانات عن أماكن 
اقامته����م أو خصائصه����م األخ����رى أو حت����ى بيانات 
أعمارهم . تلك املش����اكل أيضًا قد تس����حب نفس����ها 
على مراحل الرتميز والتدقيق والتصويب والتسجيل 
اآلل����ي للبيانات ، وحت����ى إخراج النتائ����ج على هيئة 
ج����داول مخرجات نهائي����ة بقصد النش����ر أو التوزيع 

والعرض .

األساليب اإلحصائية لعد الفئات الخاصة من السكان      )3 - 4(

 �سهاب اأحمد مهدي
الوكيل املساعد

مدير مركز التدريب اإلحصائي
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Deputy Assistance of  Economic Statistics, Executive Director of  HBS

Events and Activities :

Dr. Tareq AL-Kebsi  , Deputy Assistant of 
economic statistics sector in CSO- Executive 
Director of multi-purpose household 
budget survey( HHBS), said that the field 
work of the survey goes in good manner 
and according to plan and timetable in all 
governorates.

The Deputy- Assistant said that the 
study of the family budget is crucial to 
providing basic statistics enabling the State 
to identify the level of household spending 
and stand in front of the disparity between 
the different segments of society in the 
various geographical regions,  the HHBS 
is considered one of the most surveys 
implemented by States on a regular basis, 
because of the its importance of economic, 
social and population for direct connection 
to the living conditions of the family and the 
individual.

HHBS survey measures the four events, 
the household does in any society, as 
follows:

1- Spending on goods and services 
to satisfy the basic needs of household 
members and so-called family consumption 
expenditure (cost of living).

2- The amount of goods and services 
consumed by the household, which is So-
called (standard of living).

3- The household income from various 
sources.

4- Saving that represents the household‘s 
ability to finance new investments, 
economic growth contributes to increase 

family incomes and raise their standard of 
living.

The survey also contributes to the 
development of the statistical database 
for different aspects of humanitarian 
activities, the implementation of multi-
purpose household budget survey, 2014, 
reflecting the importance of the need to 
update the data, especially survey data 
of the household budget for 2005/2006, 
to measure changes in expenditure 
patterns and sources of income and other 
community characteristics between 
2005/2006 and 2014 to provide more 
detailed data help to develop appropriate 
policies based on updated data for different 
indicators included in the survey.

He clarified that HHBS 2014 aims to 
provide economic data and related social 
and demographic data that meet the needs 
of users and to assist in economic and social 
policy-making, monitoring and evaluation 
of their effects. The most important of those 
goals include:

- Provide recent data on income and 
expenditure and measure their changes 
and knowledge levels to derive metrics and 
indicators of poverty in terms of income 
and expenditure, which can be measured at 
the provincial level in both urban and rural 
areas.

- Provide economic, social and 
demographic data on the environment and 
the living conditions of the family to extract 
relevant indicators.

- Provide a digital image of the 
consumption pattern of the household in 
society, inequalities of consumption by rural 
and urban provinces.

- Update the weights (altthkilat) for the 
constructing of consumer price indices.

- Provide data on domestic production 
-oriented to self-consumption and its 
proportion of GDP.

- Updating indicators of labor force and 
child labor and disabilities.

- Provide the data necessary for the 
establishment of poverty information 

system.
- Updating data of domestic final 

consumption expenditure to improve 
estimates of national accounts in the 
household sector accounts in accordance 
with the United Nations system of national 
accounts 1993.

 - Provide data that serve to construct the 
food basket.

He spoke about the survey samples ,that 
the management of the survey was keen 
during the first preparatory phase to include 
a sample survey all regions of the Republic 

so as to be reflective of the community 
and reflects  its different characteristics of 
so it was relying on the methodology to 
ensure representation of all provinces , 
including rural and urban of each province , 
accordingly the sample has been withdrawn 
from all the provinces of the republic 
included ( 298 ) districts , accounting for 
(89%) of the total districts in the Republic 
( 333 ) districts, due to the variation of 
the districts  in term of the sizes of their 
population , area in addition to the diversity 
of geographical conditions , and  for the sake 
of the sample to be more comprehensive 
, it has been relying on census divisions ( 
sectors , sections and enumeration areas 
) of 2004  census to withdraw the survey 
sample as they represent suitable units and 
sizes proportional to the population as well 
as the convergence among them in terms 
of natural and geographical conditions and 
climatic conditions .

He concluded his statement with general 
instructions on the completion of the 
survey form before going to the field or by 
moving from one area to another, stressing 
that all the tasks that will be needed in the 
field have received earlier, particularly, 
receiving  the areas sample frames and 
maps  , in addition to all other requirements 
of stationery and other items . He also 
confirmed that all workers should comply 
with the instructions in the field work guide 
and the implementation of all directives 
issued during his work in the field.

Workshop in Sana'a on National Accounts System
The CSO and General Financial 

Updating Project held a workshop 
on national accounts in Yemen and 
the requirements of transferring into 
S.N.A 2008 with the participation 
of over 70 statisticians and several 
relevant bodies. The workshop 
discussed several papers addressing 
the problems and difficulties the 
national accounts face as well as the 
hows of treatment presented by Mr. 
Nadhmi A. Abdulraheem, Manager 
of Total Statistics. Another paper  was 
about the indicators and policies used 
within S.N.A frame presented by Mr. 
Faris Al-Nehari, Manager of Service 
Statistics. The last paper addressed the 
statistical data quality and significance 
for users submitted by Mr. Ameen Al-
Ulufi, D.G of Prices & Indices Statistics. 

In the workshop editorial, Prof. 
Hasan Farhan, the CSO Chairman, 
emphasized that this system 
represents a typical transition in 
providing data by presenting national 
accounts in a high quality. He also 
addressed the importance of applying 
S.N.A lies in providing indicators of 
high coverage and availability at the 
level of main and main economic 
sectors and activities. 

According to the Chairman, 
national accounts act as a key tool in 
economic and social planning used 
in measuring the country economic 
activity, and provide key indicators for 
policies, decisions, and plans makers. 
In addition , national accounts 
provide information and data for 
int. donors assisting in performance 
evaluation, plans making and future 

programmes. He states that using 
such system will expand the CSO 
activity in implementing new surveys 
and provide data at various field. That 
is, the CSO is planning to implement 
an agricultural census to provide 
agricultural information during 2015. 
It is expected to come out with results 
of several statistical surveys during 
the first half of the next year, e.g. HBS. 

The Chairman appreciates the 
donors role in supporting the CSO 
efforts in terms of implementing 
statistical activities.  He calls the 
participants to enrich the workshop 
with discussions and suggestions 
to come out with positive 
recommendations serving statistical 
action and data methods. 

In the workshop, Mr. Hamdi 
Al-Sharjabi, DG of National 

Account (CSO), presented a general 
presentation on the national accounts 
in Yemen and the requirement of 
transition to S.N.S 2008. He illustrates 
the significance of the national 
accounts, its application, the transition 
phases, the system application 
requirements, challenges the 
transitional plan faces, as well as the 
recommendations for implementing 
the transition plan. 

Following the presentation, several 
papers were submitted, and Mr. 
Nadhmi Abdulraheem, Manager of 
Total Statistics (CSO) presented a 
paper on problems and difficulties the 
national accounts face, and the hows 
of their treatment. Mr. Faris Al-Nehari, 
Manager of Services Statistics (CSO), 
also presented a paper on indicators 
and policies used with the national 

accounts frame.  The third paper 
presented by Mr. Ameen Al-Olufi, DG 
of Prices & National Indices Statistics 
(CSO) about the quality of statistical 
data and their significance for users.  
Then Mr. Waleed Al-Salihey, Manager 
of Financial & Monetary Statistics 
(CSO), presented a presentation on 
the changes in the national accounts 
between 1993 and 2008. The 
presentation includes an explanation 
for what the national account 2008 
is about as well as an explanation 
for each change. The workshop 
come out with several positive 
recommendations that serve updating 
the systems of national account and 
data. 

The workshop was attended Dr. 
Yahya Al-Mutwakel and several 
relevant bodies representatives. 

Field work goes according to survey's plan and timetable

A training course in Construction Statistics was held 
in CSO in 24-26 of March 2014 in cooperation with the 
SESRIC, with the attendance of the expert Benyamin 
Aemir  Wesman.  Mr.Abdulghafa Mohammed 
Mothana, General Manager of Commodities and 
Environment, emphasized that the expert carries 
out the program of this course to cover a several and 
important topics refer to Construction Statistics and he 
presents Turkish experience in collecting data of this 
sector. Furthermore, this course concentrates in topics, 
which refer to database at the level of administrative 
divisions and presenting statistical variables of listing 
buildings and housing through implementing the 
census.

The second day, the expert presented the business 
registers data which mean the statistical establishments 
and variables registered in the governmental facilities 
which implemented by the statistical units in the 
governmental facilities. In addition, he presented the 
questionnaires of buildings and dwellings permissions 
and the statistical variables, which these permissions 
should contain. 

Moreover, the third day he presented the indicators 
of construction labor type either in production or 
in management, and the indicator of construction 
production and its relationship with other economical 
sectors.

   In this course (12) trainees participates from 
different managements related to the Commodities and 
Environment and the National Accounts Managements, 
and there were many discussions from the participants 
on this training program; which reflects positively 
on the outputs of constructions sectors indicators in 
future.

CSO held a training 
course in Construction 
Statistics in cooperation 
with the SESRIC
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Minister of Planning

Then, the Minister met the ambassador of Russia 
republic Faldemier Dudishkin. They discuss the 
issues related to the cooperation between Yemen 
and Russia and the hows of enhancing, developing 
and activating the binary cooperation channels 
within the frame of Yemen-Russia Common 
Commission. 

The Russian ambassador confirmed Russia 
commitment to continuous support the transitional 
period in Yemen addressing the achievement 
Yemen has achieved in terms of economy and 
policy. 

Separately,  the Foreign Minister of Qatar Dr. 
Khaled Bin Mohammed Al-Atyah, during his 
meeting with Minister of Planning, confirmed on 
Qatar government commitment to continue every 
support required to assist the national combination 
government in facing economic challenges and 
duties of the current difficult transitional period. 

In his meeting with Qatar Ambassador, Minister 
of Planning & Int. Cooperation discussed the 
issues of common cooperation and the hows of 
enhancing and developing such cooperation in a 
way that serves the common interest between the 
two countries.

UNDP Supports the Transition Phase with 
7millions $

An agreement is signed between Yemen 
and UNDP to support the people participation 
in peace making, development, planning, 
policies development and the emergence if 
marginalized categories, youth and women in the 
comprehensive development process. 

The agreement was signed by Dr. Mohammed 
Al-Sa’adi , (MOPIC) and Dr. ALI Mohammed Al-
Yaziedi, (MOLA) and Paolo Lembu, the resident 
Coordinator of UNDP in Yemen (UNDP). It states 
that UNDP and UNFPA submit 7millions and 
323.000$ to support peace during transition 
phase, enhance people participation in peace and 
development industry, and support the choices 
of political and legal modifications that been 
confirmed in the outputs of NDC. 

Dr. Al-Sa’adi, the Minister of Planning and 
Mr. Mohamed Husain Al-Hakiemi, the Head of 
Supreme Election Commission signed with the 
UNDP the document of the 2nd phase project 
of election support aiming at enhancing the 
Supreme Election Commission capacities in terms 
of managements and supervision in the upcoming 
election according to the articles of GCC Initiative. 

Following signing the two agreements, the 
Minister of Planning appreciates the participation 
of UNDP in supporting the political and economic 
process in Yemen addressing the cooperation level 
between Yemen and UNDP. From his side, the 
Resident Coordinator of UNDP emphasized the 
willingness to give all available supporting sides 
in order to enhance the development and stability 

strategies in Yemen. 
On the other hand, Minister of MOPIC emphasized 

the importance of common coordination among 
different relevant official bodies in enhancing the 
process of rebuilding the damaged areas in Abyan 
quickly. He indicated that rebuilding the damaged 
area in Abyan is one of the government priorities. 
Dr. Al-Sa’adi considered providing the humanitarian 
need for the victims from Abyan city people is a part 
of the efforts spent to revive public life in the damaged 
districts by rehabilitating and reparing and rebuilding 
the establishments and institutions damaged due to 
the terrorist activities that some districts had seen 
recently. 

Minister of Industry

CSO Chairman - Deputy Chairman of the 
Supervisory Committee of the industrial survey 
,  Prof. Dr. Hassan Thabit Farhan, noted to 
the importance of the industrial survey for 
the development of the database and thus 
contributing to the service planning process and 
the development of policies and perceptions 
of the strategy for the development of the 
industrial sector in the future to contribute to the 
advancement of the national economy and create 
jobs in an effort to promote this sector and increase 
its role in the overall development .

He stressed that the industrial sector is one 
of the most promising sectors in Yemen to 
count it in the active contribution in promoting 
the overall development… , indicating that the 
industry currently represents the backbone of the 
economies of developed and developing countries 
alike, and that the contribution of the industrial 
sector in the GDP of the countries taking increasing 
day by day .

He noted to the results of this survey as a fruit 
of cooperation between the CSO and the Ministry 
of Industry and Trade, which is the user and 
beneficiary of the survey results.

He pointed out that the number of employees 
in the survey reached 700 people from specialized 
technical personnel , the number of institutions 
that have been planning to take their data in the 
context of the survey to 52 thousand Foundation 
, while the number of  overall establishments that 
have been researched to 48 thousand industrial 
facilities in Yemen .

He noted the efforts that have been made in 
the planning and implementation and output 
of industrial survey, whether by working in the 
Ministry of Industry and Trade or by CSO workers, 
or by other involved in the field work.

He explained that the CSO is working 
according to the principles and recommendations 
recommended by the International Monetary 
Fund and the United Nations Statistics Division 
and conferences aimed to modernize statistical 
methodologies and statistical methods updated 
and is applied in practice for the periodic and 

ongoing work .
Assistant Deputy for Industry Sector - Chairman 

of the Technical Committee of the survey 
Mr.Abdul-Elah Yahya Shiban viewed activities that 
have been implemented through the survey to the 
announcement of the results.. , noting that these 
results represent a road map for the Ministry of 
Industry for the development of various industrial 
activities.. , pointing out to the difficulties and 
obstacles faced by the efforts and activities of the 
implementation of this survey in Yemen.

This workshop discussed a number of working 
papers dealt with the stages of different survey and 
extraction of the final results, the most important 
general characteristics and key indicators 
derived from the final results, which includes the 
characteristics of industrial establishments by the 
provinces and activities and categories as well as 
the characteristics of industrial facilities by working 
days, according to the property sector and the legal 
entity.

.The focus was on the overall performance 
indicators for the industrial sector and investment 
indicators in this sector and indicators of 
employment and wages at the level of the 
industrial sector in Yemen.

The work papers discussed key indicators 
of industrial establishments at the level of the 
industrial sector, the indicators for the production 
value and revenues, as well as indicators on the 
supplies and expenses value, and added value at 
the level of the industrial sector.

The working papers dealt on the most 
important difficulties and obstacles faced by the 
implementation of the survey through its various 
stages.

The workshop was attended by many 
researchers, interested and specialists from the 
CSO and the Ministry of Industry and the relevant 
authorities

A New Syndicate

the new syndicate head and members 
with  training courses in terms of legal and 
administration affairs to assist them in dealing with 
the employees issues and problems. The Statistical 
Training Center in the CSO is ready for any training 
courses to be held for the syndicate authority, the 
CSO Chairman confirmed.

On another hand, the syndicate authority 
confirmed their willingness to overcome and solve 
the employees’ problems one by one and upon 
what is available in cooperation with the CSO 
Chairman.

At the end of the meeting, the Chairman again 
welcomed the General Union of Yemen Employees 
Syndicates and the union representatives who 
attend the meeting hoping all the best for the 
new syndicate in all their activities for the sake of 
employees. 

5- Comprehensive  Food Survey: it is carried out by the 
CSO in cooperation with  International  Food  Program. It 
is expected to finish its field work in 20/4/2014. In fact, its 
results of survey will determine food poverty as it covers 
all governorates of Yemen.

6- CSO is preparing a mini-survey on immigrants by 
force from Saudi Arabia in current time, in cooperation 
with ILO. It starts at the beginning of 2014 and expected to 
finish at the end of 2014 .

Hence it is preferred here to inform the reader about 
the new developments in the Census 2014. It consists of 
set of phases. The last two phases have been implemented 
are the first and second demarcating phases.  The first 
was specialized for demarcating cities , and the second for 
sectors, sections and blocks demarcating.  The new phase, 
currently, is the listing and numbering phase, and it is to be 
finished in upcoming August. Then the enumerating phase 
will be launched, and it is expected to finish at the end of  
2014.

The above mentioned does not  cover all the activities of 
the CSO. That is, the new issue of STATISTICS newspaper 
may include new surveys that are not mentioned above 
at all. 

Editorial con't ...

I have attended training titled 
(statistical principles) organized by 
CSO , it is specialized statistical sources 
from ministries ,entities, organizations 
and public  and mixed sector .this kind 
of training express a good step for 
cso›s leader being has importance for 
specialist by statistical work .

In reality , we totally need provide 
us by many number of training course, 
workshop and ongoing meeting with 
successful efficiencies and experiences 
in order to get successful statistical, 
Comparison with friendly countries  
that organized many of training in 
statistical field reaching (30) training 
and workshop at the same year..these 
countries have many of achievements 
that seeks to meet all citizen›s 
requirements in suitable time and high 
quality .

Statistical  plays an important role 
in making decision in economic, 

demography ,social and environment 
fields , in addition giving the 
appropriate solutions for sustainable 
development .there are many number 
of problems and obstacles in our 
country for example :- no attention by 
building of human abilities which acts 
real pillar and permanent , moreover 

, developed countries care human  
development generally ,so we can say 
this is correct work .

But ; in our country we face a huge 
challenges represented in lack of 
interest making decision in statistical 
and necessity of qualified cadre training 
for this kind of important job in order 
to offer its big role in development 
fields.statistical don’t offer only census 
service ,but it has many of important 
services as national Accounts, National 
income average,foreign trade and 
unemployment and poverty rate…….etc.

The interest of statistical source 
represents significant priority even 
more , in order to achieve accurate and 
proper statistical number for all aspects 
of life. In my perspective, there is lack 
of interests for example : ministry of 
education represent one of statistical 
source for data and statistical numbers 
which specialized nineteen chapter 

of statistical yearbook , unfortunately 
it is not exist in many of assignments 
and activities by cso in cooperation 
with various  entities and  government 
ministries ;so ministry of Education 
does not have role in some of surveys 
as HBS,CLS.Therefore, CSO has not 
contacted education survey including 
all education possessions like heritage 
,locations ,cities and mosques by 
cooperation with Ministry, as CSO›s 
surveys in instance, agriculture Census 
,industry and construction &building 
survey .

We would like from who attend the 
training to achieve cooperation and 
partnership with CSO and its activities 
as 2014 Census. 

  We are really thank all the cso›s  
staff who care and cooperate 

In organize this training and 
caringabout  the importance of 
statistical number and its information. 

Highlighting Sources Authorities Must Come First

Mohammed Ali Thamer
Ministry of Culture

CSO pUBLICATIONS
The CSO always disseminates statistical data and 

figures in order to meet the users’ needs. Such data 
are issued all recent technologies are used in simple 
series facilitating dealing and searching for any needed 
indicator and figure. Such publications include various 
projects and statistical surveys whose data been issued 
(annually, quarterly, monthly,..etc) according ti the 
specified period of the activity. 

In addition, these publications are downloaded at the 
CSO website to facilitate reaching data by users. 

The key new publication include the followings: 
• Imports Statistics by Origin Country 2011-2012.
• CPI Bulletin 2012.
• Final Report of Annual Industrial Survey 2012.
• Final Report of Construction & Buildings Survey 

2012.
•  Imports & Exports by Int. Classification 2012.
• Development Objectives Indicators in the Republic 

of Yemen 2012.
General Management

of Publication & Dissemination
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CSO is the digital memory of Yemeni nation as it provides 
data in various social and economic aspects.

Such data are the outcomes of several statistical surveys. In 
fact, there are about 30 periodically survey, i.e. carried out by 
CSO in certain periods for the sake of the CSO or other bodies 
interest. These surveys  are as follows:-

1- Comprehensive Industrial  Survey: It has finished  two 
months ago. The CSO carried out the CIS for  Ministry of 
industry and trade. This survey is significant as it includes 
industrial sector in Republic of Yemen  as it covered the  
industrial large, medium and small establishments. 

2- Demography Health Survey: It is carried out by the CSO in 
partnership with Ministry of Public Health and Population, and 
it has finished a month ago. MOH is working in cooperation 
with certain International  Organization  in regard to the results 
analysis. It is considered the largest survey conducted  in the 
Republic of Yemen in terms of Health sector funded by Yemeni 
government and international organizations . 

3- Household Budget Survey: it is considered the second 
significant  survey  after  the Census 2014. Its preparatory 
phase launched in the middle of 2013, and the field work has 
started in 1/1/2014. Thus, field work has finished in the first 
quarter  then the field work has started in the second quarter in 
1/4/2014. It is expected to be finished at the end of 2014. After 
that data processing will start and finish at the end of  2015. 
The importance lies in linking results of survey with poverty 
map. 

4- Labour Force Survey: it is another significant  survey as 
it produces a set of indicators , such as unemployment rate 
indicators. CSO carried out such survey in cooperation with 
International  Labour Organization ( ILO). It started  at the 
beginning of 2013 , and the field work launched in 6/2013. It 
will implemented in four quarters of year , as well as field work 
that started  along four quarter in 1/4/2014 , and it is expected  
to finish at the end of 2014............... continued on page 7

UNDp Supports the Transition phase with 7 millions $
CSO chairman in New York to participate in United Nations Statistical Commission
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CSO, Success Following Success

Prof. Hasan Thabit Farhan
CSO Chairman

Dr. Mohammed Sa’ed Al-Sa’adi, Minister 
of MOPIC, headed to Tunisia to participate in 
the annual Arab funding institutions meetings. 
The minister pointed out that meetings there 
will discuss support methods and the activities 
of Arab funding institutions that provide 
loans and supervise the countries fundings 
for implementing development projects. 
According to the minister, several development 
projects in participation with several Arab 
development funds including Saudi & Kuwaiti 
funds, will be signed during the meetings. In 
fact, the Saudi and Kuwaiti funds agree on 
implementing programmes, sending omissions, 
activating procedures related to the economic 
relations with Yemen as well as signing several 
agreements on supporting energy field. 

He also pointed out that he would attend 
meetings with Arab funds development funding, 
including Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia, 
Kuwait as well as OPEC Fund.

The Minister states that the meeting will 
address the challenges Yemen faces and the high 
expenditures the next phase will require to apply 
NCD outputs. 

On the other hand, “We Stand by Yemen,“ 
China & Russia emphasize; Minister of Planning 
& Int. Cooperation discussed with China 
Ambassador in Sana’a” Chang Hua”,  the issues 

of common cooperation and the hows of 
enhancing and developing such cooperation in 
a way that serves  the common interest between 
the two countries. The two parties discussed the 
issues related to the progress of several projects 
funded by China government, and the future 
of China support for Yemen in the upcoming 
period. 

The Minister addressed the level of 
current cooperation between Yemen and 
China. Whereas the Chinese ambassador 
confirmed his country commitment to 
enhance the common cooperation frames 
referring to the steady development that 
both Yemen & China have in their binary 
cooperative relations. ....... continued on page 7

Minister of MOPIC Heads Yemen delegation participating in Arab Funding Institutions Meetings Held in Tunisia

UNDp Supports the Transition phase with 7 millions $

On the basis of ((Employees’ Interest Comes First)), the CSO 
employees gathered to elect a new syndicate that will make efforts to 
solve their problems and meet their needs. They gathered to award 
the new union trust and responsibility to carry out such mission. 

Meanwhile the CSO Chairman met the head and members of 
the new union of CSO employees. In the meeting, the chairman 
welcomed the new administrative authority, and addressed 
the significant role of the General Union of Yemen Employees’ 
Syndicates.  He called the Syndicate authority to be one and to 
solve the employees’ problems and needs. The Chairman confirmed 
his willingness to cooperation with the syndicate in solving the 
employees’ problems and meeting their needs. He addressed his 
need for the syndicate assistance in this regard, and confirmed his 
full willingness to provide it with the CSO plans to overcome any 
limitations to be faced. 

In the meeting, the CSO Chairman requests the General Union of 
Yemen Employees’ Syndicates to provide ............... continued on page 7

A New Syndicate for CSO Employees

CSO Chairman meets the new syndicate authority of CSO Employees

In Workshop on Final Outputs Results of Comprehensive Industrial Survey 2010 

Minister of Industry: CSO is an information wealth that 
must be utilized

The results of the comprehensive 
industrial survey 2010 shows  a slow 
growing  of the number of industrial 
establishments , especially small and very 
small enterprises  due to a package of 
various factors that require speed study 
and take appropriate treatments ..

 The workshop on the final outputs of 
the comprehensive industrial survey 2010, 
that organized by CSO in collaboration 
with Ministry of Industry and Trade 
on Wednesday 19th of February, 
recommends to the need for improvement 
and modernization of the industrial and 
manufacturing enterprise’s record as 
well as to improve and strengthen the 
implementation of annual industrial 
surveys to serve Industry sector in Yemen.

The recommendations emphasized 
the importance of and the need for 
comprehensive industrial survey every 
ten years, following the results of the 

General Census of Population, Housing 
and Establishments, which is performed 
every ten years..

 The workshop called on the continues 
to build capacity and develop human 
resources and to conduct sectorial studies 
at the provincial level for manufacturing 
industries in Yemen, depending on the 
results and outputs of the comprehensive 
industrial survey 2010, in addition to 
benefiting from the results of the survey of 
industrial by all users and policy makers, 
planners and decision-makers, researchers 
and academics. The workshop stressed 
to prepare and the implementation of 
industrial map, crafts and traditional as 
well as the issuance of a promotional 
guide for industrial establishments in the 
country.

On the event of the workshop , the 
Minister of Industry and Commerce - 
Chairman of the Supervisory Committee 
of the survey ,Dr. Saad Al-Eddin Bin Taleb, 
noted to the importance of the results of 
comprehensive industrial survey 2010 to 

give pointers accurate and comprehensive 
data for industrial facilities that will help 
decision-makers and enable them to 
policy-making and help researchers in 
the development of the necessary studies 
to carry out industrial renaissance in the 
future as well as such data represent a 
guide for local and foreign investors .. , 
noting to the importance of the industrial 
survey in providing statistical data on 
industrial enterprises, especially with 
Yemen's accession to the World Trade 
Organization.

He praised level of modern techniques 
that have been reached by CSO in the 
preparation of various different surveys.. 
, considering CSO as a treasure and 
wealth Informatics  body that must take 
advantage of it in the advancement of 
Yemen and ensure a prosperous future for 
the coming generations to.

From his part, .......... continued on page 7


