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منظمة العم���ل الدولية عل���ى تقديم 
تمويل ملس���ح القوى العاملة 2013م ، 
مش���رًا بأن الجهاز يعكف حاليًا على 
إس���تكمال اإلج���راءات الفني���ة واملالية 
املتبقية لتنفيذ مس���ح الق���وى العاملة 

خال عام 2013م .
ون���وه الدكتور / العبي���د بأن هناك 

سلسلة من اإلجتماعات 
عقده���ا الجه���از مع كٍل 
البن���ك  ممثل���ي  م���ن 
الدول���ي ووكالة التنمية 
 )DFID( الربيطاني���ة 
املتحدة  األمم  وصندوق 
 )UNFPA( للس���كان 
األخر  األس���بوع  خال 
أغسطس  ش���هر  من 
أوجه  بش���أن  2012م 
الدع���م املقدمة لتنفيذ 
التعداد العام للس���كان 
واملنش���آت  واملس���اكن 
2014م ومسح ميزانية األسرة 2013-

2014م وذل���ك م���ن خ���ال تحدي���د 
األنش���طة املطلوب دعمه���ا من املنحة 
املقرتحة من )DFID( للتعداد ومس���ح 
األسرة ، مع وعد بتغطية فجوة التمويل 

يف مسح األسرة للعمل امليداني.
وأك���د الدكتور / العبي���د بأن هناك 

وع���ود م���ن قبل ع���دة جه���ات مانحة 
لتمويل أنش���طة أخ���رى يعتزم الجهاز 

تنفيذها خال املرحلة القادمة .

نائب رئي�س �لبنك �لدويل �جنر �أندر�سون:

على المجتمع الدولي دور كبير في دعم االقتصاد اليمني لتعزيز استقرار وأمن اليمن
مؤمتر املاحنني يهدف إىل حشد الدعم اإلقليمي والدولي استجابة الحتياجات الشعب اليمين ومساعدة حكومة الوفاق الوطين على جتاوز التحديات

الرياض – عادل الصلوي
اس����تضافت العاصم����ة الس����عودية الرياض يف 
الرابع من شهر س����بتمرب الجاري جلسات أعمال 
مؤتمر املانحني لليمن الذي عقد برئاسة رئيس 
مجل����س الوزراء محمد س����الم باس����ندوة ووزير 
املالية الس����عودية إبراهيم عبد العزيز العس����اف 
ونائب رئيس البنك الدولي »انجر اندرس����ون« 
وبمشاركة ما يزيد عن ممثلي 30 دولة ومنظمة 
مانحة ومراقبني يمثلون القطاع الخاص وشرائح 

املجتمع املدني. 
وكرس اليوم األول م����ن مؤتمر املانحني الذي 
خلص اىل تقديم املانحني تعهدات بقيمة »6.4« 
مليار دوالر لعقد اجتماع موس����ع ورفيع املس����توي 
برعاي����ة الحكوم����ة الس����عودية ملمثل����ي الجهات 
الحكومية الرسمية املمثلة للدول املانحة املشاركة 
يف املؤتمر، فيم����ا خصص اليوم الثاني من املؤتمر 
املواف����ق الخام����س من ش����هر س����بتمرب الجاري 
لعق����د اجتماع موس����ع ملنظمات املجتم����ع املدني 
ومؤسسات القطاع الخاص برعاية األمانة العامة 

ملجلس التعاون لدول الخليج العربي. 
واعت����ربت نائ����ب رئيس البن����ك الدولي انجر 
أندرس����ون أن انعقاد مؤتمر املانحني لليمن يأتي 
ثمرة للتش����اور والعمل املش����رتك ب����ني الحكومة 

اليمنية والبنك الدول����ي وحكومة اململكة العربية 
الس����عودية وبقية مجتمع املانحني بهدف حشد 
الدعم اإلقليمي والدولي لاستجابة الحتياجات 
الشعب اليمني ومساعدة حكومة الوفاق الوطني 

على تج����اوز التحديات التي تحف����ل بها املرحلة 
االنتقالية.

وأش����ارت نائب رئيس البن����ك الدولي إىل أنه 
يع����ول عل����ى املجتم����ع الدولي دور كب����ر يف دعم 

االقتصاد اليمني وبما يس����هم يف تعزيز اس����تقرار 
وأم����ن اليمن ال����ذي يعد جزء ال يتج����زأ من أمن 
واس����تقرار املنطق����ة والعالم.. منوه����ة إىل ضرورة 
مبادرة شركاء التنمية.................. البقية ص/2

جمال بن عمر: مؤتمر المانحين مناسبة الستمرار الجهود اإلقليمية والدولية الداعمة للشعب اليمني

يعترب التعداد العام للس���كان 
2014م  واملنش���آت  واملس���اكن 
يف الجمهورية اليمنية مش���روع 
وطني حيوي، وعلى درجة بالغة 
األهمي���ة يف مختل���ف املجاالت 
االقتص���������ادي���ة واالجتماعي���ة 

والديموغرافية.
املركزي  الجه���از  أن  وبحكم 
قي���ادة  يف  ممث���ًا  لإلحص���اء 
التع���داد ولجان���ه املختلفة تقوم 
والتجهيز  واإلع���داد  بالتخطيط 

والتحض���ر لتنفيذ مختل���ف مراحل التعداد، ف���إن الجميع معني 
باإلسهام يف نجاح هذا املشروع الكبر سواًء يف األجهزة الحكومية، 
أو األهلية والقطاع الخاص، ومنظمات املجتمع املدني واملواطنني.

وك���ون التعداد ال يزال يف مراحل���ه التمهيدية والتحضرية من 
حيث اس���تكمال األطر القانوني���ة، والتنظيمية ومناقش���ة وإقرار 
الخط���ط والربامج العام���ة والتفصيلية، وتقدي���ر املتطلبات الفنية 
واملادي���ة والبش���رية لتع���داد 2014م لكاف���ة األنش���طة واملراحل 
والتنس���يق مع مختلف مصادر التمويل املحلي، والخارجي لتوفر 
الدع���م الفني واملادي الازم للوصول بالتع���داد لتحقيق األهداف 

املنشودة.
ف���إن ذلك يتطلب بذل املزيد من الجهود يف هذه املرحلة والتي 
تع���د أهم وأخطر مراحل التعداد إذ يعتمد على كفاءة ودقة العمل 
التحضري تحقيق أعلى مس���تويات الكفاءة لتنفيذ بقية مراحل 

التعداد امليدانية واملكتبية.
ويعكف الجهاز على دراسة كافة الجوانب واألساليب والتقنيات 
املقرتحة لتطوير منهجيات وأساليب تنفيذ تعداد 2014 بتخطيط 
دقيق ومحكم يستوعب كافة املس���تجدات ، واملتغرات أواًل بأول 

والثقة يف التنفيذ بكفاءة واقتدار – إن شاء اهلل–.
ويف األخر أتمنى من الجميع التفاعل مع هذا العمل املهم على 

الوجه الصحيح واملطلوب .
واهلل امل�����وفق ،،،

االفتتاحية

�أ. د. ح�سن ثابت فرحان
رئيس الجهاز – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد

مدير التعداد

الوثائق التحضيرية للتعداد العام 2014م
عقب صدور القرار الجمهوري رقم )107( لسنة 2011م بشأن 
عكف  2014م  واملنشآت  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  إجراء 
الجهاز املركزي لإلحصاء على إعداد الربامج والخطط والدراسات 
لتخطيط  إسرتاتيجية  رؤيا  إىل  وترجمتها  واإلدارية  واملالية  الفنية 
التعداد 2014م وفق أسس علمية ومنهجية أعتمدت على تقييم 
منهجية ووثائق التعداد السابق وإعداد دراسة أولية عن الدروس 
التقديرات  الحالي باإلضافة إىل إعداد  التعداد  املستفادة لتخطيط 
األولية ألحجام العمل التعدادية 2014م وإعداد املشتغلني حسب 
فئاتهم على مستوى املحافظات والتقسيمات التعدادية )قطاع / 

قسم / منطقة عد( من خال اإلسقاطات السكانية .
- وضع خطة العمل والربنامج الزمني للتعداد 2014م بش���كل 

عام وتفصيلي شامل للضوابط الفنية لضبط الجودة . 
- إعداد التكاليف التقديرية العامة والتفصيلية لكافة األنشطة واملراحل............... البقية ص/2

فار�س علي �جلهمي
املنسق العام للتعداد

الجهات المانحة توافق على تمويل األنشطة اإلحصائية في المرحلة القادمة

 اإلحصاء/ حسن الصغري
التخطي���ط  وزي���ر  معال���ي  ص���رح 
والتع���اون الدول���ي – رئي���س اللجنة 
العلي���ا للتع���داد - الدكت���ور / محم���د 
سعيد السعدي بأن الخطوط العريضة 
لتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن 
مراحل���ه  بكاف���ة  2014م  واملنش���آت 
واملادية  الفني���ة  وأنش���طته ومتطلباته 
والبش���رية قد تم إعداده���ا خال هذا 
العام، باإلضافة إىل التنس���يق املبكر مع 
الجه���ات التمويلية املختلف���ة واإلعداد 
األولي للخط���ط والربامج واالحتياجات 
العام���ة والتفصيلي���ة ومتطلبات تعزيز 

التع���دادات،  اإلحصائي���ة يف  الق���درات 
واالطاع على تجارب الدول والوسائل، 
واألس���اليب الحديثة يف التعدادات ويف 
ض���وء تقييم الوضع الس���ابق والحالي 
للمنهجي���ات والوثائق والبنية التحتية 
وال���دروس املس���تفادة لتخطيط تعداد 
2014م كمش���روع وطني هام يُعتمد 
علي���ه يف وض���ع إس���رتاتيجية وخطط 
التنمية الش���املة، وتوفر قاعدة بيانات 
عن مختلف الخصائ���ص الديمغرافية 

واالقتصادية واالجتماعية.
املرك���زي  الجه���از  أن  أك���د  وق���د   
لإلحص���اء بص���دد اس���تكمال األط���ر 

القانونية والتنظيمية وتدشني األعمال 
التحضرية................... البقية ص/2

رئيس الجهاز- مدير التعداد وزير التخطيط والتعاون الدولي يدشن األعمال التحضيرية لتعداد 2014م
يصدر قرارات تشكيل اللجان 

الفنية والنوعية للتعداد
اإلحصاء/خاص

أصدر الدكتور حس���ن ثاب���ت فرحان - رئي���س الجهاز 
املركزي لإلحص���اء - نائب رئيس اللجن���ة العليا للتعداد - 
مدير التعداد العام للس���كان واملس���اكن واملنشَات 2014م  
ق���رارات معاوني مدير التع���داد و اللجان الفني���ة والنوعية 
واملالية واإلدارية العاملة بالتعداد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت 2014م، وفق���ًا للمعاي���ر والش���روط الختي���ار 
العاملني يف لجان التع���داد ومعاوني مدير التعداد املقرة من 
قب���ل مجلس الجهاز. مؤكدا بأن تش���كيل لج���ان التعداد 
اليوم يمث���ل االنطاقة الفعلية ملرحلة االعمال واألنش���طة 

التحضرية لهذا املشروع الوطني الهام .
كم���ا أكد رئي���س الجهاز –مدي���ر التعداد- ب���أن الجهاز 
سوف يكثف جهوده ويضع كافة امكانياته وخرباته يف املجال 
االحصائي واألبحاث لتنفيذ التعداد الس���كاني الخامس يف 
اليمن وذلك خدمة لهذا املشروع الوطني الهام، موضحا بأن 
الجهاز يهدف من ذلك بأن يكون ............... البقية ص/2

د. عبد�حلكيم �لعبيد
وكيل الجهاز

�لعدد )15(     �سبتمرب  2012م

إضاءة
حنن اآلن أمام حتد كبري، عجلة 

التغيري دارت، ولن تعود عقارب الساعة 
إىل اخللف، ومن حيلم بأن التغيري 

لن حيدث فهو يعيش يف كوكب 
آخر، وال رجعة عن املبادرة اخلليجية، 

فاملبادرة برعاية إقليمية ودولية.

عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

رئي�س �لتحرير/ ح�سن ناجي �ل�سغري�مل�سرف �لعام/ �أ. د. ح�سن ثابت فرحان

صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

ب�سم �هلل 
�لرحمن �لرحيم

اُهْم )َلَقْد �أَْح�سَ
)� ُهْم َعدًّ َوَعدَّ

�سدق �هلل �لعظيم
آية 94 - مريم



 No (15) - Sep 2012العدد ) 15 (    سبتمبر 2012م2
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دور البعد اإلحصائي في مسيرة التنمية المستدامة
م���ن البديه���ي أن تتوف���ر يف عملي���ات التخطيط 
للتنمي���ة القطاعية والكلية الش���املة األخذ يف االعتبار 
كافة املؤشرات اإلحصائية وأن يؤخذ بالحساب عالقة 
املتغ���رات م���ع بعضها ضمن أي���ًا من تل���ك العمليات 
التخطيطية س���واًء كان ذلك يف مجال التعليم، الصحة 
والس���كان، الحد من البطال���ة والتخفيف من الفقر أو 

التطوير للبنية التحتية ... الخ.
عنده���ا فق���ط تكتس���ب عملية 
التخطي���ط صفة الش���مولية والدقة 
يف التعبر عن االحتياجات الحقيقية 
للمجتمع . ول���ن يتحقق ذلك مالم 
يكن  هناك إهتمام كافٍ يف مس���ألة 
االتس���اق والتناغم والتكامل والدمج 
بني السياس���ات الكلي���ة والقطاعية 
وب���ني الربام���ج واملش���روعات وعدم 
تعارضه���ا مع بعضها لتحقيق الكفاءة 
والجدوى من حي���ث الكلفة والعائد 
والفاعلي���ة وحتى تص���ب مخرجات 
الربامج واملش���روعات نح���و االتجاه 

الرئيسي للتنمية  املستدامة .
إال أن غي���اب التنس���يق بني أدوار 
الجهات الفاعلة وخططها وسياساتها 
وبرامجه���ا يف مج���ال التنمي���ة يؤدي 

إىل مش���كالت وتعقيدات وتتحول مثل هذه املس���ائل 
املتعارضة يف ظل عدم توافر التنس���يق على مس���توى 
بلورة السياس���ات وتنفيذ الربامج وتناغم األهداف إىل 

خلل يف املسرة التنموية إجمااًل. 
وهنا يأت���ي دور األجهزة اإلحصائيه فمن منطلق أن 
اإلحص���اء جزء اليتج���زأ من املحتوى الواس���ع للتنمية 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة واس���تنادًا إىل األهمية التي 
تحتله���ا اإلحص���اءات يف أي عملي���ة ناجح���ة ودقيق���ه 
للتخطي���ط اإلنمائي، نج���د أن املخططني وراس���مي 
السياسات وبإستمرار يؤكدون على العالقة املؤسسية 
واملوضوعية والفنية بني اإلحصاء والتنمية  وبأنها مسألة 
حتمية اليمكن إغفالها بل وم���ن األهمية بمكان دمج 
البع���د اإلحصائي واملعلومات���ي يف التنمية وبما يضمن  
تعزي���ز آليات التنس���يق والتواصل املس���تمر وتحقيق 
الشراكة والتفاعل على مس���توى اتخاذ القرار واعتماد 
االسرتاتيجيات والسياسيات بني الوزارات واملؤسسات 

الحكومية وتقديم كل وحدة منها إىل الوحدات األخرى 
ما تحتاجه من معلومات وخدمات فنية ودعم متواصل 
حس���ب احتياجاته���ا تحقيقًا لالتس���اق والتكامل بني 
أهدافها ومجاالت عملها وبرامجها جميعًا يف إطار الرؤية 

واملهام واألهداف العامة للتنمية.
وتج����در اإلش����ارة إىل أن عملية الرتاب����ط والتكامل 
والدم����ج للبع����د اإلحصائ����ي يف التنمي����ة ال تكتم����ل 
بتحقيقه����ا على املس����توى النظري 
والندوات  وال����ورش  يف االجتماعات 
فقط مالم ترتجم على املس����تويات 
مس����توى  عل����ى  أي  التنفيذي����ة 
عل����ى  الق����رار  واتخ����اذ  التخطي����ط 
املس����توى الوطني، وعلى مس����توى 
والتع����اون  والتنفي����ذ  املمارس����ة 
والتج����اوب من قب����ل الجميع ومن 
أج����ل أن تتمكن األجهزة اإلحصائية 
من اس����تيعاب الطلب املتزايد على 
البيانات واملؤش����رات اإلحصائية من 
قبل  جمي����ع الجهات الحكومية من 
مؤسس����ات و وزارات  والعم����ل على 
توفر تل����ك اإلحص����اءات ذات الدقة 
والجودة العالية وتماشيًا مع متطلبات 
اإلدارة االقتصادي����ة وأولويات التنمية 
فإن املوضوع إجمااًل يعتمد بالدرجة األساس����ية على 
مدى توافر االعتمادات املالية والفنية الكافية لألجهزة 
اإلحصائي����ة وأيض����ًا على مق����دار التع����اون والتجاوب 
الذي  تبديه الجه����ات املصدرية للبيانات )من وزارات 

ومؤسسات حكومية( مع األجهزة اإلحصائيه.
وبالتال����ي يتطلب األم����ر مزيدًا م����ن العمل الجاد 
وال����دءوب بني كاف����ة الجهات الحكومي����ة نحو تعزيز 
التنس����يق املؤسس����ي ملا لذلك من أثر لدعم املسرة 
التنموي����ة والعم����ل كذلك على توفر آلية للتنس����يق 
والتواص����ل املس����تمر واملتكام����ل املوضوع����ي للربامج 
واملشاريع التنموية من منظور شامل لجميع العالقات 
املتبادلة واآلثار والنتائج على املس����توى الوطني لكي 
يتم تفادي أية نتائج س����لبية وهذا جعل من مس����ألة 
دمج البعد اإلحصائي يف التنمية قضية حساسة وعلى 
قدر كبر من  األهمية يف مس����رة التنمية املس����تدامة 

وكفاءة األداء واالستخدام األمثل للموارد املتاحة .

على املجتمع الدولي
 بتعزيز التزاماتهم لدع���م الحكومة اليمنية خالل 

هذه املرحلة . 
الري���اض  مؤتم���ر  يف  املش���اركون  واس���تعرض 
للمانح���ني عدد من الوثائق املع���دة من قبل الحكومة 
اليمني���ة واملانحني ومن أبرزها وثيقة الربنامج املرحلي 
لالس���تقرار والتنمية االقتصادية واالجتماعية لألعوام 
2012م – 2014م والتى كشفت عن طبيعة االولويات 
الطارئة التى تتصدر قائم���ة اهتمامات حكومة الوفاق 

الوطني خالل العامني القادمني . 
وحددت وثيقة الربنامج املرحلي لالس���تقرار املزمن 
بعام���ني والت���ى عرضت عل���ى املش���اركني يف مؤتمر 
الري���اض للمانحني االولوي���ات السياس���ية واالمنية 
واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة الت���ى س���رتكز الحكومة 
بالتع���اون م���ع مجتمع املانحني لليم���ن على تنفيذها 
خالل املرحلة األنتقالية واملتمثلة يف اس���تكمال االنتقال 
الس���لمي للسلطة واس���تعادة االس���تقرار السياسي، 
وتحقي���ق االس���تقرار األمني وتعزيز س���يادة القانون، 
وتلبي���ة االحتياج���ات اإلنس���انية العاجلة، وتحس���ني 

مؤشرات النمو االقتصادي.
واش���ارت الوثيق���ة اىل اق���رار حزم���ة م���ن التدابر 
والتدخ���الت الحكومية لتنفيذ االولوي���ات املحددة يف 
الربنام���ج املرحل���ي لالس���تقرار والتنمي���ة االقتصادية 
واالجتماعي���ة للعامني 2012-2013م ب���دءًا بتحقيق 
االس���تقرار السياس���ي واس���تكمال االنتقال السلمي 
واآلم���ن للس���لطة عرب إجراء حوار وطني ش���امل لكل 
القوى والفعاليات السياس���ية بما فيها الش���باب واملرأة 
يفض���ي إىل حل وطني ع���ادل يحف���ظ لليمن وحدته 
وآمنه واس���تقراره وهو ما س���يتم تحقيقه عرب انتهاج 
جملة من السياسات وبرامج العمل املتمثلة يف تشكيل 
لجنة اإلعداد والتحض���ر ملؤتمر الحوار الوطني والتى 
تم انش���اؤها مؤخرًا وتس���مية اعضائها املمثلني لكافة 
القوي والفعاليات الوطنية وتش���كيل لجنة التفس���ر 
والهيئات األخرى املنش���أة بموجب هذه اآللية تمهيدًا 

النعقاد مؤتمر الحوار الوطني . 
واعتربت الوثيقة والتى ت���م اعدادها بالتعاون بني 
الحكومة اليمني���ة ممثلة ب���وزارة التخطيط والتعاون 
الدول���ي وع���دد م���ن الجه���ات املانح���ة اىل أن إجراء 
إصالح���ات دس���تورية ملعالجة هيكل الدول���ة والنظام 
السياس���ي وإنش���اء لجنة دس���تورية لصياغة دستور 
جدي���د يمثل جز من أولويات االصالحات السياس���ية 

التى سيتم تنفيذها قبيل انتهاء الفرتة االنتقالية . 

ولفت���ت وثيقة الربنام���ج املرحل���ي اىل أن من أبرز 
االولويات يف الجانب االمن���ي خالل العامني القادمني 
تتمث���ل يف تفعيل وتعزي���ز الق���درات األمنية لتحقيق 
نتائج فاعلة على صعيد مكافحة األرهاب والقرصنة اىل 
جانب إنجاز عملية هيكلة الجيش واألمن واس���تعادة 
االس���تقرار األمني وبسط س���يطرة الدولة على كامل 
األراض���ي اليمني���ة ع���رب تنفي���ذ جملة م���ن الربامج 
والسياس���ات املتمثل���ة يف اتخ���اذ الخط���وات الالزمة 
لضمان وقف جميع أش���كال العنف وانتهاكات القانون 
اإلنس���اني الدول���ي ، وفض االش���تباك ب���ني القوات 
املسلحة والتشكيالت واملليشيات والجماعات املسلحة 
األخرى وضمان عودتها إىل ثكناتها، والعمل على إنهاء 
جميع النزاعات املس���لحة واتخ���اذ التدابر واإلجراءات 
التش���ريعية واملؤسس���ية لتحقيق العدال���ة االنتقالية 
وضم���ان حماي���ة حقوق اإلنس���ان وتجري���م انتهاكها 
وإع���ادة تأهيل من ال تنطبق عليهم ش���روط الخدمة 
يف القوات املس���لحة واألجه���زة األمنية وتحقيق تكامل 
القوات املس���لحة تحت قيادة مهنية ووطنية موحدة يف 
إطار س���يادة القانون. واس���تكمال االنتشار األمني يف 

املديريات واملناطق. 
كم���ا ع���رض خ���الل املؤتم���ر تقريرا خ���اص حول 
االحتياجات اإلنسانية واملادية الطارئة يف اليمن حيث 
اكد التقرير على ضرورة تحس���ني األوضاع اإلنسانية 
وخاص���ة للفئ���ات األكث���ر تض���ررًا ع���رب تنفي���ذ جملة 
من السياس���ات وبرام���ج العمل لتأم���ني االحتياجات 
األساسية من الس���لع والخدمات للمواطنني، وخاصة 
توف���ر املش���تقات النفطي���ة والغ���از املنزل���ي، وتلبية 
االحتياج���ات املحلي���ة م���ن الكهرب���اء واملي���اه بصورة 
منتظمة ومعالجة األضرار االنسانية بتوفر املساعدات 
والتعويضات ألسر الشهداء والجرحى اىل جانب إعادة 
إعم���ار وتأهيل البنية التحتية واملرافق العامة والخاصة 
املتضررة جراء االحداث، م���ع إعطاء األولوية للخدمات 
التعليمي���ة والصحية، الطرق، الكهرباء، ش���بكات املياه، 
وشوارع املدن و تهيئة األوضاع لعودة النازحني وتقوية 
التع���اون والتنس���يق بني الجه���ات املعني���ة بمعالجة 
األوضاع اإلنسانية و ربط التدخالت اإلنسانية العاجلة 
بالتدخ���الت التنموي���ة طويلة املدى، وم���ن ذلك دعم 

الحماية االجتماعية.
كم���ا تضم���ن التقرير تحدي���دًا البرز السياس���ات 
والربامج الهادفة اىل تلبية االحتياجات اإلنس���انية من 
قبيل معالجة االحتياجات الطارئة لس���وء التغذية عرب 
ربط املساعدة االنس���انية بالتنمية االقتصادية طويلة 
امل���دى و مس���اعدة النازحني وتوس���يع تغطية الجهود 

اإلنسانية لتشمل الفئات املتضررة يف مختلف املناطق 
وتحسني جاهزية وقدرات الربامج لضمان استجابتها 
الفعالة لالحتياجات اإلنسانية و تعزيز قدرة املجتمعات 
املحلي���ة عل���ى تجاوز الصعوب���ات املرتبط���ة باألوضاع 
اإلنس���انية و التخل���ص من اآلثار املتبقي���ة عن النزاع 

املسلح وخاصة األلغام. 
املانحون يتعهدون بدعم املرحلة االنتقالية:

أكدت ال���دول واملنظم���ات املانحة لليم���ن التزامها 
بدعم مس���اع الحكوم���ة اليمنية الهادف���ة اىل مواصلة 
تطبي���ق بن���ود املب���ادرة الخليجي���ة وتنفي���ذ برنام���ج 
االس���تقرار املرحلي الذي ينس���جم مع اهداف املبادرة 
وع���رب البيان الصادر عن الرئاس���ة املش���رتكة الجتماع 
مؤتمر الرياض للمانحني عن ترحيب املانحني لليمن 
بأولوي���ات الربنامج املرحلي واملصفوفة امللخصة للموارد 
2012م - 2014م التى أعدت من قبل حكومة الوفاق 
الوطني والتى تحدد األولويات قصرة ومتوسطة املدى 
وآلي���ات التمويل، كما التزم املانحني بتمويل االولويات 
املحددة يف املصفوفة اىل جانب تقديم كافة اوجه الدعم 

الالزمة لتلبية االحتياجات االنسانية يف اليمن . 
وأكد البيان أنه س���يتم عقد اجتماع اخر للمانحني 
بع���د انته���اء الف���رتة االنتقالي���ة يكرس لجم���ع املوارد 
املالي���ة الالزم���ة لتمويل احتياجات التنمية متوس���طة 
وطويلة املدي.. مش���رًا إىل أنه تم اقرار االطار املشرتك 
للمس���ئوليات املتبادل���ة تمهيدًا لتحويل���ه إىل مجلس 
ال���وزراء اليمني للمصادق���ة عليه.. منوه���ًا إىل أن هذا 
االط���ار يأتي متوافقًا مع مبادئ »بوس���ان« التي يدعم 
أهمية الوفاء بالتعهدات للمساعدات املالية كما يتضمن 
اإلطار إصالحات سياسية رئيسية والتزامات بالتنفيذ 
من قبل الحكومة وكذلك التزام املانحني بتعزيز قدرات 

الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفاعلية . 
وش���دد البيان على أهمية الش���راكة بني الحكومة 
اليمنية واملانحني لدعم االس���تثمار كونه يمثل إحدى 
الوسائل الفاعلة للتسريع بوترة التحسن للمؤشرات 
االقتصادي���ة يف اليم���ن.. منوهًا إىل أهمي���ة الدور الذي 
يس���هم به املجتمع املدني اليمني واالقليمي والدولي 
واملنظمات اإلنس���انية والقطاع الخ���اص مع الحكومة 
االنس���انية  لالحتياج���ات  االس���تجابة  يف  اليمني���ة 

والتنموية . 
اطالق مرحلة جديدة من الش��راكة بني اليمن 

واملانحني : 
تخللت جلس���ات أعمال مؤتمر الرياض للمانحني 
اط���الق الحكومة ومجتمع املانحني مرحلة جديدة من 
الش���راكة والتوصل التفاق »املس���اءلة املتبادلة« الذي 

س���يعزز من كفاءة إدارة واس���تغالل املساعدات املقدمة 
لليمن من مصادر التمويل الخارجية . 

وأش���اد وزيرالتخطي���ط والتعاون الدول���ي الدكتور 
محمد السعدي بالتوجهات الحكومية القائمة والهادفة 
إىل اطالق مرحلة واعدة من الشراكة البناءه بني اليمن 
ومجتمع املانحني وبما يسهم يف دعم املساع املشرتكة 
والهادف���ة اىل تلبي���ة اس���تحقاقات املرحل���ة االنتقالية 

الصعبة.
ولف���ت وزي���ر التخطي���ط والتعاون الدول���ي إىل أن 
الش���راكة بني اليمن ومجتمع املانحني تكتس���ب بعد 
أعمق خاص���ة بعد ان اس���تكملت اليم���ن املفاوضات 
م���ع منظمة التج���ارة العاملية والتي س���تنال العضوية 
الكاملة خالل األشهر القادمة وأصبح االقتصاد الوطني 
اكثر اندماجًا وتكاماًل م���ع االقتصاد االقليمي والدولي 
فضاًل عن اس���تمرار جهود االصالحات االقتصادية مع 
املؤسس���ات املالية واالقتصادية الدولية وعلى رأس���ها 

البنك وصندوق النقد الدوليني ومجتمع املانحني . 
من جهته اعترب مستشاراألمني العام لالمم املتحدة 
للش���ئون اليمنية جمال بن عم���ر ان مؤتمر املانحني 
مناسبة الس���تمرار الجهود االقليمية والدولية الداعمة 
للش���عب اليمني يف مواجهة التحدي���ات التى تواجهه 
مؤكدًا أن عملية االنتقال السياسي يف اليمن مستمرة 
وملتزم���ة بالج���دول الزمني يف إطار االلي���ة التنفيذية 
للمب���ادرة الخليجية الفتًا إىل أن األم���م املتحدة تدعم 
بشكل كامل عملية االعداد للحوار الوطني وتتطلع إىل 
العمل بشكل وثيق مع كل االطراف االقليمية والدولية 

الداعمة النجاح املسار السياسي . 

وزير التخطيط والتعاون
للتع���داد 2014م، وانج���از وثيقة مش���روع التعداد 
وتش���كيل لجان العمل التحضرية والذي يعد أساس 
البناء لبقي���ة مراحل التعداد امليدانية واملكتبية الالحقة 

بما يحقق األهداف املنشودة .
وأش���ار معالي الوزير على ض���رورة تكاتف الجميع 
للتفاع���ل اإليجاب���ي مع التع���داد بمختل���ف مراحله، 
وخطواته كأحد أهم أركان النظام اإلحصائي الوطني، 
وعلى أهمية التقييم واملراجعة املستمرة لربامج وخطط 
العم���ل والتحديث والتطوير لتلبي���ة كافة االحتياجات 

الوطنية املرجوة من تنفيذ هذا املشروع .

رئيس الجهاز- مدير التعداد يصدر
التع���داد الق���ادم 2014م وفقًا لألس���س والضوابط 

العلمي���ة الحديثة ومواكبا للتطورات وآخذًا بالتوصيات 
الدولي���ة يف هذا املجال وبم���ا يضمن توفر واحتياجات 
االقتصادي���ة  للتنمي���ة  الرابع���ة  الخمس���ية  الخط���ة 

واالجتماعية للفرتة مابني 2011 -2015م .
ويف ختام تصريحه ناش���د رئي���س الجهاز – مدير 
التعداد كافة الوزارات واألجهزة الحكومية ومؤسس���ات 
القطاع الخاص اىل تقديم كل ما امكنها من دعم لهذا 
املشروع الوطني الهام.مش���رًا إىل دور وسائل االعالم 
للقي���ام بدوره���ا يف مجال توعي���ة أف���راد املجتمع من 
مواطنني ومقيمني بأهمية التعداد وضرورة مشاركتهم 

يف انجاحه .

الوثائق التحضريية للتعداد
حسب البنود الرئيسية والفرعية ومصادر التمويل 

املتوقعة محليًا / خارجيًا .
- إعداد مصفوفات املتطلبات الفنية واملادية والبشرية 
يف ضوء تقييم الوضع السابق والحالي للجهاز ومكاتبه 

يف املحافظات يف جانب البنية التحتية .
- مراجع���ة ومتابعة الحصول على الخارطة الرقمية 
الحديثة للجمهورية اليمنية من مركز االستشعار عن 
بعد وإجراء الربط الش���بكي كأحد األساليب الحديثة 
 GIS الس���تخدام الخرائط بنظم املعلومات الجغرافية

يف هذا التعداد .
- عقد جلسات تنسيقية مع صندوق األمم املتحدة 
للس���كان UNFPA بش���أن الش���راكة ودعم أنشطة 

التعداد لجميع مراحله )دعم خارجي( .
- إع���داد وثيقة مش���روع التع���داد العام للس���كان 
واملساكن واملنشآت 2014م )تخطيط املتطلبات الفنية 
واملادية والبش���رية للتعداد )2012-2018( والتي تعد 
إس���رتاتيجية تخطيط للتعداد ألول مرة يف اليمن ويف 

وقت مبكر .
- إعداد مصفوفة املتطلبات الفنية واملادية والبشرية 

للتعداد 2014 للفرتة 2012-2018م .
- الب���دء بأعم���ال التقيي���م والتحلي���ل )التفصيلي( 

ملنهجية ووثائق التعداد 2004م .
- متابع���ة الجه���ات املانح���ة لعق���د ورش���ة العمل 
الرتويجي���ة للتع���داد لع���رض وثيقة مش���روع التعداد 

2014م .
- تشكيل اللجان الفنية والنوعية واملالية واملساعدة 
لألعمال املكتبية للتعداد وصدور القرارات ذات الصلة .

- جاري العمل النجاز مقرتحات وتصورات استخدام 
تقنية املاسح الضوئي يف تعداد 2014م .

   �صام علي ال�صماط
منسق الخطة اإلسرتاتيجية لإلحصاء

نزف أجمل التهاني والتبريكات إلى فخامة املشير/

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

ودولة األستاذ/ محمد سالم باسندوة
رئيس مجلس الوزراء

بمناسبة اليوبيل الذهبي لثورة 26 سبتمبر 
وقدوم أعياد أكتوبر ونوفمبر

أعاد هللا علينا هذه املناسبة وعلى جميع 
الشعب اليمني بالخير والُيمن والبركات.

د. محمد سعيد السعدي
وزير التخطيط والتعاون الدولي

رئيس اللجنة العليا للتعداد

أ.د. حسن ثابت فرحان
رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء

نائب رئيس اللجنة  العليا للتعداد - مدير التعداد

ومجيع موظفو وزارة التخطيط والتعاون الدولي واجلهاز املركزي لإلحصاء

تهانينا

املهنئون:
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يش����ر مصطلح “النافذة الديمغرافية” أو “ الهب����ة الديمغرافية” إىل بداية 
دخ����ول مجتمع ما إىل املرحلة الثالثة واألخرة من مراحل التحول الديمغرايف 
التي من س����ماتها البارزة توازن مع����دالت املواليد مع معدالت الوفيات عند 
مس����تويات متدنية ووصول الس����كان إىل مستوى االس����تقرار، أي مستوى 

اإلحالل. 
وتعت����ر النافذة الديمغرافية ظاهرة س����كانية حديث����ة، وتنفتح أو تظهر 
م����رة واحدة فق����ط يف تاريخ كل مجتمع م����ن املجتمعات اإلنس����انية. وتعد 
الناف����ذة الديمغرافية فرصة تاريخية لزيادة النم����و االقتصادي، وهي نتيجة 
ومكس����ب ملزيد من النم����اء والرفاهية للمجتمع. وقد تهي����أت لهذه الفرصة 
واس����تفادت منها ال����دول الصناعية الغربية التي ولج����ت إىل املرحلة الثالثة 
واألخ����رة من التحول الديمغرايف، ولحقت به����ا دول كثرة أخرى من الدول 
النامي����ة ومنها بعض ال����دول العربية األمر الذي س����اهم يف زيادة اإلنتاجية 
ويف االدخار واالس����تثمار املنتج، وهناك دول أخ����رى أصبحت قريبة جدًا من 
دخول املرحلة الثالثة نتيجة للتقدم املحرز يف خفض الخصوبة إىل مس����توى 
االس����تقرار السكاني وتحقيق معدالت عالية يف مؤشرات التنمية البشرية 
والنمو االقتصادي وتحس����ن املس����توى املعيشي للس����كان، وتنتظر فرصة 
انفت����اح النافذة الديمغرافي����ة لتحقيق مزيدًا من النم����و والتطور والرفاهية 
لألسرة واملجتمع. كما تش����ر بعض الدراسات إىل أن بعض الدول النامية 
ضاعت عليها فرصة االستفادة من النافذة الديمغرافية وذلك بسبب ضعف 
االس����تثمارات املباش����رة الضرورية يف الفق����راء، وتفتقر إىل اإلدارة الرش����يدة 
والحكم الجيد وضعف الش����فافية واملس����اءلة االجتماعي����ة األمر الذي كان 

سبب انغالق النافذة السكانية وبالتالي ضياع فرصة تاريخية. 
 وتعت����ر اليمن من بن دول أخ����رى قليلة التي ما زالت بعيدة جدًا عن 
بل����وغ املرحلة الثالثة نتيجة لنمط التحول الديمغرايف البطيء فيها كما بينا 
سابقًا. والتحول الديمغرايف البطيء يف اليمن هو نتيجة للتغرات الهيكلية 
املصاحبة لعملية التغر االجتماعي البطيء من مجتمع ريفي تقليدي سائد 
إىل مجتم����ع حضري ينمو ببطء ويس����عى للتخلص من تأثر قيم املجتمع 
التقليدي الس����ائد من جهة، ولالنفتاح واالندماج بالسوق العاملي ومالحقة 
التغرات املتس����ارعة يف التكنولوجيا واملعرفة من خالل ش����بكات االنرتنت 
والفضائي����ات الت����ي ال يمتلكها إال عدد محدود جدًا من الس����كان من جهة 

أخرى. 
والتح����ول الديمغرايف البطيء يف اليم����ن أصبح من أهم التحديات التي 

تحول دون إس����تدامة النمو االقتصادي الذي ش����هد 
تراجعًا غر مس����بوق خالل الس����نوات املاضية األمر 
الذي يؤدي إىل تزايد ارتفاع مستويات الفقر والبطالة 
وتدهور املس����توى املعيشي لغالبية السكان كما بينا 

سابقًا. 
وال يمك����ن أن تظل اليمن لفرتة طويلة يف املرحلة 
الثاني����ة ألنه كلما طالت فرتة بقاءه����ا يف هذه املرحلة 
كلم����ا زاد احتمال تعرض البلد إىل مخاطر جس����يمة 
متعددة ومعقدة أكثر مما هو الوضع يف الوقت الراهن. 
وإذا تقاعس����ت الدول����ة ع����ن توجيه موارده����ا املالية 
نحو تنمية البش����ر وخف����ض الخصوبة بما يؤدي إىل 
اإلسراع يف التحول الديمغرايف، فإنها قد تصل متأخرة 
وغ����ر مهيأة وتضيع منها فرصة االس����تفادة من منافع 

النافذة الديمغرافية. 
واألس����وأ من ذل����ك، أن اس����تمرار اخت����الل التوازن 
بن النمو الس����كاني وخاصة نمو القوة العاملة املطرد 
والنمو االقتص����ادي املتواضع يجعل االحتمال كبر بأن 

 ،)Demographic Trap( ”تقع اليمن فريس����ة ملا يسمى “ الفخ الديمغرايف
حيث يمكن أن يؤدي إىل ارتفاع معدالت الخصوبة والوفيات وبالتالي عودة 
اليم����ن إىل املرحلة األوىل من جديد، وهو أمر خطر ينذر بوقوع كارثة تهدد 

أمن واستقرار املجتمع. 
ومن املتوقع، حس����ب تقديرنا، أن اليمن يحتاج على األقل إىل ربع قرن 
آخر الس����تكمال املرحلة الثانية من التح����ول الديمغرايف. وهذا يمثل تحدي 
كب����ر ويتطلب من متخذي القرار االس����تعداد م����ن اآلن ملواجهة تحديات 
توفر االحتياجات األساسية لألعداد املتزايدة للسكان من أطفال وقوة عمل 
واملتقاعدين واملسنن الذين سوف يتزايد أعدادهم خالل هذه الفرتة.  ومن 
املهم الوقوف أمام تلك التحديات من خالل تطوير السياس����ات الس����كانية 
واعتبار هدف اإلسراع بالتحول الديمغرايف أهم هدف وله األولوية يف خطط 
التنمية الحالية والقادمة لإلس����راع بالتحول الديمغرايف الذي سيساهم يف 

زيادة واستدامة النمو االقتصاد خالل العقود األربعة ونيف القادمة. 
واإلس����راع بالتحول الديمغرايف ليس بالعمل اليس����ر ويمكن أن تكون 
باهظة التكاليف ولكنها مهمة ليست مستحيلة وعائدها على املدى البعيد 

ذي جدوى اقتصادية واجتماعية كبرة لصالح رفاهية 
جي����ل أطفال اليوم واألجيال م����ن بعدهم، ويبدو من 
تج����ارب ال����دول الناجحة كم����ا تبن لنا أع����اله، أنها 
أصبحت ضرورية لضم����ان عدم ضياع فرصة األجيال 
يف االس����تفادة من املكاس����ب التي يمكن أن تمنحها 
له����م النافذة الديمغرافية. ويمك����ن ملتخذي القرار يف 
الحكومة بالتعاون والتنس����يق مع منظمات املجتمع 
املدن����ي الفاعلة والقطاع الخ����اص الوطني يف الداخل 
والخارج والعربي واألجنبي واملنظمات والدول املانحة 
تحقي����ق ذل����ك من خالل سياس����ة فاعل����ة تؤدي إىل 
تحقيق حزمة من األهداف االس����رتاتيجية املتداخلة، 
وم����ن أهمه����ا توس����يع عملي����ة التحضر م����ن خالل 
تنمية امل����دن الصغرة واملتوس����طة والتنمية املتوازنة 
بن الحض����ر والريف، والتوزيع الع����ادل للدخل والثروة، 
ومكافحة الفس����اد الذي يزيد من تفاقم مش����كلة الفقر 
ويس����تنزف نس����بة كبرة ومتزايدة من موارد املجتمع 
واملطلوبة بش����دة الس����تثمارها لصالح الناس وخاصة 
الفق����راء منه����م يف التعلي����م، الصح����ة العامة والصح����ة اإلنجابي����ة والبنية 
األساس����ية، ويمثل الفساد عامل رئيس����ي يف فشل بيئة االستثمار لجذب 
وزيادة االستثمار الخاص املحلي ، العربي واألجنبي والرتكيز على االستثمار 
يف الرأس����مال البش����ري، خفض معدالت األمية وخاصة بن اإلناث، وزيادة 
مع����دالت االلتحاق يف مختلف مراحل التعليم وخاصة التعليم األساس����ي، 
وتمك����ن املرأة اجتماعي����ًا واقتصاديًا وسياس����يًا، وتبني برام����ج إعالمية يف 
مختلف وسائل اإلعالم لتوعية املجتمع بقضايا الصحة اإلنجابية والسلوك 
اإلنجابي املرغوب،  وكل ذلك وغرها من مدخالت س����تؤدي إىل اإلس����راع 
بخف����ض مع����دالت الخصوب����ة والوفيات وخاص����ة وفيات الرض����ع وبالتالي 

اإلسراع بالتحول الديمغرايف يف اليمن وزيادة النمو االقتصادي.  
 وخالص����ة كل ذل����ك أن التحول الديمغرايف يصاحب����ه تحديات وفرص 
مس����تجدة، وعل����ى الدولة تكثيف جهوده����ا الستش����راف تداعياتها ووضع 
أس����س وآليات عملية فاعلة ملواج����ه تلك التحدي����ات. والعمل من منظور 
املصلحة العامة لالستفادة من الفرص املتاحة لتعزيز استدامة التنمية وذلك 
من خالل تعزيز بيئة االستثمار الخاص املحلي والخارجي من خالل زيادة 

مس����اهمته يف الناتج املحلي اإلجمالي، وتوجيه املدخرات نحو االستثمار يف 
مج����ال تنمية املوارد البش����رية باعتبارها القاعدة األساس����ية لتحقيق دفعة 
قوية النطالق النم����و االقتصادي. ويف حالة ضياع هذه الفرصة فإن نتائجها 
السلبية سوف تؤدي إىل تفاقم مشكلة الفقر والبطالة وما يرتتب على ذلك 
من مخاطر التفكك االجتماعي وعدم االستقرار، وربما العودة من جديد إىل 
املرحلة األوىل للتحول الديمغرايف، كما كان يحدث من دورات صعود وانهيار 

املمالك حسب نظرية ابن خلدون. 
إذًا الناف����ذة الديموغرافي����ة فرصة فريدة من نوعه����ا يف تاريخ املجتمعات 
وفرص����ة ال تعوض إلحداث النهضة التنموية فهي التي مكنت دول ش����رق 
آس����يا ) النم����ور اآلس����يوية( وعدد م����ن دول أمريكا الالتيني����ة من تحقيق 
”املعجزة“ التنموية : فهي مس����ؤولة عن ثلث النمو االقتصادي الس����نوي يف 
دول نس����ور ش����رق آس����يا وهي املرحلة التي يبلغ فيها مجتمع ما الذروة يف 
حجم الس����كان يف قوة العمل مقابل أدنى نس����بة للس����كان املعالن وهي 
مرحل����ة ت����دوم فرتة معينة حوال����ي جيل ، يظهر بعدها خلل بن الس����كان 
يف قوى العمل والس����كان املعالن خاصة وأن عدد املس����نن يزداد تفاقمًا مع 

الزمن.
ويوفر التح����ول الديموجرايف يف آخر مراحله فرص����ة فريدة لدفع التنمية 
الشاملة للدول وخاصة منها الدول النامية ، وتلك التي أطلق عليها مصطلح 
“الدول الصاعدة”. ولكن كيف يصبح العنصر الديموجرايف عاماًل رئيس����يًا يف 

الشأن التنموي؟
واإلجاب����ة على ذلك أنه عن����د توفر ظروف معين����ة مصحوبة بتوجهات 
وسياس����ات مالئمة وضرورية . حيث إن تضخم الفئات النش����يطة ملجتمع 
ما، وتقلص الس����كان دون الخامس����ة مع نمو بطيء لفئة كبار السن يوفر 
للمجتم����ع قوة افرتاضي����ة لإلنتاج وخلق الث����روات إذا ما توفر له ش����رطان 

أساسيان هما:
- تأهيل املوارد البش����رية ع����ن طريق التعليم والتدري����ب وتأمن حالة 
صحي����ة جيدة، واح����رتام الحقوق للجمي����ع وتكريس ممارس����تها يف الواقع 
وتمكن املرأة والش����باب وتعزيز مش����اركتهم يف الحياة املجتمعية ورفع كل 

أشكال التمييز.
- تأهيل االقتصاد وإصالحه ووضع التشريعات املالئمة واآلليات العملية 
واملؤسسية الدافعة وتطوير البنية التحتية وخاصة االتصالية منها وتحديث 

املناهج واألساليب واالنخراط ضمن نظام االقتصاد العاملي الجديد.

التعداد السكاني مفهومه واستخداماته
واستخدامات  السكانية  ال��ت��ع��دادات  أه��داف  تتغر 
نتائجها من بلد إىل آخر ومن فرتة زمنية إىل أخرى وبصفة 
يف  ومتطلباتهم  الناس  حاجات  تزايدت  أن  بعد  خاصة 
للسكان  تعداد  أي  إج��راء  فعند  الحياة  ش��ؤون  مختلف 
واألعمال  األنشطة  واملنشَات يتم تحديد كافة  واملساكن 
تعداد  أي  إج��راء  مراحل  مختلف  يف  تنفيذها  املطلوب 
سكاني من أجل تحقيق األهداف التي يتوخى لتحقيقها 
التعداد  إجراء  عند  اإلنسانية  املجتمعات  من  أي مجتمع 
املنطلق نرى  العام للسكان واملساكن واملنشآت، من هذا 
من املهم أن نعطي ملحة سريعة عن تاريخ إجراء التعداد 
قديمًا وحديثًا واألهداف التي يتطلع إىل تحقيقها أي بلد 
عن  الصورة  يف  القارئ  يكون  حتى  إجرائه  على  يقدم 

املراحل التاريخية إلجراء التعدادات السكانية .
أه��داف  تحقيق  على  القديمة  ال��ت��ع��دادات  ارت��ك��زت 

رئيسية هي :
مجموعة  ألي  أو  للدولة  السكان  عدد  معرفة   : أواًل 

بشرية ضمن حدود الدولة .
ثانيًا : معرفة عدد الرجال وبصفة خاصة الشباب من 

أجل األغراض العسكرية .
الحضارة  عهد  يف  تمت  التي  القديمة  التعدادات  من 
أول  يعتر  التعداد  هذا  أن  اآلثار  علماء  وأعتر  الفرعونية 
تعداد يف التاريخ ، قد يمكن أن يتساءل القارئ كيف تم 
أنه  الفرعونية ونرى  التعداد يف عصر الحضارة  إجراء هذا 
الحصول  اآلثار من  لقد تمكن علماء   . محق يف تساؤله 
منطقة  يف  وكان  بمصر  امللوك  وادي  بمعبد  نقش  على 
األقصر بجنوب مصر ويعود تاريخ النقش إىل 2200 قبل 
منطقة  يف  السكان  عدد  على  النقش  ويحتوي  امليالد 
النقش  وتحليل  دراس��ة  خالل  ومن  األقصر،  يف  محددة 
يعتر  نتائج  إليه من  توصلوا  ما  أن  اعتروا  الذي وجدوه 
بجنوب  األقصر  منطقة  يف  جرى  التاريخ  يف  تعداد  أول 
مصر حيث حدد فيه عدد السكان يف منطقة محددة دون 

سواها.
وجد  فقد  القديمة  التعدادات  من  اآلخ��ر  التعداد  أما 
مابن  هذا  وكان  السومريون  لدى  كان  أنه  اآلثار  علماء 
عام 2144 إىل 2124 قبل امليالد. درس علماء اآلثار العديد 
أحد  يف  ووج��دوا  السومريون  حضارة  لدى  النقوش  من 
النقوش أنه تم اختيار »تتكروس« من بن 1600رجل 
إمارة كوديا وبصفة خاصة من سكان منطقة تسمى  يف 
آنذاك »لكش« الذي كان عددها ما يزيد على 4500 رجل 
وامرأة . لقد أكد علماء اآلثار من خالل دراستهم للنقوش 
التي حصلوا عليها عند دراستهم لحضارة السومريون أنه 
قد تم إجراء تعداد للسكان يف منطقة »لكش« ويعتر هذا 

من التعدادات السكانية القديمة التي تمت قبل امليالد.
القديمة  السكانية  التعدادات  من  الثالث  التعداد  أما 
قد تمت يف عهد الرومان ويف فرتة حكم بروس توليوس 

وكان هذا مابن 578إىل 537 قبل امليالد.
العديد من علماء السكان اعتروا أن هذا التعداد أفضل 
من أي تعدادات قديمة تمت قبل امليالد من حيث الدقة 
والوضوح يف سبيل معرفة عدد السكان يف العصر الروماني 

وعالقة ذلك بالدفاع عن اإلمراطورية الرومانية .
لقد حدد عدد املواطنن الذين يجب أن تحصل الدولة 
أعباء  مواجهة  أجل  من  الضرائب  على  منهم  الرومانية 

الدولة الرومانية يف ذلك العصر القديم.
كما  تعداد  أول  إج��راء  من  تمكنوا  فقد  اإلغريق  أم��ا 
تشر املصادر التاريخية يف عام 317 قبل امليالد ويف عهد 
دبتمروس حاول اليونانيون تحقيق بعض األهداف من 
متطلبات  مواجهة  من  تتمكن  حتى  التعداد  هذ  إج��راء 

السكان آنذاك .
يف  تعداد  أول  إج��راء  تم  فقد  اإلسالمي  العهد  يف  أما 
تم  حيث  ع��ن��ه(،  اهلل  )رض���ي  الخطاب  ب��ن  عمر  عهد 
وعموم  الجند  عدد  معرفة  تتضمن  التي  الدواوين  عمل 
املسلمن وتأكيدًا على ذلك ما ورد يف القرآن الكريم ويف 
سورة   )) عددا  شي  كل  وأحصى   (( املنزل  كتابه  محكم 

الجن آية )28( .
القديمة  ال��ت��ع��دادات  مفهوم  عن  سريعة  ملحة  ه��ذه 
تميزت  مرحلة  كل  أن  ونجد  وخصوصيتها  وأهدافها 
بخصائص تميزها عن األخرى وارتبطت بتوجهات الدولة 
حتى  تنشدها  التي  األه��داف  تحقيق  على  تعمل  التي 
وتعزز  والعسكرية  املادية  متطلباتها  مواجهة  من  تتمكن 
املواطنن  تعبئة  خالل  من  املواطنن  بن  حضورها  من 
عندما  أو  خارجية  ألخطار  تتعرض  عندما  عنها  للدفاع 
األضعف  األخرى  الدول  على حساب  التوسع  إىل  تتطلع 

منها اقتصاديًا وعسكريًا .
على  التعدادات  إلج��راء  القديمة  ال��دول  حرصت  لقد 
معرفة عدد سكانها وبصفة خاصة الشباب القادرين آنذاك 
على االنخراط يف الجيش للدفاع عن الدولة وبالذات يف 
الدول  تلك  تطلعات  وتحقيق  واليوناني  الروماني  العهد 
حتى  األخ��رى  ال��دول  إىل  النفوذ  ومد  التوسع  يف  آن��ذاك 
تستطيع أن تبني إمراطورياتها بحسب وجهة نظر حكام 
والسيطرة  املادية  املكاسب  املزيد من  وتحقق  الدول  تلك 

على مقدرات الشعوب األخرى .
القديمة  التعدادات  استعراض بعض  الغرض من  إن 
آنذاك  الدول  تتطلع  التي  والطموح  األه��داف  حيث  من 
لتحقيقها كي يكون القارئ بالصورة وذلك إن فكرة إجراء 
ولكن  اليوم  وليدة  تكن  لم  واملعاصرة  الحديثة  التعدادات 

تعود فكرة تنفيذ التعدادات إىل آالف السنن قبل امليالد.
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  يف  ممثلة  الدولة  أن  طاملا 
العام  التعداد  إجراء  على  اإلقدام  أجل  من  حاليًا  تخطط 
أن  البد  2014م  عام  يف  واملنشآت  والسكان  للمساكن 
التعداد  إجراء  بأهمية  الدولة  ورجل  املواطن  قناعة  تعزز 
والعمل كفريق واحد من أجل إنجاحه ويرتتب عليه إجراء 
بعض املسوحات بعد تنفيذه حتى تكون لدى الدولة رؤية 
من  تتعاظم  التي  السكان  ملتطلبات  تام  وإدراك  واضحة 

سنة إىل أخرى. 
من هذا املنطلق نجد من الضروري أن نقف يف هذه 
املقالة على إجراء التعدادات السكانية الحديثة من حيث 
التي عملت على إجراء  الدول  األهداف واملررات لبعض 
الدول  اليمن بن هذه  ونقف على موقع  التعدادات  هذه 

من  سواًء  الدول  الحديثة  السكانية  التعدادات  هذه  من 
حيث  من  أو  التعدادات  إلج��راء  الزمني  التوقيت  حيث 
تتوخاها  التي  لألهداف  التعرض  سيتم  لهذا  األه��داف، 
الدول لتنفيذ التعدادات السكانية يف العصر الحديث حتى 
تكتمل الصورة لدى القارئ عن األهداف إلجراء التعدادات 

القديمة وكذلك الحديثة .
وهذا  أه��داف  عدة  على  الحديثة  التعدادات  ارتكزت 
اليعني أن كل الدول تأخذ بهذه األهداف حرفيًا بل كل 
مع  تتوافق  التي  األه��داف  تحديد  على  تحرص  دول��ة 
تحرص   . لبلدها  الشاملة  التنمية  تحقيق  يف  توجهاتها 
رؤيا  لديها  يكون  أن  التعداد  تنفذ  التي  ال��دول  معظم 
املعيشي  املستوى  حيث  من  الناس  أوضاع  عن  واضحة 
يحصل  التي  األساسية  والخدمات  والصحي  والتعليمي 
الدولة على تحسن  املواطنن وقياس مدى قدرة  عليها 
كحق  وسهولة  بيسر  للمواطنن  الخدمات  هذه  تقديم 

من حقوق كل مواطن وأينما وجد .
من املفيد للقارئ أن تتطرق إىل األهداف العامة التي 
للسكان  عامة  تعدادات  أي  إج��راء  عملية  عليها  ترتكز 
واملساكن واملنشآت يف العصر الحديث ، حددت األهداف 
إلجراء التعداد يف أي بلد من البلدان يف العالم سواًء كانت 

متقدمة أو نامية يف ثالث محاور رئيسية هي :
أواًل: حصر املوارد البشرية يف الدولة .

خصائصهم  بحسب  السكان  توزيع  معرفة  ثانيًا: 
الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية بغرض التخطيط 

لتحقيق التنمية الشاملة .
والحضر  الريف  يف  وتوزيعهم  السكان  نمو  ثالثًا: 
والثانوية وما يرتتب  الرئيسية  املدن  وكذلك تركزهم يف 
مختلف  لتوفر  الدولة  قبل  من  التزامات  من  ذلك  على 
متطلبات التجمعات السكانية و معرفة مدى رقي أي أمة 
من األمم واإلنجازات التي حققتها يف املجاالت االقتصادية 
وتقديم  والثقافية  والصحية  والتعليمية  واالجتماعية 
الخدمات األساسية للسكان واملقارنة ملا أنجز وما لم يتم 
يف  تقدم  من  الشعوب  تحرزه  وما  تعداد  كل  إنجازه بن 

مختلف املجاالت .
نفذت العديد من الدول التعدادات السكانية يف البلدان 
عشر  والسابع  عشر  ال��س��ادس  القرن  خ��الل  املتقدمة 

والثامن عشر والتاسع عشر ومنها على سبيل املثال:
أ - يف عام 1665م تم تنفيذ تعداد للسكان يف الجنوب 

الشرقي من كندا.
ب - يف عام 1703م تم تنفيذ تعداد للسكان يف أيسلندا.
ج- يف عام 1748م تم تنفيذ تعداد السكان يف السويد.
د- يف عام 1760م تم إجراء تعداد السكان يف النرويج.

ه�- يف عام 1765م تم تطبيق أول تعداد للسكان يف 
الدنمارك.

هذه فقط أمثلة على إجراء بعض التعدادات يف البلدان 
الدول  هذه  األحوال  من  حال  بأي  واليعني  آنفًا  املذكورة 
السكانية،  التعدادات  إجراء  يف  آنذاك  اهتمت  التي  فقط 
بل هنالك العديد من الدول أقدمت على تنفيذ تعدادات 
سكانية لبلدانها وتمكنت من تحقيق تنمية شاملة من 

خالل وقوفها على حقائق واقع الناس من مختلف جوانب 
الحياة. من الصعوبة يف هذه املقالة التعرض إىل املزيد من 
املؤكد  التي نفذت تعدادات سكانية ومن  املتقدمة  الدول 
قبل  السكانية  التعدادات  أجرت  التي  الدول  معظم  أن 
القرن العشرين كانت تتم يف فرتات زمنية متباعدة ولكن 
البلدان  معظم  بصفة خاصة  العشرين  القرن  بداية  منذ 
السكانية وحددتها  التعدادات  إجراء  انتظمت يف  املتقدمة 
يف  التحول  قياس  من  وتمكنت  معينة  زمنية  بفرتات 
حياة الناس االقتصادية واالجتماعية والتعليمية والصحية 
للسكان  تقدم  التي  األساسية  الخدمات  نوع  وقياس 
ولألجيال  للناس  خدمة  وتطويرها  تحسينها  وكيفية 

القادمة يف بلدانها .
أما يف الوطن العربي لم يتم إجراء تعداد سكاني إال 
يف جمهورية مصر العربية عام 1882م ولكنها لم تستمر 
بتنفيذ التعداد بشكل منتظم بسبب الظروف السياسية 
لم  العربية  البلدان  معظم   . آنذاك  بها مصر  مرت  التي 
تقدم على تنفيذ تعدادات حديثة للسكان إال بعد الحرب 
العاملية الثانية وبعد حصولها على استقاللها من البلدان 

املستعمرة.
تنفيذ  يف  العربية  البلدان  من  العديد  تتجه  ب��دأت 
خطط تنموية من أجل تحسن مستوى الحياة املعيشية 
ومواجهة  للسكان  الخدمات  تقديم  مستوى  وتحسن 
الزيادة السكانية السنوية التي تفوق إمكانياتها وخاصة يف 
الجوانب االقتصادية لهذا نجد أن معظم البلدان العربية 
التعدادات  تنفذ  عندما  الدالالت  واضحة  أهداف  حددت 
دون  ، من  عام  أن نحددها بشكل  السكانية، ونستطيع 
التعدادات  ألهداف  املقالة  هذه  يف  اإلش��ارة  تتم  أن  شك 
أمر جيد من أجل تعميم  العربي بشكل عام  الوطن  يف 

الفائدة .
معظم  يف  بها  العمل  ت��م  التي  األه���داف  أه��م  م��ن 
البلدان العربية عند إقدامها لتنفيذ التعداد العام للسكان 

واملساكن واملنشآت مايلي:
أواًل: تلبية احتياجات الدولة يف توفر البيانات اإلحصائية 
األساسية كعدد السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرايف 
الدولة  مستوى  على  سواًء  الشامل  التخطيط  ألغراض 
بشكل عام أو على مستوى محافظات أو أقاليم مختلفة.

التعدادات  تنفيذ  على  حرصت  العربية  الدول  بعض 

لتقويم  ال��الزم��ة  البيانات  توفر  أج��ل  م��ن  السكانية 
اإلنجازات التي حققتها يف خططها التنموية التي نفذتها 
وكذلك صياغة توجهات الدولة يف توزيع اإلنفاق الحكومي 

واملشروعات التنموية بعدالة وبفعالية أفضل.
ثانيًا: توفر البيانات الالزمة إلجراء البحوث والدراسات 
والتعليمية  والصحية  واالجتماعية  واالقتصادية  السكانية 
وبصفة  املختلفة  املجاالت  يف  التطبيقية  أو  النظرية  سواًء 
التي  املختلفة  الخدمات  وتوزيع  الزراعة  مجال  يف  خاصة 
البحوث باإلضافة إىل  الدولة ومراكز  تقوم بها مؤسسات 
يف  واقعية  أكثر  صورة  السكانية  التعدادات  إعطاء  إع��ادة 

احتساب املعدالت الحيوية للسكان .
العربي  الوطن  يف  السكانية  التعدادات  هدفت  ثالثًا: 
التي نفذت خالل السنوات املاضية من القرن العشرين 
وبداية هذا القرن من أجل إيجاد إطار لتصميم العينات 
واملسوحات السكانية واالجتماعية واالقتصادية التي تقوم 

بتنفيذها بعض الجهات الحكومية أو الباحثون مثل:
الخصوبة  ودراس��ات  األس��رة  ميزانية  عن  مسوحات 
والوفيات  للسكان  والخارجية  الداخلية  والهجرة  البشرية 

وخاصة يف صفوف األطفال .
عن  والسليمة  الصحيحة  املعلومات  توفر  راب��ع��ًا: 
سكان  عدد  على  الحصول  أو  السكانية  الفئات  حجم 
األقليات  وفعالية  حجم  معرفة  أو  للبلد  املختلفة  املناطق 
االقتصادية واالجتماعية حتى تتمكن الدولة من تحديد 
حجم التمثيل السياسي ألي تجمع سكاني أو أي أقلية 
دينية أو عرقية يف املجالس والهيئات التي تنشئها بعض 
الحكومات العربية سواًء أكان ذلك على مستوى الدولة 
أو على مستوى املحافظات أو األقاليم الجغرافية يف البلد 
أي  إجراء  عند  االنتخابية  املراكز  تحديد  وكذلك  الواحد 

انتخابات تدعو لها أي حكومة عربية.
عربية  دول��ة  أي  تنفذه  ال��ذي  التعداد  أن  نجد  هكذا 
وسمة  السليم  التخطيط  ضروريات  من  ض��رورة  أصبح 
كانت  س��واًء  البلدان  من  بلد  ألي  التقدم  سمات  من 
املشاكل  من  أي مشكلة  أجل حل  من  متقدمة  أو  نامية 
الهامة  املجاالت  من  مجال  أي  ويف  الدول  تواجهها  التي 
احتياجات  تدرك  أن  تستطيع  ال  الدولة  إن   . والحيوية 
الناس وتحديد األبعاد ألي مشكلة قد تواجهها وتبحث 
وإيجاد  االحتياجات  هذه  ملواجهة  األساليب  أفضل  على 
دقيقة  إحصاءات  هناك  تكن  مالم  املشاكل  لهذه  الحلول 
وشاملة ،وليس هناك مصدر للبيانات أشمل وأعم وأهم 

من التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت.
للتعداد  االس��ت��ع��راض  ه��ذا  أن  ال��ق��ارئ  يتساءل  ق��د 
السكاني من حيث مفهومة واستخداماته قديمًا وحديثًا 
لألهداف  التطرق  يتم  ول��م  وعربية،  أجنبية  لبلدان 
1983م وحتى  اليمن منذ  التعدادات يف  واملررات إلجراء 
اليوم وهو محق يف ذلك ، سنحرص خالل الفرتة القادمة 
الوقوف على هذا األمر عند توفر الوثائق التي بموجبها 
قبل  س��واًء  التعدادات  تنفيذ  وتم  األه��داف  تحديد  تم 
الوحدة أو بعدها حتى تكتمل الصورة عن األهمية إلجراء 

التعداد للسكان واملساكن واملنشآت من حيث:
تعميم  أجل  من  التقييم  االستخدام،  الطرق،  املفهوم، 
الدولة  مع  التعاون  بأهمية  الوعي  مستوى  رفع  الفائدة، 
لتنفيذ التعداد القادم 2014م ملا فيه خر و مصلحة اليمن 

أواًل وأخرًا ولألجيال القادمة.

النافــــذة الدميغـــرافية

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

   د. اأحمد حممد �سجاع الدين
جامعة صنعاء
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 نتيجة لعدم اإلهتم���ام أو الوعي بإجراء تعدادات يف 
اليم���ن وما توفره من مؤش���رات وبيانات إحصائية عن 
املجتمع وافتقار البلد إىل خطط إقتصادية وتنموية مردها 
أساس���ًا إىل عدم فهم الحكام آن���ذاك ألهمية التعدادات 
س���واًء كانت تعدادات س���كانية أو زراعية وكان يكتفي 
ملعرف���ة حجم الس���كان الع���ددي فقط من خ���ال زكاة 
الفط���رة التي كانت بمثاب���ة أحد الرواف���د املالية املهمة 
للدولة آن���ذاك وتدفع مباش���رة إىل خزين���ة الدولة دون 
غريها ، ويحاس���ب العاقل أو الشيخ عن سقوط أي فرد 
م���ن املجتمع عن دفع زكاه الفط���رة عليه لهذا كان لدى 

العقال قوائم دقيقة بعدد أفراد كل أسرة .
إضافة إىل ذلك كانت تصدر بعض التقديرات السكانية 
من قبل بعض املنظمات منذ مطلع الخمس����ينات وبعد 
قيام الثورات يف اليمن بشطريه بدأ التفكري بأهمية إجراء 
التع����دادات وأهمية معرفة املؤش����رات املتعلقة بالنواحي 
الديمغرافية عن املجتمع إضافة إىل الحاجة إىل مؤشرات 

وبيانات عن األوضاع السكانية وغريها .
وقد أجريت يف اليمن منذ مطلع الس���بعينات تسعة 
تع���دادات منه���ا س���بعة تع���دادات س���كانية وتعدادين 

زراعيني نوردها كما يلي:
أواًل: التعدادات التي نفذت يف الشطر الجنوبي 

من الوطن قبل الوحدة :
1- التعداد العام للس���كان الذي نفذ عام 1973م وقد 
ح���ددت ليلة اإلس���ناد الزمني له بمنتص���ف ليلة )15( 
مايو 1973م وقد أظهرت نتائ���ج التعداد آنذاك أن عدد 
السكان يف الش���طر الجنوبي بلغ )1,590,275( مليون 
وخمس���مائة وتس���عون ألفًا ومائتان وخمسة وسبعون 
نس���مة ذكورًا وإناث )كتاب اإلحصاء السنوي 1988م ( 

الجهاز املركزي لإلحصاء.
2- التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 1988م

جاء تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 
1988م كضرورة لحاجة الكثري من املؤشرات خاصة أنه 
مضى على تنفيذ تعداد 1973م فرتة طويلة ويعترب تعداد 
1988م ثاني تعداد سكاني يجرى يف الشطر الجنوبي 
من الوطن وق���د نفذت مختلف عملياته امليدانية خال 
الفرتة )يناير - إبريل( 1988م وقد حددت ليلة اإلس���ناد 
الزمني له بمنتصف ليل���ة 30/29 مارس 1988م وقد 
أظهرت النتائج األولية للتعداد أن إجمالي عدد السكان 
بلغ )2,345,266( مليونني وثاثمائة وخمسة وأربعون 
ألفًا ومئتان وستة وستون نسمة )النتائج األولية لتعداد 

1988( الجهاز املركزي لإلحصاء )عدن(.

3- التعداد 
ال������زراع������ي 

1985م
ن��ت��ي��ج��ة 
ل�����ظ�����ه�����ور 
ال����ح����اج����ة 
إىل  امل���ل���ح���ة 
ب��ي��ان��ات عن 
ال�������زراع�������ة 
ب��م��خ��ت��ل��ف 
م��ك��ون��ات��ه��ا 
امل���س���اح���ي���ة 
واإلن��ت��اج��ي��ة 

ف��ق��د وض��ع��ت 
من  ال��خ��ط��ة 
ق��ب��ل ال��ج��ه��از 
امل�������رك�������زي 

لإلحصاء )عدن( لتنفيذ تعداد زراعي وبعد اإلنتهاء من 
امليدانية  األعمال  جميع  نفذت  له  التحضريات  جميع 
الشطر  مستوى  على  ينفذ  زراع��ي  تعداد  أول  ويعترب 
)1984-1985م(  الزراعية  السنة  عن  وذلك  الجنوبي 
امليدانية  األعمال  نتائجة عن جميع  استخراج  تم  وقد 

واملكتبية.
ثانيًا: التعدادات التي نفذت يف الشطر الشمالي 

من الوطن قبل الوحدة :
1- ل���م يكن هناك أي تعداد س���كاني جرى تنفيذه 
ولم يتم التفكري يف إجراء تعداد س���كاني إال بعد مضي 
حوالي )12( إثنا عش���ر عامًا على قيام ثوره 26 سبتمرب 
1962م م���ن قبل الجهاز املرك���زي للتخطيط حيث بدأ 
التحض���ري له من عام 1973م وبع���د اإلنتهاء من جميع 
مراحل التحضري تم تنفي���ذ العمليات امليدانية وحددت 
ليلة اإلسناد الزمني له بمنتصف ليلة 31 يناير 1975م 
وبحس���ب النتائ���ج األولية للتع���داد فقد بل���غ إجمالي 
السكان يف الشطرالش���مالي من الوطن )6.471.893( 
س���تة مايني وأربعمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة 
وثاثة وتس���عون نس���مة وقد نف���ذه الجه���از املركزي 
للتخطي���ط )النتائ���ج األولي���ة للتعداد فرباي���ر 1975م(. 

الطبعة الثالثة.
2- التعداد السكاني التعاوني 1981م

نتيجة إلحتياج اإلتحاد العام لهيئات التعاون األهلي  
للتطوير آنذاك لكثري من املؤشرات والبيانات عن مختلف 

التقس���يمات اإلدارية وشرائح السكان لم تكن متوافرة 
يف حينه بادر اإلتحاد إىل طرح فكرة إجراء تعداد يس���مى 
التعداد السكاني التعاوني وقد تم التحضري له والتنفيذ 
بالتعاون مع الجهاز املركزي للتخطيط وبحسب النتائج 
النهائية للتعداد فقد بلغ إجمالي السكان )8,540,119( 
ثمانية مايني وخمس���مائة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة 
عشر نسمة )ملخص النتائج النهائية للتعداد السكاني 

التعاوني فرباير 1981(.
3- التعداد العام للمساكن والسكان 1986م 

يعترب التع���داد العام للمس���اكن والس���كان 1986م 
الثالث يف الش���طر الش���مالي من الوطن بعد تعدادات 
1975م ،1981م وق���د حددت ليلة اإلس���ناد الزمني له 
بمنتصف ليلة 1فرباير1986م وبحسب النتائج األولية 
للتع���داد فقد بلغ إجمالي عدد الس���كان )9.274.137( 
تس���عة مايني ومئت���ان وأربعة وس���بعون ألف���ًا ومائة 

وسبعة وثاثون نسمة.
ثالثًا: التعدادات التي نفذت بعد قيام الوحدة املباركة:

إن قي���ام الوحدة اليمنية املبارك���ة يف عام 1990م مثل 
حدث���ًا تاريخيًا هامًا وذوبان ش���طري الوطن التي كانت 
قائمة آنذاك يف كيان دول���ة الوحدة اليمنية فقد كان من 
الضروري إجراء تعداد س���كاني يش���مل الوطن اليمني 
بأكمله. لذلك شرع الجهاز املركزي لإلحصاء يف التحضري 
لتنفيذ تعداد 1994م الذي حددت ليلة اإلس���ناد الزمني 
له بمنتص���ف ليلة 16-17ديس���مرب1994م وبحس���ب 
النتائ���ج األولي���ة للتعداد فق���د بلغ إجمالي عدد س���كان 
الجمهورية اليمنية )14,587,807( أربعة عش���ر مليونًا 
وخمسمائة وسبعة وثمانون ألفًا وثمانمائة وسبعة أفراد.

2- التعداد الزراعي 2002م
يعترب التع���داد الزراعي 2002م التع���داد األول على 

مستوى الجمهورية اليمنية.
3. التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 2004م

يعترب  التعداد العام للس���كان واملس���اكن واملنش���آت 
2004م ثان���ي تع���داد ينفذ على مس���توى الجمهورية 
اليمنية  وقد حددت ليلة اإلس���ناد الزمني له بمنتصف 
ليلة 16-17 ديس���مرب 2004م وبحسب النتائج األولية 
للتع���داد فقد بلغ إجمالي س���كان الجمهوري���ة اليمنية 
)19,685,161( تس���عة عشر مليونًا وستمائة وخمسة 

وثمانون ألفًا ومائة وواحد وستون نسمة .
وجدي���ر بالتنويه إليه إىل أن الجهاز املركزي لإلحصاء 
يقوم حالي���ًا بالتحضري إلج���راء التعداد العام للس���كان 

واملساكن واملنشآت 2014م.

اإلحصاء متطلب أساسي يف ترشيد القرار نظم المعلومات الجغرافية وأهميتها في اإلحصاء 
االقتصادي السليم لتوفري سلع استهالكية آمنه  نظم املعلومات الجغرافية هي إحدى 

نواتج التقدم يف تكنولوجيا الحاس���بات 
والربمجي���ات، وق���د أصبح���ت إح���دى 
األدوات الحديث���ة للعم���ل التخطيطي 
واتخاذ القرارات، حيث يتوفر من خالها 
إمكانيات للربط بني أنواع مختلفة من 
البيانات وب���ني مختلف أنواع الخرائط 
الجغرافي���ة والص���ور الفضائية والجوية 
مما يضيف ابعادًا كثرية للمعرفة يصعب 
حصرها األمر الذي يس���هم بفعالية يف 
وض���ع خط���ط وسياس���ات التنمية يف 
مختل���ف قطاعات الدول���ة يف الجوانب 
والصحي���ة  واالقتصادي���ة  االجتماعي���ة 

والبيئية .... ال��خ.
يعتم���د اإلحصاء يف جم���ع البيانات 
عل���ى الخرائط الطبوغرافي���ة وخرائط 
التقس���يمات اإلدارية والصور الفضائية 
والجوي���ة أو أي منه���ا يتوف���ر، ويصعب 
وربما يس���تحيل بدونها تنفيذ أو اجراء 
تع���دادات س���كانية عام���ة أو زراعية أو 

مسوح بالعينة ....ال��خ.
كم���ا أن توف���ري الخرائ���ط لألعمال 
اإلحصائي���ة امليداني���ة وإظه���ار النتائج 
يحت���اج إىل عمل مكتبي وميداني لعدد 
من الس���نوات وهو جهد كبري يش���غل 

األجهزة اإلحصائية بصفًة مستمرة.
عاوة على ذلك إن متابعة تحديث 
وتطوير الخرائط لتغطي التغريات التي 
تحدث على الطبيعة من حيث االمتداد 
العمراني الجديد والتغريات يف الحدود 
للتقس���يمات اإلدارية يعد أمرًا ضروريًا 
يحت���اج اىل طاقة عمل كب���رية متواصلة 

باإلضافة اىل الكلفة املالية العالية.
إن التق���دم الحدي���ث يف تكنولوجيا 
الحاس���بات والربمجيات وفر إمكانيات 
كبرية يف بناء خرائ���ط الكرتونية )آلي��ة( 
مكن���ت م���ن اس���تخدامها يف االعمال 
االحصائية ميدانيًا ومكتبيًا ومكن ايضًا 
من س���هولة تحديثه���ا وتطويرها كما 
يس���تفاد منها يف إس���قاط التقسيمات 
التعدادية واإلدارية عليها بسهولة ويسر 
وتمكن ايض���ًا من توفري خرائط  لفئات 
املشتغلني باإلعمال اإلحصائية امليدانية 
حتى أدنى تقس���يم تع���دادي )منطقة 

العد(.
باإلضاف���ة إىل أن الربمجي���ات تتيح 
اإلحصائي���ة  املعلوم���ة  رب���ط  إمكاني���ة 
الرقمية بمواق���ع حدوثها على الخرائط 
الجغرافي���ة مم���ا يمك���ن م���ن إج���راء 

التحليات واالستنتاجات بدقة.

ومما الش���ك فيه ف���إن العاقة بني 
املعلوم���ات الجغرافية  اإلحصاء ونظ���م 
عاق���ة تفاعلي���ة كل منها ي���ربز األخر 
هذه العاقة تنم���و باطراد كلما حدثت 
األس���اليب  يف  مس���تمرة  تغي���ريات 

واملفاهيم اإلحصائية.
الجغرافي����ة  املعلوم����ات  نظ����م  إن 
بالجهاز املركزي لإلحصاء شهدت نموًا 

الفت����ًا وس����ريعًا وهو األمر ال����ذي ظهر 
جليًا عند تنفيذ التعداد العام للس����كان 
واملساكن واملنش����آت لعام 2004م فقد 
أس����هم النظام يف تسهيل عملية تنفيذ 
التع����داد الع����ام 2004م بالدقة املطلوبة 
ال����ازم  الزمن����ي  الربنام����ج  وحس����ب 
للتنفي����ذ عرب مراحل����ه املختلفة. فتوفري 
املعلوم����ات الجغرافي����ة للخرائط  نظام 
فئ����ات  لجمي����ع  املختلف����ة  التعدادي����ة 
املش����تغلني بالتع����داد 2004م عك����س 
ما عجز التعداد الس����ابق 1994م عنه 
من جم����ع ومعالجة وع����رض وتحليل 
الجغرايف  باملوق����ع  املرتبط����ة  البيان����ات 
الس����تنتاج معلومات ذات أهمية كبريه 

يف اتخاذ القرارات املناسبة. 
ويمكن االستفادة من نظم املعلومات 
الجغرافية يف االجه���زة االحصائية عند 
إجراء التع���دادات واملس���وح اإلحصائية 

باملراحل التالية :
1- جمع البيانات

2- معالجة البيانات
3- تمثيل وتحليل البيانات

4- عرض البيانات 
وه���ذا م���ا س���يتم التط���رق اليه يف 

االعداد القادمة من الصحيفة.

علي عبدالرحمن اجلحدري
الوكيل املساعد لقطاع االحصاءات 

السكانية واالجتماعية

- ماهية اإلحصاء :
 لق����د كان علم اإلحص����اء يف بدايته  يهتم فقط بعملية 
العد والحصر لألش����ياء ومن هنا جاءت تس����ميته العربيه 
)إحصاء ( فهي مشتقة من كلمة أحصى ، وتعني استخدام 
الحصى او الحجارة الصغرية  كوس����يلة بدائية لعد األشياء 
الكثرية، فقد كان اإلنس����ان قديمًا يس����تعني بالحصى يف 
عملي����ة الع����د، وورد ذكر اإلحصاء يف الق����رآن الكريم بقوله 
تعاىل »لقد أحصاهم وعدهم عدا ( أية )94( س����ورة مريم ، 
وقوله تعاىل )وأحاط بما لديهم وأحصى كل ش����يٍء عددا ( 

أية )28( سورة الجن. 
وكان عل����م اإلحص����اء مقصورًا على تعدادات الس����كان 
وثرواته����م، وعدد املواليد والوفيات ملعرفة القوى البش����رية 
املتوف����رة يف الدولة، وذل����ك لاهتداء به����ا يف تصريف أمور 

الدولة ورس����م سياس����تها، 
وحي����ث إن اإلحص����اء كان 
مقص����ورًا عل����ى الحقائ����ق 
الخاصة بالدول����ة فمن هنا 
ج����اءت التس����مية باللغ����ة 
األجنبية )Statistics( فهي 
 )State( مش����تقة من كلمة

أي الدولة . 
- كم����ا عُ����رف اإلحصاء 
قديمًا على انه مجرد جمع 

املعلومات وترتيبها يف جداول أو إبرازها يف رسوم بيانية.
- أما املعنى الحديث لإلحصاء هوالعلم الذي يبحث 
يف جمع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها واس����تقراء 

النتائج واتخاذ القرارات بناًء عليها.
- أهمية اإلحصاء:

يع���د علم اإلحصاء Statistics الي���وم من أهم العلوم 
الت���ي تتوقف عليه���ا التنمي���ة السياس���ية واالقتصادية 
والثقافي���ة ....ال���خ ولإلحص���اء حصة أساس���ية من عمل 
ال���دول واملؤسس���ات واملنظمات السياس���ية واالقتصادية 

واالجتماعية، علميًا ودوليًا وهذا ما نفتقده يف بادنا.
وينقسم اإلحصاء اىل قسمني :

األول : اإلحص���اء الوصف���ي، وه���و الذي يقوم 
عل���ى جدول���ة املعطي���ات وتصنيفها وتنس���يقها 
وعرضه���ا بش���كل بيان���ي يس���اعد على وصف 

امليزات والخصائص.
الثاني : اإلحصاء االس���تداللي التحليلي وهو 
إحصاء يعتمد على تحليل املعطيات وتفس���ريها ودراسة 
أسبابها ومناقش���ة تأثرياتها والعوامل املوثرة فيها سلبًا أو 

إيجابًا.

تاريخ التعدادات يف اليمن

يقول اهلل تعاىل يف س���ورة يوسف )) ُيو�ُسُف 
يُق اأَْفِتَن��ا ِف �َسْبِع َبَق��َراٍت �ِسَماٍن  دِّ َه��ا ال�سِّ اأَيُّ
َياأُْكُلُهنَّ �َسْبٌع ِعَج��اٌف َو�َسْبِع �ُسنُباَلٍت ُخ�ْسٍر 
ا�ِس َلَعلَُّهْم  َواأَُخ��َر َياِب�َساٍت لََّعلِّي اأَْرِجُع اإَِل النَّ
َيْعَلُم��وَن}46{ َق��اَل َتْزَرُع��وَن �َسْب��َع �ِسِننَي 
الَّ َقِلياًل  ْ َف��َذُروُه ِف �ُسنُبِلِه اإِ دتُّ َداأَب��اً َفَما َح�سَ
��ا َتاأُْكُل��وَن}47{ ُث��مَّ َياأِْتي ِمن َبْع��ِد َذِلَك  َّ مِّ
ا  َّ ْمُتْم َلُهنَّ اإِالَّ َقِلياًل مِّ �َسْبٌع �ِسَداٌد َياأُْكْلَن َما َقدَّ
ِتي ِمن َبْعِد َذِلَك َعاٌم  ��ُنوَن}48{ ُثمَّ َياأْ �سِ ُتْ
��ُروَن}49{((  ا���ُس َوِفيِه َيْع�سِ ِفي��ِه ُيَغاُث النَّ
يُعلمن���ا اهلل تب���ارك وتعاىل تفاصي���ل العملية 
االقتصادي���ة ملواجه���ة املش���اكل االقتصادية  و 

بهذه املنهجية املقرتحة من 
نبي اهلل يوس���ف واملعرفة 
الصادقة  للرؤي���ا  املس���بقة 
أن األمة مقبلة على س���بع 
س���نوات خري يليها س���بع 
س���نوات ج���دب ونق���ص 
يف الثم���ار فابد من وضع 
منهجية يتم اعتمادها من 
إعداد  ملك مصر يتضمنها 
املنظمة  واللوائح  الخط���ط 
لهذه الخط���ة للوصول إىل 
عدم اإلعس���ار والوقوع يف 

األزمة .
واق���ع���ن�����ا  يف  ن�������رى 
أن  املع���اش  االقتص���ادي 
هن���اك ق���رارات اقتصادي���ة 
ملعالج���ة  س���عت  عدي���دة 
مش���كلة غذائي���ة لس���لعة 
أساس���ية أو ملجموع���ة من 

السلع األساس���ية تقوم بها وزارة معينة أو جهة 
مختص���ة ق���د كلفت كثريا م���ن األعب���اء املالية 
واإلجراءات اإلدارية املعق���دة وتم االعتماد على 
مشاهدات وتقارير آنية فهل ستكون السياسات 
االقتصادية ه���ي سياس���ة إدارة األزمات أم انه 
الب���د من الحدي���ث الجدي الازم عن إنش���اء 
منظومة قاعدة بيانات ترش���يدية دورية للسلع 
االس���تهاكية تُع���رض ش���هريًا على مجلس 
الوزراء ومجلس النواب والش���ورى للمناقش���ة 
واملتابع���ة تكون أولوياته���ا عالية وتدخل تحت 

بند األهمية البالغة ألمن وسامة الباد.
فعند معالجة أي مشكلة اقتصادية البد من 
املعرفة الصحيحة للمشكلة حيث انه )ماال يتم 
قياس���ه ال يمكن إدارت���ه( و الحديث عن وجود 
خلل يف س���عر سلعة س���واء بالتضخم الجامح 
الذي يُعِجز  املس���تهلك من ش���راءها وبالتالي 
يخت���ل عندها برنام���ج األم���ن الغذائي لذوي 
الدخل املحدود واملعدوم والذين يشكلون السواد 
األعظم يف هي���كل تصنيف الدخ���ل اليمني .. 
وكذا عند هبوط س���عر س���لعة أخرى بأقل من 
تكلفتها يس���بب مش���كلة اقتصادية كبرية على 

استمرار زراعة أو إنتاج هذه السلعة .
م���ن الس���هل اعتبار أن الس���ري الس���لس 
لاقتصاد أمر مفروغ منه فحني تتجول يف أحد 
األس���واق تجد شتى أنواع الس���لع والخدمات 
بم���ا يخ���دم احتياج���ات املس���تهلك اآلني���ة أو 
املس���تقبلية بثقافة املس���تهلك والذي يعكس���ه 
إنفاق���ة ونمط اس���تهاكه وأهمية الس���لعة أو 
الخدمة التي يقتنيها نسبة إىل إنفاقه اإلجمالي 
أي أنك كمس���تهلك بحاجة ماسة ألن تشرتي 
م���ا تحتاجه م���ن الس���وق وتأخ���ذه إىل البيت 
فتس���تهلكه وينته���ي احتياجك كمس���تهلك .. 
والبائع أي تاجر التجزئة يف س���وق املس���تهلك 
يبح���ث بع���د مص���در الس���لعة القري���ب منه  

ويقتنيها ويعرضها للمستهلك .
مرت أس���واق بادن���ا خال الع���ام 2011م 
يف تاعب باألس���عار خصوصًا عند نش���اط بيع 
امل���واد الغذائي���ة بالتجزئة وال يفهم املس���تهلك 
م���ن املس���ؤول ع���ن التضخم يف الس���لعة هل 
اش���رتى صاحب التجزئة بالتضخم املوجود يف 
هذه الس���لعة أم انه تناق���ل تلفونات أو تكهنات 
ال أس���اس له���ا م���ن قب���ل أصحاب املنش���آت 
االقتصادية )البي���ع بالتجزئة( وما تجد يف األيام 
الت���ي تلت االرتفاع يأتي االرتفاع عند نش���اط 
التجزئ���ة أو الجمل���ة رغم ثبات أس���عار املزارع 

واملصانع التي تنتج هذه السلع .
 واملهم هل تكون حركة االقتصاد يف الس���وق 
اليمني���ة نظ���ام اقتص���ادي منظ���م أم فوض���ى 
اقتصادية مس���رية حس���ب االحتي���اج ومهددة 
بأنواع التهديدات الصحية واالقتصادية  )انتهاء 
صاحي���ات وقيم���ة الس���لعة غذائي���ًا - انعدام 
الس���لعة - التضخم املس���تورد - انعدام الرقابة 

الفاعل���ة على الس���لع - عدم تحديد النش���اط 
املس���ؤول عن تاع���ب االحت���كار... وكثريا من 
املشاكل التي تعانيها أسواق املستهلكني يف دول 

العالم الثالث، منها بادنا (.
فعن���د ماحظت���ك لألس���واق تجد الس���لع 
الغذائي���ة بش���تى أنواعه���ا املحف���وظ واملعلب 
والطازج وإذا نظرت بتمعن أكثر فسوف تبدأ يف 
رؤية رفوف البق���االت ومحات البهارات مليئة 
بالس���لع ، والس���ؤال الذي يش���غل االقتصادي 
واملخطط والسياس���ي ديمومي���ة وصول الغذاء 
إىل املس���تهلك وثبات س���عر األصناف أو تطور 
أسعارها بما يحصل عليه الفرد من دخل سواًء 
أكان يعم���ل يف القطاع الع���ام أو الخاص بحكم 
ان مس���ئولية الحفاظ على السوق االقتصادية 
مسئولية الجميع وتحقيق 
الرف���اه االجتماع���ي واجب 
املنتج واملستهلك والوسيط 
والحكوم���������ة واملنظم���ات 
العامل���ة واملوجه���ة ألف���راد 
وثقافي���ًا  اقتصادي���ا  البل���د 
واجتماعي���ًا... ل���ذا يتحتم 
فكرة  األط���راف  كل  عل���ى 
متابع���ة هذه الس���لع بداية 
واس���تريادها  إنتاجها  م���ن 
وم���رورًا بمراحل تنقل هذه 
الس���لع فق���د تنتق���ل هذه 
أو  مث���ا خمس  الس���لعة 
ثم���ان م���رات إىل أن تصل 
النهائ���ي  املس���تهلك  إىل 
وتس���تغرق مثا عشرة أيام 
أو شهر أو ش���هرين ... إذن 
فمتابع���ة ه���ذه الس���لعة إذا 
كان���ت مس���توردة مثًا من 
ناحية صح���ة تخزينها ووصوله���ا األمن صحيا 
يف الحاويات املخصص���ة والحافظة طبقا ألحكام 
الوقاية الصحية لهذه النوعية من السلع ومرورًا 
بنقلها إىل ش���احنات املرور وصواًل بها إىل مخازن 
امل���ورد أو الوكيل لهذه الس���لعة وطريقة حفظها 
وس���امة املخ���ازن الت���ي يتم تخزي���ن وهذه 
الس���لعة وطريقة الرص���د والحم���ل والتكييف 
وه���ذا ما نتعلم���ه من الس���رد القرآني العظيم 
ْ َفَذُروُه ِف �ُس��نُبِلِه اإِالَّ َقِلياًل  ��دتُّ ))َفَما َح�سَ
��ا َتاأُْكُلوَن ((}47{س���ورة يوسف، كمادة  َّ مِّ
حافظة وتعبئة وتغليف ربان���ي ويأتي بعدها 
التنظيم البش���ري يف اختيار مخ���ازن ومدافن 
لتلك الس���لع  وكذا عدم تعرضها إىل الش���مس 

والهواء والرطوبة .
 لدين���ا يف بادنا هيئات ومنظم���ات كثرية، 
منه���ا املهتم���ة بالس���لع الدوائي���ة والزراعي���ة 
واالس���تهاكية والبيئية واألم���ن الغذائي منها 
الحكومية وغري الحكومية والربامج العاملية ذات 
العاقة .. والسؤال هل كل هيئة تقوم بدراسة 
االحتياج األساس���ي للسلعة يف السوق اليمنية 
بما يخ���دم توجيه االس���ترياد األمثل لاقتصاد 
اليمني وتنمية الصادرات والوصول إىل السامة 
الصحي���ة واآلمنة للس���لع والخدم���ات املقدمة 

للمستهلك داخل الوطن .
وهل اللجان أو الهيئ���ات أو املنظمات تعمل 
على إص���دار تقارير دورية ورقابة ش���املة لكل 
الدورة السوقية التي تمر بها السلعة ابتداء من 
املزرعة أو املصنع أو بلد املنشأ ومرورًا بحركتها يف 
منظومة الت���داول االقتصادي من املورد والوكيل 

وتاجر الجملة ونقاط البيع بالتجزئة .
أم أن كل مهمة م���ن مهمات املراحل املذكورة 
آنف���ًا لها هيئ���ة رقابية ومتابع���ة جدوليه جزئية 
تنع���دم بعده���ا إص���دار تقرير موح���د وتعريف 
صحي���ح لوض���ع الس���لعة الحال���ي واملعروض���ة 
بتاريخها ونوعها وطبيعة مكوناتها وس���امتها ال 
س���امة بائعها أو مروجها فق���د يكون الخلل يف 
سابقه أو النشاط املسؤول عن فقدان فاعليتها أو 
فائدتها الغذائية هو النش���اط االقتصادي العامل 
قبله سواء أكان نشاط النقل والتخزين أو نشاط 

بائع الجملة أو املورد )الوكيل لهذه السلعة (.
البد من وع���ي اقتصادي صحيح ملعرفة حال 
السلعة صحيًا وغذائيًا عند املراقبني واملراجعني 
واملفتش���ني وتكوين نظ���ام تدفق مل���زم لهذه 
الش���حنة أو الرزمة من املواد الغذائية املستوردة 
أو املنتج���ة بم���ا يضم���ن س���امتها  لرتش���يد 
القرارات االقتصادية الس���ليمة وأتمنى أن نرى 
يف املس���تقبل القري���ب مراقبة الس���لع الغذائية 
املستوردة بداية كتجربة إلنشاء مجلس وطني 
للرقابة على الس���لع الغذائية أو دخول أنشطة 
جدي���دة تمكن م���ن الرقابة املصاحب���ة لحركة 

ومراحل تدفق السلعة وصواًل إىل املستهلك.

   اأمني حممد العلفي
مدير عام إحصاءات األسعار 

واألرقام القياسية

   اأحمد عبداهلل الكب�سي
مدير عام التخطيط االسرتاتيجي

   اأمة الرحيم الإرياين
مدير إدارة احصاءات الصناعة

    ماهية اإلحصاء وأهميته
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أهمية مرحلة التخطيط في 
إجراء التعدادات والمسوحات

تتلخ���ص منهجية العم���ل اإلحصائي يف جم���ع البيانات من 
مصادره���ا األولي���ة ميداني���ًا من خ���ال التعدادات واملس���وحات 
اإلحصائي���ة )الش���املة أو بالعين���ة( أو من خ���ال تقارير الجهات 
واملؤسس���ات الحكومي���ة  وغ���ر الحكومية )الجه���ات املصدرية( 
وتدقيقه���ا ومعالجته���ا مكتبي���ًا وآلي���ًا بغية الوص���ول إىل عرض 
إحصائي  للواقع لكافة املجاالت املشمولة بالنظام اإلحصائي ومن 

ثم تحليل هذا الواقع تحليًا إحصائيًا دقيقًا .
 و يع���د العم���ل اإلحصائي 
م���ن الرواف������د األس������اس���ية 
لتوف���ر املؤش���رات والبيان���ات 
الرقمية الت���ي يعتمد عليها يف 
التخطيطية  الق���رارات  اتخ���اذ 
االقتص�������ادي���ة  والسياس���ات 
إىل  باإلض����اف���ة  واالجتماعي���ة 
م���ن  البيان���ات  مس���تخدمي 
الباحث���ن واملهتم���ن ، ويعترب 
لكفاءة  عصبًا  اآللي  الحاس���ب 

وجودة العمل اإلحصائي.  
ويتك���ون أي عمل إحصائي 

من املراحل التالية :
1. التخطيط

2. التجهيز
3. العمليات امليدانية

4. تجهيز البيانات
5. ترويج ونشر النتائج

حي���ث تعترب مرحلة التخطيط أوىل مراح���ل إجراء أي تعداد أو 
مس���ح، وتؤثر القرارات املتخذة من البداية على الخطوات التالية 
من العملية من جمع البيانات إىل معالجتها وتحليلها ، ومن حيث 
املب���دأ ينبغي على املخططن أن يس���تبقوا ويتخ���ذوا اإلجراءات 
املائم���ة من كل مرحلة م���ن مراحل العم���ل اإلحصائي  بما يف 
ذل���ك اتخاذ التدابر الازمة إلدارة الح���االت الطارئة مثل التكلفة 
اإلضافية وتجاوز الجدول الزمن���ي ، إال من الناحية العملية كثرًا 
ما يكون التخطيط غر كافٍ ويرجع ذلك أساسًا إىل االقتصار إىل 
املوارد الازم���ة لضمان معالجة وتحليل البيان���ات بطريقة فعالة 

وكفؤة .
و تعت����رب مرحل����ة التخطيط ضرورة أساس����ية لنجاح أي عمل 
إحصائي والخطة الس����ليمة تقرتح سلسلة أهداف وتقدم حججًا 
منطقية بشأن طريقة تلبيتها، و تعلل مدى كفاية املوارد املخصصة 
، و االس����تفادة من تقييم األعمال اإلحصائية املنفذة س����ابقًا ، مع 
مواكبة األس����اليب الحديثة يف إجراء وتنفيذ األعمال اإلحصائية ، 
بحيث تتعلق مرحلة التخطيط بإنشاء عملية تنتج خطة وتحدد 
شروط تنفيذها و ترصد ذلك التنفيذ من خال املتابعة ، و تقدم 
املشورة بشأن الرتاجعات و البدائل عند الضرورة ، وبالتالي يعترب 

اإلطار الزمني عنصرًا ذو أهمية خاصة يف التخطيط .
ومما الشك فيه أن غياب التخطيط يف أي عمل يجعل نجاحه 
يف حكم املس���تحيل وإذا كنا بصدد إجراء تعداد أو مسح )شامل أو 
بالعينة( فإن عملية التخطيط تكتسب أهمية خاصة نظرًا لتعدد 
أنشطة التعدادات و املسوحات ولكثرة عدد املشاركن فيها ووجود 
ضغوط إلنهائها يف أس���رع وقت وبعض األنشطة يجب تنفيذها 
عل���ى التوالي بحي���ث تعترب مخرجات أحد األنش���طة مدخات 

لنشاط آخر. 
ويعترب كل عمل إحصائي  فريد من نوعه وال توجد أي قواعد 
مطلق���ة لتخطيطه فمن ناحية تختلف البلدان اختافًا كبرًا من 
حي���ث ظروفه���ا ومواردها وتنظيم العمل اإلحصائ���ي فيها ، ومن 
ناحي���ة تختلف األعمال اإلحصائية  من حي���ث ظروفها وأهدافها 

ومدى تعقدها وهيكلها وحجمها .
والجدير بالذكر أن عملية التخطيط ألي تعداد أو مسح تعترب 
الركيزة األوىل واألساس���ية يف نجاح أي عمل إحصائي ، مع األخذ 

بعن االعتبار املحددات األساسية لعملية التخطيط.

  �شام اأحمد الب�شريي
مدير عام تخطيط 

التعدادات واملسوحات

يتطل���ب تنفيذ التعداد العام  للس���كان 
واملساكن واملنشآت يف الجمهورية اليمنية 
تحدي���دًا دقيقًا لإلط���ار القانون���ي يوضح 
األدوار واملسئوليات والصاحيات سواًء دور 
اللج���ان العليا والفني���ة واملكتبية والهيئات 
املركزي���ة  بكاف���ة مس���توياتها  التعدادي���ة 
واملحلي���ة والش���خصية املناط���ة باألف���راد 
باعتباره���ا املس���ئولة ع���ن إدارة العمليات 

املكتبية وامليدانية للتعداد.
كم���ا يح���دد اإلط���ار القانون���ي للتعداد 
العاق���ة ب���ن مؤسس���ات الدول���ة بكافة 
واملواطنن  واملحلي���ة  املركزية  مس���توياتها 
ودور كل منه���م يف عملي���ة التعداد باعتبار  
أن الجميع معنيون بتنفيذ التعداد وضرورة 

إنجاحه.
وتجدر اإلشارة إىل ضرورة تنفيذ التعداد 
يف مواعي���ده الزمنية املح���ددة ألهميته يف 
الس���كانية  والتحوالت  التط���ورات  قياس 
العمراني خال  والتوس���ع  والديموغرافية 
فرتة العشر الس���نوات املاضية عقب تنفيذ 

التعداد السابق 2004م.
وه���ذه الفرتة تتف���ق معه���ا معظم دول 

العالم يف برامج التعدادات السكانية.
كم���ا أن التع���داد يع���د أه���م األعم���ال 
اإلحصائي���ة الوطني���ة الت���ي يبن���ى على 
نتائجها تحديث قاعدة البيانات واملعلومات 
الت���ي تعتمد عليها الدول النامية واملتقدمة 
على حد س���واء إلعداد وتنفي���ذ برنامجها 

وخططها االقتصادية التنموية.
كما أن األطر القانونية للتعدادات يجب 
أن تك���ون مرن���ة ومحكم���ة وأن ال تحمل 
موادها أح���كام قانونية متش���ددة قد تؤثر 

سلبًا على تحقيق أهداف التعداد.
حكوم���ة  حرص���ت  الص���دد  ه���ذا  ويف 
الجمهوري���ة اليمني���ة على تول���ي الجهاز 
املركزي لإلحصاء مس���ئولية ومهام عملية 
التع���داد بمختلف مراحل���ه وعلى ضرورة 
التمهيد واإلعداد القانوني  والفني  الكفيل 
بإنج���اح عملي���ة التعداد خ���ال مختلف 
مراحل���ه لتحقيق األه���داف املرجوة وذلك 

باالس���تناد إىل قان���ون اإلحصاء رقم ) 28 ( 
لس���نة 1995م واللوائح الرسمية املنظمة 

لذلك.
باإلضاف���ة إىل جملة م���ن القرارات التي 
تمثل األس���اس القانون���ي لتنفيذ التعداد  

كما يلي :

أواًل:  القرارات الجمهورية:
1- القرار الجمهوري رقم ) 107 ( لسنة 
2011م  بشأن إجراء التعداد العام للسكان 
واملس���اكن واملنشآت2014م يف الجمهورية 

اليمنية.
ثانيًا: قرارات مجلس الوزراء

1- ق���رار مجلس الوزراء رق���م ) 119 ( 
لسنة 2011م بشأن املوافقة على مشروع 
القرار الجمهوري الخ���اص بإجراء التعداد 
العام للس���كان واملساكن واملنشآت2014م 

يف الجمهورية اليمنية.
2- ق���رار مجل���س الوزراء رق���م ) 16 ( 
لس���نة 2012م بش���أن تش���كيل اللجنة 
العليا للتعداد للسكان واملساكن واملنشآت 

2014م وتحديد مهامها ومسئولياتها.
وقد صدرت قرارات رئيس الجهاز- نائب 
رئيس اللجنة العليا للتعداد- مدير التعداد 
بتش���كيل اللجان الفني���ة والنوعية واملالية 
واملس���اعدة  لألعمال املكتبية للتعداد للبدء 

يف تنفيذ مهامها من تاريخ 2012/9/1م.

اإلطار القانوني للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2014م 

  يحيى  اجلرموزي
مدير عام الشئون القانونية

يعت���رب التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنش���آت أحد أهم 
عناصر نظام اإلحصاءات الرسمية 
يف كاف���ة البلدان وال���ذي مهمته 
األساس���ية توفر املعلومات عن 
األوضاع االقتصادية و االجتماعية 
والديموغرافية للس���كان، لتكون 
راس���مي  بيد  األساس���ية  األداة 
السياس���ات واملخططن وصناع 
املش���اكل  لتش���خيص  الق���رار 
وتقيي���م  التوجيه���ات  وإعط���اء 

الواقع.
ووفقًا لتوصيات األمم املتحدة 
فإن إجراء التعداد يتم كل عشر 

س����نوات، وه����ذا م����ا أك����د عليه 
الق����رار الجمهوري رق����م )107( 
لس����نة 2011م بش����أن إج����راء 

التعداد العام للس����كان واملساكن 
الجمهورية  يف  واملنشآت2014م 
اليمني����ة.. ، وبالتالي فإن الجهاز 
يعم����ل عل����ى تنفي����ذ التعداد يف 
ال����ذي يعد التعداد  عام 2014م 
الثالث يف عم����ر الوحدة اليمنية 
املبارك����ة ، وس����بق قي����ام الوحدة 
إجراء خمس����ة تعدادات يختلف 
نطاقه����ا الجغ����رايف ع����ن التعداد 
الحالي وفيما يلي ملخص سنة 
التعدادات ونطاق الشمول وعدد 
الزمني  السكان وليلة اإلس����ناد 
لكل تع����داد تم إجرائه يف اليمن 

سابقًا.

* التعدادات التي أجريت قبل وبعد الوحدة املباركة ونطاقها الجغرايف: 

* املصدر اإلدارة العامة للتوثيق - الجهاز املركزي لإلحصاء** تعداد �سكاين تعاوين

حممد علي احلاوري
عضو الوحدة التنسيقية للتعداد

  أرقام إحصائية!!

SNA2008 االنتقال إلى تطبيق نظام الحسابات القومية
مواصلة النجاح خطوة بخطوة

إيمانًا بأهمية مواصلة التحديث والتطوير 
يف مج����ال الحس����ابات القومي����ة والرفع من 
مس����توى املوثوقي����ة واالعتمادي����ة على هذه 
املؤش����رات ومواكب����ة للتط����ورات يف األنظمة 
الدولية املستخدمة يف هذا املجال، فإن اإلدارة 
العامة للحس����ابات القومية بالجهاز  تسعى 
دومًا إىل مواكب����ة أي تطورات من حولها ويف 
جميع األنشطة واملجاالت املحيطة باإلحصاء.

وانطاق����ًا من ذل����ك فإننا نس����عى دائما 
إىل االرتق����اء باألعم����ال مس����تندين إىل رؤية 
طموحة نحو املس����تقبل، ومن أهم مجاالت 
التطوير التي برزت مؤخ����رًا كتحدي جديد 
أم����ام الدول ه����و االنتق����ال إىل تطبيق نظام 
الحس����ابات القومي����ة SNA2008  وال����ذي 
يعد نظام����ًا جديدًا تس����عى معظ����م الدول 
إىل تطبيق����ه بن����اًء عل����ى توصي����ات دولي����ة 
ومتطلبات محلية، مدركن بأن تطبيق نظام 
الحس����ابات القومية ليس مشروعًا بسيطًا 
ومح����دودًا وقصرا ب����ل أنه مش����روع طويل 
ومكلف واالنتق����ال إليه يحتاج إىل توفر عدة 
متطلب����ات مادية وبش����رية، لقد تم تصميم 
خط����ة االنتقال برؤية واضحة لألهداف التي 
نري����د الوصول إليها، وتحديد الطريق املائم 

واملناسب للتطبيق.
لقد استوعب نظام الحسابات القومي������ة 
SNA2008 كثي���رًا من التغرات الناتجة يف 
البيئة االقتصادية والتي ظهرت أكثر وضوحًا 
يف دلي����ل األنش����طة االقتصادي����ة )اإلص����دار 
الراب����ع( ال����ذي يعد ش����رطًا أساس����يًا ومهمًا 
لعملية االنتقال كون����ه يمثل البنية التحتية 

واألساسية ملدخات الحسابات القومية.
إن تصميم خط����ة االنتقال لتطبيق نظام 

الحس����ابات القومي����ة 2008، ق����د أخذت يف 
االعتب����ار عن����د إعداده����ا الت����درج الطبيعي 
لانتق����ال إىل النظ����ام الجدي����د، حي����ث تم 
متزامن����ة  أنش����طة  ع����دة  إىل  تقس����يمها 
ومتسلس����لة، وق����د أخ����ذت يف االعتب����ار كل 
الجوان����ب املتصلة بالتطبي����ق، وخصوصًا يف 
تنفيذ األعمال الجارية والدورية التي ينفذها 
املختص����ون يف الحس����ابات القومي����ة وأيضًا 
األنشطة التي ينفذها يف الجهاز بشكل عام.

اأهمية االنتقال اإىل تطبيق نظام 
SNA2008 احل�شابات القومية

تكم����ن أهمية االنتق����ال لتطبي����ق نظام 
الحس����ابات القومي����ة 2008م يف االعتبارات 

التالية:-
- توفر مؤشرات تتسم بدرجة عالية من 
الش����مول والتغطية وتوفرها على مستوى 
األنش����طة والقطاعات اإلقتصادية الرئيسية 
والفرعي����ة وفقا لدليل األنش����طة اإلقتصادية 

.ISIC4
- تلبية طلب����ات املس����تخدمن الدائمن 
لبيان����ات الحس����ابات القومية م����ن صانعي 
السياس����ات واملخطط����ن ومتخ����ذي القرار 

واملنظمات املانحة أو املستخدمن املحلين.
- مواكبة التطورات الحديثة يف منهجيات 
العم����ل واألدل����ة املس����تخدمة وموائمتها مع 
دول العالم لتس����هيل عملية املقارنة الدولية 

للبيانات.
- تطوي����ر قاعدة البيانات الحالية يف توفر 
بيانات ومؤش����رات ذات موثوقية وشمولية 

أعلى يمكن االستفادة منها بدرجة عالية.
- تطوي����ر املس����وح االقتصادي����ة املطلوب 
تنفيذه����ا م����ن حي����ث النوعية واألس����اليب 
املس����تخدمة وش����مول بع����ض القطاع����ات 

الجديدة.
العامل����ن  وق����درات  مه����ارات  رف����ع   -
املتخصصن يف تركيب الحس����ابات القومية 
وتعريفه����م بأحدث املنهجي����ات وأدلة العمل 

الدولية.
اأهداف م�شروع تطبيق نظام 
SNA2008 احل�شابات القومية

يهدف مش����روع تطبيق نظام الحسابات 
القومية 2008م إىل مايلي:

- تركيب وإنتاج الحس����ابات القومية وفقًا 
لنظام األم����م املتحدة  للحس����ابات القومية 

.)2008-SNA(
- ووض����ع خطة  وبرنام����ج عمل للتدرج يف 
تطبي����ق النظ����ام خال الخمس الس����نوات 

القادمة.
- إصدار نش����رات الحسابات القومية وفقًا 

.)SNA - 2008( ملتطلبات نظام
- إع����داد تقديرات الناتج املحلي اإلجمالي 
والحس����ابات القومية وإتاحتها للمهتمن يف 
أوقات مائمة تجعل االستفادة منها ممكنة 

على املستوين املركزي واملحلي. 
- إرس����اء قاع����دة بيان����ات أكث����ر تفصيًا 
وش����مواًل عن كاف����ة القطاع����ات االقتصادية، 

تلبي احتياجات املستخدمن. 
- توفر األنظم����ة والربامج واألدلة املتصلة 
 .)SNA - 2008( بنظام الحسابات القومية
- التعرف على أوج����ه القصور يف البيانات 
اإلحصائي����ة ومعالجته����ا بما يحق����ق تطوير 
العمل اإلحصائي من أجل تركيب حسابات 

قومية أكثر موثوقية.
- تعزيز الوعي بأهمية البيانات اإلحصائية 
عامة والحس����ابات القومية خاصة ، يف وضع 
الخطط واتخاذ القرارات ورس����م السياسات 
من خال تفعي����ل التواصل والتنس����يق مع 

الجهات ذات العاقة.
- رف����ع مه����ارات العاملن يف الحس����ابات 
تدريبي����ة  دورات  إش����راكهم يف  و  القومي����ة 
خارجي����ة ومحلية وتأهيل ق����درات العاملن 
يف اإلحص����اء و جمي����ع األجهزة واملؤسس����ات 
الرس����مية وغر الرس����مية )بهدف رفع كفاءة 
الكادر اإلحصائ����ي والعمل اإلحصائي عمومًا 
من خال توحيد أس����اليب العمل ومفاهيم 

ونماذج املخرجات وآليات العمل .. الخ(.
- توس����يع دائرة املس����وح االقتصادية من 
خال تنفي����ذ مس����وح إضافية وفق����ًا لدليل 
األنش����طة االقتصادي����ة Isic4 بم����ا يلب����ي 
متطلبات تطبيق نظام الحس����ابات القومية 

2008م.

   حمدي علي ال�شرجبي 
مدير عام الحسابات القومية
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“Demographic outlook” or “Demographic squall” 
terminology refers to initially engage a community in 
the third and last stage of the demographic stages which 
are prominently characterized by the balance between 
the births and the deaths rates at low levels in which the 
population attain the stability i.e. the replacement.

This demographic outlook is a new population 
phenomenon that emerges only a one time during the 
history of each of the human communities; moreover, 
it is a historical opportunity for boosting the economic 
growth as it is an outcome and a gain for more 
development and welfare of community; furthering, 
the western industrial countries to which went into 
the third and last stage of demographic transformation 
have accordingly prepared and benefited. A lot of other 
developing countries other than some Arab countries 
have been caught up with those industrial countries, 
leading to increase the productivity, saving and the 
productive investment; similarly, other countries are 
very close to enter into the third stage as a result to the 
accomplished progress of the fertility reduction to the 
population stability level, with achieving high rates at 
the human development, economic growth and living-
population-standard improvement indicators; thus, 
the demographic outlook is waited an opportunity to 
be opened so that more development and welfare of 
household and society should be achieved. Studies 
refer that some developing countries didn’t make use 
this opportunity due to the failure of direct necessary 
investments with the poor people, lacking to the rational 
administration, well governance, transparency and social 
accountability.

Yemen is one of few other countries which are still 
further away from attaining the third stage as a result 
to the slack demographic change pattern; for Yemen, It 
is as a result to the structural changes being associated 
with the slack social change that transforms from a 
traditional rural society into urban which slowly grows 
and endeavors, on a one hand, to get riding the effect of 
traditional society values; on the other hand, this urban 
society endeavors to flying-open and integrate with 
the world market to pursue the accelerated changes 
of the technology and knowledge via the internet and 
aerospace devices which are very limitedly owned. 

The slack demographic change in Yemen is the most 
important challenges in which the economic growth that 

has been experienced an unprecedented 
loss ground during the last years turns 
into high poverty and unemployment 
levels, and the deterioration of living 
standards for the most population. 

Nevertheless, Yemen cannot remain 
during the second phase for long time 
because the more period of its remain 
at the same phase is long, the country 
is likely more exposed to grave risks 
than the current time. If the country lags 
behind managing its financial resources 
toward the human development and 
fertility reduction as lagging as the 
demographic change accelerates, it 
would be late and unready to make use 
from the advantages of demographic 
outlook. 

As worse above, the continued imbalance between 
the population growth, particularly, the persistent labour 
force growth and the modest economic one makes 
more likely that Yemen may be as a prey to be so-called 
“Demographic Trap” in which it could lead to rise the 
fertility and mortality rates; subsequently, Yemen gets 
back to the first phase once again that is as a dangerous 
matter notifying to occur a catastrophe to threaten the 
security and stability of society. 

It is expected, as our estimation, that Yemen needs, 
at least, other      one-forth century to complete the 
second phase of the demographic change; so this is a 
big challenge that is required getting ready by decision-
makers to cope with the challenges for providing the 
essential needs of the increasing numbers of population 
such as children, labour forces, retirees and old-people 
whose numbers will increase during the current period. 
It is important to face the challenges through developing 
the population policies, considering the target to 
fasten the demographic change as the most important 
goal; hence, this goal has the priority with the current 
and upcoming development plans to accelerate the 
demographic change which would increase and sustain 
the economic growth during the next four decades and 
over. 

For accelerating the demographic change, it is not easy 
and low costs, but it is not impossible task that it has a 
return on the long run with the great economic and social 

boosting for the welfare of nowadays 
and next children generations. It seems 
from the experiences of successful 
countries that they, as pointed out 
above, are necessary to ensure   going-
unmissing the opportunities of 
generations to make use from the 
gains which could be given by the 
demographic outlook; in cooperation 
and coordination with the effective civil 
society organizations, national private 
sector abroad and locally, and donors, 

decision-makers could achieve the 
above mentioned through the effective 
policy leading to accomplish a package 
of the overlapped strategic goals; 
furthering, the most important goals 
are the expansion of urbanization 

through developing the small and meddle towns, and 
the balanced development between urban and rural, 
fairly income and wealth distribution, corruption fighting 
which exacerbates the poverty and exhausts a great 
proportion of society resources being strongly required to 
be invested for people, particularly, those little-educated, 
and public and reproductive health in addition to the 
infrastructure. The corruption is a major factor to fail the 
investment; for attracting local and foreign investment, 
focusing on the investment at the human capital, 
minimizing the illiterate rates particularly among females, 
increasing the enrollment rates at various education 
levels specially the basic education, and socially, 
economically and politically women empowerment, 
adopting media programs in different media approaches 
for getting a society awareness on the reproductive 
health and desirable reproductive behavior issues, all of 
these will lead to accelerate in minimizing the fertility and 
mortality rates, in particular, the infant deaths; then it will 
be accelerated the demographic change and increased 
the economic growth in Yemen. 

Briefly, demographic change is gone along with 
challenges and new opportunities; so , the country 
should intensify the efforts to detect its effects, and 
to create effective practical bases and mechanisms to 
cope with those challenges; moreover, it should be 
perspective for the public interest making use from the 
obtainable opportunities to enhance the development 

sustainability through promoting the context of local 
and foreign investment to increase its participation with 
GDP; in addition, savings should be oriented toward 
the investment in developing the human resources as 
the essential basis to attain a strong pushing to run the 
economic growth; in case this opportunity might be gone 
missing, its negative results would lead to aggravate the 
poverty and unemployment from what to result the risks 
of social disintegration and instability; probably, it may 
be got back renewably to the first phase of demographic 
change as the running up and dropping down spins of 
kingdoms were being occurred in accordance with the 
Ibn Khaldon’s theories. 

If the demographic outlook is a unique opportunity 
at the history of societies as uncompensated to work up 
the developmental renascence, it is the responsibility 
for a one-third of annual economic growth in the 
countries of East-Asia eagles because it is the phase in 
which a society is reached the highest population at the 
manpower against the lowest dependent population; for 
this demographic outlook, it enabled the countries of 
East-Asia tigers and a number of Latin American States to 
attain the development miracle. 

The demographic change provides at its latest 
phases a unique opportunity to run the comprehensive 
development for countries, in particular, the developing 
countries and those countries which were so-called 
“ascendant countries”; however, how is the demographic 
element a key factor of the developmental matter? It is 
a key factor when certain conditions are provided to be 
associated with convenient and necessary orientations 
and policies; similarly, the inflation of active groups of a 
society and the reduction of under five population along 
with a slack growth of old-people provides a strength of 
production and a creation of fortunes for the society if 
two basic conditions are available as follows:

- Qualifying the human resources through the 
education, training, ensuring of well health case, 
respecting of rights for all to be indeed practiced, 
empowering of women and youth, and getting ride from 
all the forms of discriminations. 

- Boosting the economy, creating the convenient 
legislations and practical mechanisms, developing the 
infrastructure particularly the communications, updating 
the curriculums and engaging within the new world 
economy system. 

Population Census Concept and Use
The objectives of the population censuses 

may vary from country to another and for the 
purposes basis .the overall aim to conduct 
population and establishments censuses is to 
put in hand the whole data on the population 
activities measured. Thus, it may be useful to 
present quick flash on the population census 
history in the past and nowadays as well as 
the objectives that should be achieved by 
conducting the census.

The past censuses were aimed to attain the  
main goals which are :

First: to know the number of population in a 
state.

Second: to know the number of males (men) 
especially youths for the military purposes.

Among the past censuses conducted is the 
census conducted in the Pharaoh civilization 
which was considered by archeologists as 
the first census in the history. However, 
this may arise a lot of questions. In fact, the 
archaeologists discovered legend at the Wade 
Al-Moolok tabernacle in Al-Aqsor location, 
south Egypt. This legend dated back to 2200 
B.C .It contained records of population in the  
Al-Aqsor area .

The other census conducted in the past 
time was that discovered by the archeologists. 
It belonged to the Samarian era between 
2144 to 2124 B.C. Among many legends of 
Samarian civilization, the archeologists found 
that Tatracos was selected among 1600 men 
in the Codia county that belonged to Lacash 
area (4500 population). As matter of fact, it was 
certainly one of the past censuses. 

The third old census was carried out at the 
Romans era, at the king Bros Twolos between 
578 to 537 B.C.

A lot of scientists considered this census 
as the best among others in the past time for 
its  accuracy and apparent ulation since it was 
associated with the defending the Romans 
Empery.  

Greeks enabled to conduct first population 
census in 317B.C, during the reign of king 
Betmorous in which they tried to achieve some 
targets.

One among them was to determine the 
number of Greeks people. By doing so, the state 
would be able to fulfill its commitments such 
homeland’s defense, providing grants and gifts 
to the people.

 During the Islamic sovereignty, the first 
census was carried out at Omar Bin Al-Khtab 
period. Omar did so in order to be familiar with 
the total number of Muslims  and the people 
identities’ to be registered in records.

All the mentioned above is a brief hint on the 
concepts, aims and features of the old censuses. 
As it is noticed, however, each period had its 
own aspects as well as it was associated to the 
states’ visions and targets to be achieved such 
as self-defense and borders protection.

In the past periods, states were very keen 
to conduct censuses for specific purposes; the 
most potential was to determine the number 
of youths aged – people for military sake, 
particularly at the Romans and Greeks era. 
Other objective for those states was to expand 
their influence to other state.

The idea behind the pervious description 
is to provide the reader with a clear picture 
about the old population census .As a matter of 
fact, the population censuses  basically started 
contacting before around thousands years 
ago. Since Yemen is planning to conduct the 
population census 2014; thus, all efforts should 
be unified together to succeed this operation 
due to its potential concernment for economic 
planning.

  In this regard, it is necessarily to talk about 
the new population censuses in the base of their 
objectives for the world’s country and among 
these Yemen. I will describe the objectives upon 
conducting the population censuses in the 
modern age. 

The modern censuses are constructed to 
achieve many goals, however, every country 
sets up its own strategic goals that go in line 
with its overall policy. Most countries, that 
conduct censuses, are very keen to assess the 
educational, health, live standard and other 
basic services provided to its citizens as well as 
working to improve them.

It is useful to deal with common objectives 
which set up for operating a census in modern 
time. These objectives are divided into three 
main domains as follows:

First: Human Resources Listing in Country
Second: To acknowledge the population 

distribution by their demographic, economic 
and social characteristics for the economic 
planning purposes.

Third: Population growth and their 
distribution in urban and rural areas , their 
residence in main and secondary cities which in 
turn yields obligations against state to provide 
services for its people .   

Many advanced countries have conducted 
population censuses during the sixteen to the 
nineteenth century, of which:

A- In Eastern – south part of Canada in 1665.
B- In Iceland in 1703.
C- In Sweden in 1748.
D- In Norway in 1760.
E- In Denmark in 1765.
 The above mentioned countries were not 

only concerned to carry out censuses, but many 
other did so that enabled them to attain overall 
development based on scientific analysis of live 
aspects.

  In this article, however, I will talk also about 
the advance countries that executed censuses. 
Actually, most countries that conducted 
censuses prior the twentieth century were done 
in divergent periods. But from the beginning 
of twentieth century, the operation of census 
was started to be systematic and was defined 
in term of timelines, especially, in the advance 

countries. All that processes enabled such 
countries to develop all the people economic, 
social, educational and health aspects.

 In the Arab region, no state conducted 
population census other than Egypt in 1882, 
but due the political circumstances, the census 
in Egypt did not conduct systematically .Most 
Arab countries operated modern census 
after the Second World War, after being 
independent.

 Many Arab countries direct their efforts 
toward implementing development plans 
aiming to rise people live standard as well as 
to provide them with better services. Thus, 
most Arab countries identify general and 
clear objectives while operating population 
censuses.

The most objectives that Arab countries 
identify can be clarified as follows:

First: to provide a state with its needed 
basic statistical data such as number of 
population, the population characteristics and 
their demographic distribution for the overall 
planning in both level urban or rural areas.

Some other countries exert their efforts 
to implement plans targeting government 
expenditures distribution and development 
projects in justice and effective way.

Second: to provide a country with its needed 
data on population, economic, social, health 

and educational studies and researches in 
theoretical and applied terms, giving special 
attention to agriculture plans.

Third: the population censuses implemented 
in the Arab countries during the ten years ago 
were aimed to provide complete framework 
to design surveys and censuses sampling, 
that conduct by governmental agencies 
and researches offices, such as household 
budget surveys, fertility, domestic and foreign 
migration and mortality studies.

Fourth: the provision of accurate and proper 
information on the population size as well as 
addressing the size of the minority population 
and other population groups exist upon 
religion base .By doing so, this enables the state 
to identify the political representative of all the 
population, religious and cult communities. 
Moreover, this helps it to define the local 
councils and foreign bodies as well as defining 
the size and locations of election centers.

Thus, it is clear that censuses become an 
important operation for any country and it 
is also obligated process of proper planning 
for all the world countries .In fact, one of the 
effective means often used by countries to face 
its difficulties, is to conduct censuses as one 
potential method in the economic planning 
.Not only that, but it is the most effective 
approach for collecting comprehensive data 
and information.

To make long story short, one can ask, after 
I have deal about census and its concepts 
and uses, why the writer ignores addressing 
the objectives and reasons of the population 
censuses carried out in Yemen since 1983 till 
now. We will give our utmost concern during 
the next period to take in our consideration the 
documents in which the objectives have been 
specified and implemented the censuses either 
before or after the Yemen unification so that 
the importance to conduct the census 2014 is 
clear in terms of: The concept, methods, use and 
evaluation to make use of the advantage and 
to promote the awareness of cooperation to 
conduct the upcoming census 2014 in providing 
the required data needed for preparing policies 
and programs by the government.

Demographic Outlook

   Dr, Tareq Y. Al-Kepsi
Deputy-Assistant Chairman 

of Economic Statistics Sector

 Dr. Ahmed M.Shuja Aldeen
Sana’a University 
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The international community

–documents, prepared by the Yemeni government 
and the donors ,the most important of them is the 
muniment titled “ Interim Program for Stability and 
Economic ,Social Development 2012-2014 (IPSESD). 
The document reveals the urgent priorities in the top 
ranking concerns of the national harmony government 
during the coming two years. 

The document, however , clarifies the political 
, security , economic , and social priorities to be 
undertaken during the transitional phase as a 
cooperation process between the Yemeni government 
and the donors community . These steps will enable 
Yemen to achieve the political stability , social 
security ,law enforcement , responding to the recent 
humanitarian requisites and improving the economic 
growth indicators.

 The document also indicates the package of 
steps and interposes adapted by the government to 
implement the priorities specified in the IPSESD 2012-
2013. The most potential of them is to obtain the 
political stability, completing the peace transformation 
of power through conducting the National Dialogue 
Conference ,that not exclude any political groups 
nor youths or woman , aiming to restore the state’s 
unification. This will not be attained otherwise some 
policies and programs should be undertaken such 
as constructing the preparatory committee of the 
National Dialogue Conference and other concerned 
committees . 

 The document , that prepared by the Yemeni 
government represented by ministry of planning and 
international cooperation (MOPIC) in cooperation 
with some donors bodies , focuses on the other 
important processes that should be implemented 
before the transitional period such as carrying out the 
constitutional reforms for the sake of forming a new 
constitution.

 The document points out to the most important 
priorities in the security areas during the next two 
years .Basically, strengthening and improving the 
security capabilities which will enable Yemen to 
combat terrorism and piracy , to start working on the 
army restructure , to ensure security stability and state’s 
control on the whole Yemeni lands . Thus, specific 
programs and plans should be implemented in order 
to insure halting all kind of violence and violations 
against the international human laws , as well as to 

stop and refuse the clashes between armed forces and 
groups ,taking required legal institutional procedures 
to adopt the transitional justice law , ensuring human 
rights protection and to reunifying the armed forces 
under competence leadership. 

 The sessions of the conference also include 
presentation of a report on the urgent humanitarian 
and concrete requisites in Yemen .The report 
emphasizes the necessity of improving the human 
circumstances specially for the most lesion groups by 
conducting some polices and work programs to insure 
the provision of basic needs of goods and services for 
the citizens . Moreover ,the provision of oil , gasoline 
, home fuel ,light and water services in regular basis . 
The report offers other solve options to the human 
damages cases such as compensating the martyrs’ 
and victims’ families. The report also suggests other 
treatments such as re-qualifying the infrastructure 
utilities , public and private properties. In fact, the 
report gives the priority to improve educational ,health 
,roads, electricity , water services and resolving the 
local emigrants problem by taking them back to their 
home-stay locations .

 The report also highlights to the most effective 
targeted programs that meet the humanitarian 
reliefs such as the provision the urgent solution for 
malnutrition phenomenon by linking the human 
assistances with the long term economic development 
plans ,bringing hands of help to the emigrants 
,expanding the human assistance to cover all the 
prejudiced groups from the incidents in different 
distracts , strengthening the local communities ability 
to overcome the human difficulties and removing all 
leftover impacts of the armed conflicts specially mines. 

The Donors Pledge To Support The Transitional 
Period

The donors countries and organizations pledge to 
support the Yemeni government’s efforts to implement 
the Gulf initiative Mechanism and the IPSESD 2012-
2014 .The meeting statement, which issued by the 
joined presidency ,ensures the donors approval to 
the priorities in IPSESD 2012-2014 as well as the 
resources summary matrix that adopted by the 
Yemeni government. All that programs specify the 
short and medium term priorities as well as financing 
mechanism .The donors also ensure their obligations 
to finance the priorities stated in the matrix and all 
other kind of support as response to the human needs 
in Yemen. 

 The statement stresses that there will be another 
meeting for donors after the transitional period in order 
to gather the financial resources required to finance 
the development needs in the medium and long term . 
The joined frame of responsibilities has been approved 
and it will be sent to the Yemen to be adapted by the 
cabinet. The statement highlights that this frame goes 
in line with The “Bussan” principles that obligate all 
donors to fulfill their financial commitments in the one 
hand, it also holds the governments to execute political 
reforms in the other hand .

 The statement intensifies the importance of the 
partnership between the Yemeni government and 
donors to strengthen the investment atmosphere as an 
effective means to improve the economic indications 
.It emphasizes the vital role that the civil community 
organizations ,in Yemen and the world, can play 
to assent to the development and humanitarian 
requirements.

New Era of Partnership between Yemen and 
Donors 

During the Riyadh conference ,a new phase of 
mutual partnership ,known as “ Jointed Responsibilities 
“ is released . As matter of fact , this step will enable 
Yemen to take advantage of all presented assistances. 

 Dr. Mohammad Al-Sadi , Minister of Planning and 
International Cooperation , praises the government 
directions targeting to start new promising and 
constructive partnership with the donors countries in 
order to overcome the transitional stage obstacles .

 Dr. Al-Sadi also underlines that the partnership 
between Yemen and the donors communities becomes 
stronger especially after Yemen has completed 
positive negotiations concerning with the World trade 
organization (WTO) and it will be one of its member in 
the coming few months , besides the Yemeni economy 
now becomes more integrated with the world 
economy due to the continuous efforts in economic 
reforms under supervision of WB, International 
Monetary Fund (IMF) and donors society. 

The United Nations envoy to Yemen Mr. Jamal 
Binomar considers the conference as an important 
opportunity for everlasting efforts to support the 
Yemeni people to tackle the challenges they face .He 
says the political conversion in Yemen is a permanent 
process as is scheduled based on the Gulf initiative. 
He also stresses The UN full support to the National 
Dialogue Conference targeting to succeed the political 

reconciliation . 

Minister of Planning
of evaluating the last and current situation of 

methodologies, documents, infrastructure and 
learned lessons, the Census 2014, as a national 
important project, is consequently planned and then 
implemented to be based on designing the strategies, 
policies and comprehensive developmental plans; 
furthermore, the database of different demographic, 
economic and social characteristics have to be 
provided. 

H.E. asserted that Central Statistical Organization 
(CSO) is finalizing the regulatory frames to launch 
the preparatory activities of Census 2014. It is 
also finalizing the revision of Census 2014 project 
document, and to constitute the preparatory activities 
committees which are the basis of success of the 
upcoming field and office stages in order to achieve the 
desired goals. 

H.E. indicated that all efforts should be performed 
together for the positive interaction with different 
activities of Census 2014, adding that its steps are as a 
one of the most important pillars of national statistical 
system. H.E. referred also to the importance of 
continuous evaluation and review of work programs 
and plans to be updated and developed in order 
to meet all the national requirements desired from 
conducting this significant project.

CSO Chairman - Census Director
for such an important national project as the 

census,” the CSO Chairman stated.
The CSO will do its best and make use of all its 

abilities and experiences in terms of statistical field and 
researches to implement the fifth Population Census 
in Yemen, the Chairman of the CSO, Census Director, 
emphasized. The former also clarified that the CSO aim 
is to conduct the next census 2014 according to the 
recent and scientific basis in line with developments 
and international recommendations in this regard 
to ensure providing all what the fourth social and 
economic development five-years-plan needs during 
2011-2015.

Finally, the Chairman of the CSO, Census Director, 
pleased all ministries, governmental bodies and 
private sector establishments to present their best in 

funding the important national project calling Media 
to take the responsibility of spreading awareness 
among community members about the importance of 
participation to make the census successful.

Preparatory Documents
categories at governorates and census divisions 

(sector/section/enumeration area) level of census 
2014 have been conducted by the population 
projections. 

Achieved works are as follows:
- Working out the workplan and schedule in detail 

and in general of census 2014 to be included the 
technical regulations in order to check quality. 

- Preparing the detailed and general estimating 
costs of all major and minor activities stages 
according to items of expected local and foreign 
funding sources. 

- Preparing the matrix of technical, financial and 
human requirements based on assessing the former 
and current situation of CSO and its branches at 
governorates in terms of the infrastructure. 

- Following up the modern digital map of Yemen 
Republic to be obtained by Remote Sensing Center 
for the networking should be conducted as of the new 
methods in which the maps of these census will be 
used by GIS. 

- Holding coordinating sessions with UNFPA with 
respect to the partnership and support of all census 
activities and phases. (as a foreign support) 

- Preparing the census 2014 project document 
(planning the technical, material and human 
requirements for the census (2012 – 2018) which 
constitutes a planning strategy for the census 2014 for 
the first time in Yemen and in an early time. 

- Conducting the matrix of technical, financial and 
human requirements of census 2014 for 2012-2018. 

- Launching the evaluation and detailed analysis 
activities of methodology and documents of census 
2014.

- Following up the donors to hold the disseminating 
workshop to make a presentation for the census 2014 
project document. 

- Forming assistance, financial, typical and technical 
committees for the census office actions and the 
issuance of relevant resolutions. 

- Progressing to achieve proposals and perceptions 
to use the scanning in the census 2014. 

Role of Statistical Dimension in Sustainable Development
It is undeniable that consideration of all statistical 

indicators and the relation between variables in any 
planning processes- be it in the field of education, health 
and population, limiting unemployment, and poverty, 
infrastructure, etc- is to be taken for comprehensive, 
integrated sector development.

In this way, the planning process can acquire 
the attribute of comprehensiveness and accuracy in 
presenting the real needs of the 
community. This can not be achieved 
if there is no enough care for the 
matters of consistency, harmony, 
integrity, merging sector and entire 
politics and  programs and projects 
without opposing each other for 
achieving quality and feasibility from 
the prospective of cost, revenue and 
efficiency and to pour fourth the 
projects and programs outputs in the 
direction of unceasing development. 

However the absence of 
coordination between the roles of 
active authorities and their planning 
politics, and programs in the 
development field leads to problems 
and complexities. Such contradictory 
matters, i.e. the lack of coordination at the level of 
framing politics, carrying out programs and harmonizing 
goals turn into a defect in the entire development course.

Herein the role of statistical organizations comes 
fourth. Based on that statistics is an essential part 
of the extensive content of the social and economic 
development and on the importance of statistics in any 
successful and accurate operation for developmental 
planning. We find that planners and policy makers 
constantly emphasize the organized, technical and 
objective relation between statistics and development 
and that it is a definite matter which cannot be neglected 
rather it is important to merge the statistical and 
informational dimensions in the development. This 
should be in a way that guarantees the strengthening 
of the coordination means and keeping contact, 
achieving cooperation and contraction at the level of 
taking decisions and approving strategies and policies 
between ministries and governmental institutions. 
Each of these units provides other units with what they 

need of information, technical services and enduring 
support accomplishing consistency and integrity 
between their goals and fieldworks and their programs 
in one perspective framework, tasks and general aims for 
development.

It is worth noting that the process of consistency, 
integrity and merging of the statistical dimension in 
the development cannot be complete by achieving 

them on the theoretical level in 
meetings, workshops and seminars 
unless these theories are achieved 
practically i.e. on the level of planning 
and taking decision by the authorities 
and all people concerned and for 
the statistical organizations to be 
able to meet the increasing demand 
for statistical data and indicators 
by governmental establishments 
and ministries, working to provide 
those statistics which are of accuracy 
and high quality. This is to keep up 
with the economic management 

requirements and the development 
priorities. Hence the matter depends 
entirely on the extent to which the 
needed technical and financial support 

is available for the statistical organizations and also on 
the amount of cooperation and positive reaction offered 
by the authorities which are the source of data ( from 
governmental ministries and institutions) with statistical 
organizations.

 Therefore the matter requires harder and more 
persistent working among governmental authorities for 
strengthening institutional cooperation. This is because 
of the effect of promoting developmental course and 
also working to provide a technique for coordinating 
and continuing, integrated, objective communication 
among the programs and developmental projects from 
an integrated prospective to all the mutual relations, 
results and impacts on the national level in order to 
prevent any negative consequences. This has made 
the matter of merging the statistical dimension in the 
development process a critical issue and given it a great 
amount of importance in the course of sustainable 
development and quality of performance and ideal use 
of the resources at hand.

 Sam Al-Somatt
Master Statistical Plan 

Coordinator

Transference to Apply SNA2008
 Continuing in Success Step by Step

In believing of the importance 
to continue in updating and 
developing the national accounts, 
and promoting the reliability 
as well as keeping up with the 
developments of international 
systems used in such regard, the 
national accounts department 
in the Central Statistical 
Organization (CSO) always 
endeavors to keep up with the 
developments at all activities and 
fields related with the statistics. 

We, accordingly, always seek 
to promote the relevant works 
based on an ambitious vision 
toward the future; similarly, the 
most important developments 
which recently have been 
emerged as a new challenge in 
the countries are the transference 
to apply SNA2008 which is a new 
system that the most countries 
endeavor to be applied in 
accordance with the international 
recommendations and local 
requirements; being aware, 
those countries know that the 
application of SNA is not a simple 
and limited project, but it is a large 
and costly; to be transferred, it 
needs providing many financial 
and human requirements; thus, 
the transference plan has been 
designed with a clear vision for 
the attainable goals to specify the 
convenient application approach. 

SNA2008 has realized a 
lot of changes resulting in the 
economic environment which 
they have been shown very 
clear in the economic activities 
manual – fourth version that this 
manual is an essential condition 
for the transference as it is the 

infrastructure of the national 
accounts interventions. 

The design of transference 
plan for applying SNA2008 has 
been taken into account whilst it 
was prepared to transfer naturally 
into the new SNA; furthering, 
it has been divided into many 
synchronous and sequential 
activities. All relevant aspects 
of application were considered, 
particularly, the current and 
periodic activities which are 
conducted by the national 
accounts staff, and also those 
activities which are generally 
conducted by CSO. 

Importance of transition to 
apply National Accounts system

The Importance of transition 
to apply National Accounts 
system 2008 lies in the following 
considerations:

Providing indicators of a highly 
degree of comprehension and 
coverage at the level of activities 
and economic sectors and sub 
sectors on the basis of economic 
activities manual ISIC4.

Meeting requests of those 
constant users who constantly use 
National Accounts data including 
policy makers, planners, decision 
makers, donor authorities and 
domestic users.

Being in line with modern 
developments related to 
methodologies and manuals and 
being assure of their suitability 
to all the world countries in order 
to simplify comparisons with 
international data.

Improving recent data base in 
regard to provide higher trustful 
and comprehensive data that 

could be more useful.
Improving economic censuses 

in regard to quality and methods 
used and the comparisons of 
some sectors.

Enhancing workers’ skills and 
abilities specialized in National 
Accounts completion and 
equipping them with the latest 
methodologies and international 
action manuals.

2- Objectives of project of 
applying National Accounts 
System SNA2008

Project of applying National 
Accounts system 2008 aims at:

- Complementing and 
producing National Accounts 
by United Nations system of 
National Accounts (SNA-2008).

- presenting action plan and 
program in order to progress 
by steps in applying the system 
during the next five years.

- Publishing National 
Accounts bulletins by the system 
requirements (SNA -2008).

- Preparing GDP and National 
Accounts estimates and  make 

them available for those who 
are interested at the right times 
that makes it possible to take 
advantage of them on both 
central and domestic levels.

- Establishing data base that is 
more comprehensive and detailed 
on all economic sectors in order to 
meet users’ needs.

- Providing programs, systems 
and manuals related to National 
Accounts system (SNA-2008).

- Recognizing limitations in 
the statistical data and processing 
them in order to enhance the 
statistical action to complement 
more trustful National Accounts.

- Enhancing  awareness of 
importance of statistical data in 
general and National Accounts 
particularly in presenting plans, 
taking decisions and drawing 
policies through activating 
communication and coordination 
with relevant authorities.

- Enhancing workers’ skills in 
National Accounts by involving 
them in internal and external  
training courses ,i.e. sharpening 
workers’ abilities in statistics 
and all official and non official 
authorities ( in order to develop 
quality of  statistical personnel 
and action in general by unifying 
working methods, concepts and 
models of outcomes and working 
techniques, etc.)

- Widening economic surveys 
circle by conducting additional 
surveys according to the economic 
activities guidelines ISIC4 in 
order to meet requirements of 
implementing National Accounts 
system 2008.

  Hamdi Ali Al-Sharjabi
DG of National Accounts

The international community



The Population, Housing 
and Establishment Census 
2014 of Yemen Republic is 
a national and vital project; 
thus, it is extremely important 
for various economic, social 
and demographic fields. 

As Central Statistical 
Organization (CSO) being 
represented by the leadership 
and various committees 
of census is planning and 
preparing to conduct different census phases, all the people 
either public and private sectors, civil society organizations 
or citizens are concerned to success the census project. 

The census 2014, however, is currently prepared the 
preliminary and preparatory phases in terms of finalizing the 
regulatory frames, and discussing and approving the relevant 
plans, and public and detailed programs; meanwhile, the 
technical, financial and human requirements are estimated 
for all census activities and phases, adding to coordinate 
with various local and foreign funds to provide the technical 
and financial support required to achieve the desired census 
goals; to be attained, both above phases are required more 
effort because they are the most important and dangerous 
phases of census; so the highest efficiency and accuracy of 
preparatory activity are based on implementing the residual 
census phases that are the field and office activities.

CSO is also currently dedicated to study all the suggested 
methods and techniques to develop the methodologies of 
which the census 2014 will accurately be implemented.

I hope, finally, the interaction of all relevant people to do 
in as properly required.

Jamal Bin Omar:The donors conference is important  opportunity for everlasting  support to Yemen
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The WB Vice - Chairman Anger Anderson:

The international community Plays great role in supporting the economy and stability in Yemen

CSO: Adel AL-Selwee

   The Saudi capital Riyadh hosted in the 4th 
of September The Yemen Donors Conference. 
The meeting was headed by the Yemeni Prime 
Minister Mr. M.Salem Basindawa, The Saudi 
Finance Minister Mr. Ibrahim A. AL-Asaaf 
and the World bank vice-chairman “Engar 
Anderson” . The private sectors bodies and 
civil community  representatives from more 
than 30 donors countries , and monitors 
organizations participated  in the meeting.   

The first day  of the meeting ,that 
concluded by pledges from donors to provide 
Yemen with 6.4 Billion dollar, was devoted to 
meet with the representatives of the donors’  
governmental entities under the auspices of 
the Saudi government . Whereas the second 
day  was  devoted to meet with  the civil 
community organizations and private sectors 
bodies under the auspices of the Gulf Council  
secretariat -general. 

   The World bank vice-chairman Engar 

Anderson considers the meeting as a result of 
the fruitful deliberation and bilateral–work 
between the Yemeni and Saudi governments 
, the World Bank  and donors community 
aiming to gather regional and international 

support as response to the  people of 
Yemen needs and as help means for the 
reconciliation government to overcome all the 
transitional stage colossal  challenges . 

She also confirms that  she depends on 

the international community to Play great 
role in supporting  the Yemeni economy in 
order to strengthen the stability situation 
Yemen since it is part of the region and world 
stability . she focuses on the necessity of 

the Yemen  development partners to fulfill 
their commitments to support the Yemeni 
government during this period.   

The participants in the meeting then 
discuss  some work .......... continued on page 7
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Dr. Abdulhakeem 
Al- Obaid, Deputy 
Chairman of the CSO 
- Census Project Vice-
chairman declared that 
results of meeting with 
ILO representatives 
in Beirut during 
9-11/8/2012 were 
productive that the 
ILO agreed to fund 
Labor Force Survey 
2013. He referred 
also to that the CSO 
is engaged currently in finalizing 
what remains of financial and 
technical procedures to implement 
Labor Force Survey during 2013.

During the last week of August 
2012, Dr. Al-Obaid mentioned 
that the CSO conducted a series 

of meetings with 
the representatives 
of the World Bank, 
DFID and UNFPA 
in terms of funding 
aspects presented 
to implement the 
Population, Housing 
and Establishments 
Census2014 as well 
as the Household 
Budget Survey 
(HBS) 2014-2013 
through specifying 
the activities in need 
to be funded from 

the proposed donation by DFID for 
the Census and Household Survey; 
with a promise to cover the funding 
gap in the Household Survey in 
terms of field work.

In addition, Dr. Al-Obaid 
emphasized that there are  

promises presented by several 
donor authorities to fund other 
activities the CSO intends to 
implement during the next period.

Preparatory Documents of Census 2014 
After the issuance of the Republican Decree No. (107) 

for 2011 in regard with conducting the Population, 
Housing and Establishment Census 2014, the Central 
Statistical Organization (CSO) has dedicated to prepare 
the technical, financial and administrative studies and 
plans to be reflected to a strategic vision for planning 
the census 2014 based on scientific and methodological 
principles; accordingly, the  evaluation of former census 
methodology and documents was relied on preparing 
the benefited initial study to plan the current census; 
in addition, the initiatory work sizes estimations, and 
workers according to their ..................... continued on page 7

Donor Authorities Agree to Fund Statistical Activities in the Next Period

Statistics/ Exclusive
Dr. Mohammed Saeed Al-

Sadi, Minister of Planning and 
International Cooperation 
– Head of Supreme Census 
Committee, declared that 
the outlines to conduct the 
Population, Housing and 
Establishment Census 2014 
of all its stages and activities, 
and technical, financial and 
human requirements have 
been prepared during the 

current year; in addition, 
the early coordination with 
different funding agencies 
has been performed for the 
preliminary preparation 
of plans, programmes and 
detailed needs as well as the 
requirements to strengthen 
the statistical capacities for 
censuses, familiarizing with 
the countries which recently 
conducted the census to know 
the used modern methods; in the light..... continued on page 7

Minister of Planning & Int. Cooperation, “Launching 
the preparatory activities of Census 2014”

CSO Chairman - Census 
Director: issued resolutions of 
forming the census typical and 

technical committees
Hasan Alsagheer/ Statistics
Prof. Hasan Thabit Farhan , Chairman of the 

CSO, Deputy Chairman of the supreme census 
committee- Director of the Population, Housing 
and establishments Census 2014 issued resolutions 
of nominating the census director assistants and 
the administrative, financial typical and technical 
committees working for Population, Housing 
and Establishments Census 2014, according to 
the conditions and standards of selecting  the 
census director assistants and workers in the 
census committees approved by the CSO council. 
“Formation of the census committees represents the 
actual takeoff to the stage of preparatory actions 
and activities.............................. continued on page 7

Dr. Abdulhakeem 
Al- Obaid
Deputy Chairman of the CSO

The meeting  aims to gather regional and International. support as response to Yemen needs and to help 
the government to overcome all the transitional stage challenges

 Fares Aljahmi
The Census General 
Coordinator 

صحيفة شهرية متخصصة
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