
اإلحصاء- عادل الصلوي - نيويورك
بمشاركة رفيعة املستوي ملمثلي »39« 
دول����ة ومنظم����ة إقليمي����ة ودولي����ة مانحة 
استضافت مدينة »نيويورك« األمريكية يف 
ال�27 من شهر س����بتمرب املنصرم جلسات 
أعم����ال االجتماع الراب����ع ملجموعة أصدقاء 
اليم����ن وال����ذي ت����وج باإلعالن ع����ن منح 
اليم����ن تعهدات تمويلية إضافية إىل جانب 
ما أعلن خالل مؤتم����ر الرياض للمانحني 
ليصل إجمال����ي التعه����دات املعلنة »7.9« 

مليار دوالر.
وتخلل فعاليات جلسات أعمال االجتماع 
الرابع ملجموعة أصدقاء اليمن الذي حضره 
فخام����ة الرئيس عبدرب����ه منصور هادي - 
رئيس الجمهوري����ة – القائد العام للقوات 
املسلحة تقديم عروض تفصيلية لعدد من 
الوثائ����ق املعدة من قب����ل الحكومة اليمنية 
واملانحني ومن أبرزها وثيقة خطة اإلصالح 
السياس����ي  االنتقال  االقتص����ادي وخط����ة 
يف اليم����ن إىل جانب خط����ة اإلصالح املعدة 
من قبل حكومة الوف����اق الوطني والهادفة 

إىل إعادة إرس����اء األمن واألمان والعدالة يف 
اليمن.

وأكد وزير التخطي����ط والتعاون الدولي 
الدكتور محمد السعدي يف تصريح خاص 
ل�»اإلحصاء« أن االجتم����اع الرابع ملجموعة 
أصدق����اء اليمن كرس ملناقش����ة جملة من 
القضايا املدرجة على أجندة االجتماع ومن 
أبرزها اس����تعراض ما تحق����ق على صعيد 
تثبي����ت التس����وية السياس����ية يف اليم����ن 
واملضي قدمًا يف انجاز التحول السياس����ي 
التاريخ����ي القائم إىل جان����ب تبادل الرؤى 
والتص����ورات العملي����ة ح����ول تحديد الدور 
املطل����وب من مجتمع املانحني لدعم خطة 

التحول االقتصادي والسياسي يف اليمن.
وأش����ار الدكت����ور الس����عدي إىل أنه تم 
خالل االجتماع مناقشة التفاصيل املتعلقة 
بالتحضريات الجارية النعقاد مؤتمر الحوار 
الوطن����ي يف نهاي����ة ش����هر نوفم����رب القادم 
وكيفية دعم أصدقاء اليمن للحوار الوطني 
وتنفيذ اس����تحقاقات اإلصالح الدستوري، 
والعدالة االنتقالية واالنتخابات الرئاس����ية 

التنافس����ية املق����ررة يف الع����ام 2014م وكذا 
خارط����ة االحتياجات الراهنة واملس����تقبلية 
لدعم التحول السياسي الناشئ يف البالد 
ومس����اندة جهود الحكومة اليمنية الهادفة 
إىل الحد م����ن تصاعد حض����ور وتهديدات 

تنظيم القاعدة يف شبه الجزيرة العربية.

كم����ا اعترب وزي����ر التخطي����ط والتعاون 
الدولي أن االجتماع جسد حرص املجتمع 
الدول����ي ومجتمع املانحني على مس����اعدة 
اليمن لتجاوز تحدي����ات املرحلة االنتقالية 
م����ن خ����الل دع����م العملي����ة السياس����ية 

والتحول التاريخي القائم يف البالد.

نتائج اجتماع اأ�صدقاء اليمن!!
 توج االجتماع الراب���ع ملجموعة أصدقاء 
اليم���ن بإصدار جملة م���ن التوصيات التي 
ش���دد من خاللها املش���اركون يف االجتماع 
م���ن دول ومنظم���ات مانحة عل���ى ضرورة 
مس���اندة اليمن لتجاوز تحدي���ات املرحلة 

االنتقالي���ة الصعبة والراهنة وتقديم الدعم 
الالزم لحكومة الوفاق الوطني ملس���اعدتها 
على تنفيذ املش���اريع املدرج���ة يف الربنامج 
املرحلي لالس���تقرار والتنمي���ة االقتصادية 

واالجتماعية للعامني 2012م – 2014م.
واعت���رب البي���ان الختامي الص���ادر عن 
االجتماع الرابع ملجموعة أصدقاء اليمن أن 
انعقاد االجتماع الرابع للمجموعة يف مدينة 
األمريكي���ة يمثل تجس���يدًا  »نيوي���ورك« 
الس���تمرار إظه���ار الدعم الدول���ي لعملية 
التحول الديمقراطي القائمة يف اليمن التي 
يقودها فخام���ة الرئي���س عبدربه منصور 
ه���ادي رئي���س الجمهورية وفق���ًا للمبادرة 

الخليجية وآليتها التنفيذية. 
وأشار البيان إىل أنه تم االتفاق بني الدول 
واملنظمات اإلقليمية والدولية املش���اركة يف 
االجتم���اع الرابع ملجموع���ة أصدقاء اليمن 
على ضرورة دعم جه���ود القيادة والحكومة 
اليمني���ة الهادفة إىل التس���ريع بإحراز تقدم 
واالقتصادي���ة  السياس���ية  الجوان���ب  يف 
واإلنسانية واألمنية..............البقية ص/2

وزير التخطيط والتعاون الدولي: توافق دولي غير مسبوق على دعم التحول السياسي والتاريخي القائم في اليمن

اجتماع نيويورك يتوج باإلعالن عن منح اليمن تعهدات تمويلية إضافية بمبلغ 7.900 مليار دوالر

يعمل الجه����از املركزي لإلحصاء ممثاًل بقيادة التعداد واللجان التنفيذية 
املختلفة على إعداد برنامج إعالمي لحملة الدعاية اإلعالمية للتعداد بشكل 
متميز وهادف على مراحل تتناس����ق وتتناغم م����ع املراحل امليدانية للتعداد 
وتس����هيل مهمة املش����تغلني يف جمع البيانات، وكذل����ك لبث روح الحماس 
عن����د األفراد )املواطنني( وإقناعهم بأهمية التعداد وبياناته س����واًء للمجتمع 

أو الفرد للحصول على معلومات وبيانات 
صحيحة ودقيقة تخدم بناء الوطن.

والتوج����ه اإلعالم����ي الجاد واملوس����ع 
إىل مختلف ش����رائح املجتمع املس����تهدف 
للوص����ول إىل كل أس����رة وف����رد يف حض����ر 
وريف الجمهورية عرب مختلف الوس����ائل 
التقليدية والحديثة وط����رح أفكار جديدة 
تخدم نجاح التع����داد بمختلف مراحله.. 
و األمر يتطلب وضع خطة إس����راتيجية 
واضحة لنش����ر وتعزيز الثقافة اإلحصائية 
وتنمي����ة الوعي اإلحصائي ل����دى األفراد 

واملؤسسات ومس����تخدمي البيانات وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات 
ذات العالقة واستخدام وسائل حديثة.

ولتحقيق هدف تعزيز ونشر الثقافة اإلحصائية وتنمية الوعي اإلحصائي 
سوف يتخذ الجهاز املركزي لإلحصاء العديد من اإلجراءات وأهمها:

1. إنش����اء مرك����ز إعالم����ي متكامل كبنيه أساس����ية يس����تطيع الجهاز 
االنطالق منها يش����مل التجهيزات والوس����ائل الحديث����ة يف مجال اإلعالم 

والرويج والنشر.
2. تطوي����ر موقع الجهاز عل����ى االنرنت وتحدي����ث وتطوير اإلصدارات 

واألشكال والرسوم البيانية.
3. التوس����ع يف استخدام الوسائل املقروءة واملرئية واملسموعة والتنسيق 
مع وكاالت األنباء واملدارس وخطباء الجوامع واملراكز اإلرش����ادية والتوعوية 

واألجهزة اإلعالمية املختلفة.
4. عق����د لقاءات وحلق����ات نقاش وورش ومؤتمرات واس����تبيانات الرأي 
باإلضافة إىل لقاءات ومحاضرات تثقيفية واالش����راك يف املعارض واملؤتمرات 
املحلي����ة واإلقليمي����ة والدولية وإقام����ة مؤتمر وطني لتدش����ني عملية العد 

واستخراج النتائج...... ال�����خ.
5. استخدام وسائل إعالمية تصل إىل كافة املناطق واألسر واألفراد.

6. تحقي����ق التواف����ق بني املنتج����ات اإلحصائية ومطالب مس����تخدمي 
البيانات اإلحصائية.

7. تدري����ب ال����كادر العام����ل يف التع����داد يف املراح����ل املكتبي����ة وامليدانية 
للمساهمة الفعالة يف الحملة اإلعالمية والرويجية للتعداد.

8. وضع سياس����ة نشر للبيانات وزيادة حجم البيانات واملعلومات املتاحة 
للمستخدمني. واهلل املوفق،،،

االفتتاحية

                اأ. د. ح�صن ثابت فرحان
رئيس الجهاز – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد - مدير التعداد

العدد )16(     اأكتوبر  2012م

إضاءة
احتفالنا بالعيد الخمسني لثورة 

الـ26 من سبتمرب والعيد 49 
لثورة 14 أكتوبر هو بمثابة الوفاء 

للشهداء واملناضلني وتذكري 
لألجيال التي لم تعش مرحلة 

االستبداد واالستعمار.

عبدربه منصور هادي
رئيس اجلمهورية

رئي�س التحرير/ ح�صن ناجي ال�صغريامل�صرف العام/ اأ. د. ح�صن ثابت فرحان

صحيفة  شهرية  متخصصة  يصدرها  الجهاز  المركزي  لإلحصاء

ب�صم اهلل 
الرحمن الرحيم

اُهْم )َلَقْد اأَْح�صَ
ا( ُهْم َعدًّ َوَعدَّ

�صدق اهلل العظيم
آية 94 - مريم

اإلحصاء/ عماد الربيهي

ناقشت اللجنة الفنية للتعداد العام 
للس���كان واملس���اكن واملنش���آت لع���ام 
برئاس���ة  األول  اجتماعه���ا  2014م يف 
الدكتور/حس���ن ثابت فرحان  األستاذ 
رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء - نائب 
رئي���س اللجنة العليا للتع���داد - مدير 
التعداد مستوى تنفيذ أنشطة التعداد.

واس����تعرض االجتماع قرار تشكيل 
ومهامه����ا  للتع����داد  الفني����ة  اللجن����ة 
واختصاصاته����ا وك����ذا اإلط����ار النظري 
التعداد  للتع����داد واملتضم����ن تعري����ف 
وأهداف����ه وأهميت����ه وك����ذا الخصائص 
األساس����ية للتعدادات واس����تخدامات 

نتائج التعداد.
كما تم مناقش����ة الخطة والربنامج 
الزمني للتعداد العام للسكان واملساكن 
واملنشآت لعام 2014م للفرة 2012 م 

- 2018م .
ويف االجتم����اع أش����ار رئيس الجهاز 
- نائ����ب رئيس اللجن����ة العليا للتعداد 
- مدير التع����داد إىل ال����دور الهام الذي 
تضطل����ع ب����ه اللجن����ة الفني����ة للتعداد 

كج����زء مهم م����ن األس����اس القانوني 
والتنظيم����ي لعملي����ة التع����داد.. الفتًا 
إىل أنه����ا تعد األكثر ش����مواًل من حيث 
العضوية لكافة الجهات الحكومية ذات 
العالقة والقطاع..............البقية ص/2

اإلحصاء/ حسن الصغري

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس 
اللجنة العليا للتعداد الدكتور/ محمد السعدي 
على ض���رورة جع���ل التع���داد العام للس���كان 
واملس���اكن واملنشآت 2014 أساس���ًا للخطط 
التنموية و تطوير اآلليات املتوافرة بهدف إيجاد 
معلوم���ة حقيقية وش���فافة يس���تطيع الجميع 

الحصول عليها واالستفادة منها. 
وق���ال الدكت���ور الس���عدي خ���الل ترأس���ه 
االجتم���اع األول للجن���ة العلي���ا للتع���داد العام 
أن   2014 واملنش���آت  واملس���اكن  للس���كان 
اإلحصاء  يعترب أساسًا معلوماتيًا مهمًا لتحقيق 
األهداف التنموية ويجب أن يس���عى الجميع 

إىل تحقيقها.

وأض���اف »يجب أال تتوقف أه���داف التعداد 
عن األهداف اإلجرائية و أنما يجب أن تتعداها 
إىل بن���اء أهداف تنموية ش���املة ، مؤكدًا على 
ض���رورة أن تكون املرحلة املقبلة مرحلة الخروج 
م���ن الصراعات السياس���ية إىل مرحل���ة البناء 

التنموي.
ووج���ه اللجن���ة العلي���ا للتع���داد بض���رورة 
التفكري االيجابي باملهم���ة التي يجب تحملها 
يف توظي���ف األرق���ام يف خدم���ة التنمية خاصة 
املعلومات املتعلقة بالسكان واملساكن واملنشآت 
مع أهمية االستفادة من تجارب الدول املتقدمة 
يف رفع إنتاجية التفكري واالستفادة من اآلخرين 

بتوظيفهم وجعلهم فاعلني ومنتجني.
من جانبه شدد رئيس الجهاز نائب رئيس 
اللجنة العليا الدكتور حسن....... البقية ص/2

السعدي: المرحلة القادمة مرحلة الخروج من دائرة الصراع إلرساء قواعد دولة النظام والقانون

 تنمية الوعي اإلحصائي والثقافة اإلحصائيةاللجنة العليا للتعداد 2014 تعقد اجتماعها األول

اللجنة الفنية للتعداد العام للسكان تناقش مستوى
تنفيذ أنشطة التعداد حتى نهاية سبتمبر 2012

نظم الجهاز ورشة عمل 
لمناقشة وثيقة تعداد 2014 

UNFPA بالتعاون مع
اإلحصاء/ خاص:

انعقدت مؤخرًا بصنعاء ورش���ة العمل التحضريية ملناقش���ة 
مس���ودة وثيقة مش���روع التع���داد العام للس���كان واملس���اكن 
واملنش���آت 2014 مع الجهات الحكومية واملانحة والتي نظمها 
الجه���از املركزي لإلحصاء بالتعاون مع صن���دوق األمم املتحدة 
للس���كان )UNFPA( به���دف إيج���اد دليل إرش���ادي لتنفيذ 
أنش���طة التعداد يف الجمهورية اليمنية وتوف���ري قاعدة بيانات 
علمي���ة ودقيقة تس���اعد على دعم مختلف الربام���ج التنموية 
االجتماعية والسكانية  باعتبار التعداد السكاني قضية محورية 
تبني الدولة من خاللها مختلف الربامج املس���تقبلية وألهمية 
الورش���ة وم���ا قدمت فيها م���ن رؤى ودراس���ات بحثية التقت 
صحيف���ة اإلحصاء بعدد من املعنيني واملش���اركني فيها وخرجنا 
بحصيل���ة مهم���ة نعرضها لالس���تفادة من الخ���ربات وعرض 
جهود الجهاز املركزي لإلحصاء من اجل إخراج وثيقة مش���روع 
التعداد الس���كاني إىل حيز الوجود وبصورة جيدة تواكب أرقى 

املستويات التقنية يف هذا املجال............. التفاصيل ص/4
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لدينا يف هذا املقال مصطلحني هما: اإلحصاء، 
والتخطيط، فماذا تعنى هذه الكلمات للقارئ؟

إن اإلحصاء وبأبس���ط تعريفات���ه هو حصر 
الظواه���ر القابل���ة للعد، ومن ذل���ك حصر عدد 
الس���كان وامل���دارس، واإلنتاج واملال واملس���اكن 
وغ���ري ذلك م���ن الظواهر الطبيعية والبش���رية 
التي نتعامل معها بشكل مباشر أو غري مباشر.
وق���د جاء العدد واإلحص���اء يف عدة آيات من 
س���ور ال��ق���رآن الح��كي���م، فقد ج���اء يف اآلي��ة 
رقم )94( س���ورة مريم »لقد أحصاهم وعدهم 
عدا« ص���دق اهلل العظيم، وقد ذكرت األعداد يف 
القرآن الكريم منها األلف، واأللفني والعش���رة، 
والعش���رين...الخ، وه���ذه دالل���ة عل���ى أهمية 
اس���تخدام العدد للتوضي���ح والتبيني من أجل 

اتخاذ القرار املناسب.
وكم���ا ذك���رت األع���داد األصغ���ر كالنصف 
والثلث والعشر والسدس وهذه عظمة القرآن 
يف تغطي���ة نواح���ي الحياة باألرق���ام واإلحصاء 

ومعايشة حياة الناس وكل زمان ومكان.
أم���ا مصطلح التخطيط فهو مصطلح حديث، 
يع���رف على إن���ه اتخاذ ع���دة إج���راءات مالية 
وإدارية وفية التعب���ري لتغيري وضع غري مرغوب 
فيه إىل وضع أفضل، وال شك أن التعاريف بهذا 
املصطل���ح كثرية ج���دًا إال أن الس���ؤال األهم يف 
ه���ذه الصحيفة، توضي���ح العالقة بني اإلحصاء 

والتخطيط.
فاألخ���ري ال يمكن أن يطبق ويمارس بدون 
وج���ود اإلحص���اء، واس���تخدام األرق���ام، فكيف 
يمك���ن التخطي���ط للمدارس واملستش���فيات 
بدون معرفة عدد الس���كان أو من يستخدمها، 
ث���م التخطيط لإلنتاج الصناع���ي والزراعي ال 
يمكن أن ينف���ذ دون معرفة كم من الحيازات 
الزراعية س���يزرع وكم من املحاصيل س���ينتج 
وكم من التصدير واالس���تهالك سينفذ، ومثل 
ذلك اإلنتاج الصناعي فمن املس���تحيل قيام أي 
صناع���ة دون معرفة كم من البضائع والس���لع 
الصناعية س���يتم إنتاجها، كما أن عملية الربح 
والخس���ارة ال يمك���ن أن يتم احتس���ابها دون 

معرفة اإلحصاء واستخدام األرقام.

ومن هنا كان على املخططني واالقتصاديني 
ورجال األعمال وحتى اإلنس���ان العادي البد له 
من اس���تخدام اإلحصاء واألرقام يف كل نواحي 
الحي���اة، والصلة ب���ني األرق���ام واإلحصاء وبني 
الحي���اة اليومية لإلنس���ان صل���ة وثيقة وهي 
وسائل لغوية ورقمية اخرعها اإلنسان وتعلمها 
م���ن الكتب الس���ماوية ليتمكن به���ا من بناء 
العال���م الذي يعيش فيه، وأنها نش���أت متصلة 
أوثق اتصال بالحياة اليومية، والبد لها أن تظل 
كذلك ألنها لغة عاملية ال غنى عنها يف أي مجال 
من املجاالت العملية يف الحياة ومنها التخطيط.
ولذا أصبحنا نجد كثريًا من البلدان وخاصًة 
البلدان املتقدمة قد اهتمت بشكل كبري بعملية 
اإلحصاء واستخدام األرقام يف كل نواحي الحياة 
منها على س���بيل املث���ال اإلحصاء الس���كاني، 
مس���ح عدد السيارات، مسح عدد املستشفيات 

واملدارس، عدد املوظفني والعمال... وهكذا.
التخطي���ط  القص���وى يف  األهمي���ة  وله���ذا 
والتنمية فقد أنش���أت كثري من الدول بما فيها 
الجمهورية اليمنية هيئ���ات خاصة تهتم بأمر 
اإلحصاء مث���ل »الجه���از امل��رك���زي لإلحصاء« 
الذي يقوم بإصدارات إحصائية ككتاب اإلحصاء 
الس���نوي الذي يش���مل كل مظاه���ر الحياة يف 
اليمن وكذلك ميزانية األس�����رة وعدد س���كان 
الحض���ر والريف وامليزان التج���اري بني اليمن 

القومي���ة وإنت���اج  العال���م والحس���ابات  ودول 
الخرائط... وهكذا.

كم���ا أن كثري من البل���دان اآلخذة يف التقدم 
وال���دول املتخلفة يقاس تقدمه���ا بما لديها من 
معلوم���ات وإحصائي���ات لكل قطاع���ات الحياة 
االقتصادية واالجتماعية، بل أن العلوم الرياضية 
والتطبيقية ال تقوم إال على أس���اس استخدام 
اإلع���داد واألرق���ام أما التخطيط فق���د نال حظًا 
وافرًا من استخدام اإلحصاء واألرقام، كما سبق 
وذكرنا ويدل عليه ما ن���راه األن من حاجة من 
يشتغل بالتخطيط يف هذا العصر إىل استخدام 

اإلحصاء واألرقام.
إن استخدام اإلحصاء يف التخطيط ينبع من 
حاجته���م املهنية ويتفاوت اس���تخدام اإلحصاء 
واألرقام م���ن قطاع اىل آخر، إال أنها تس���تخدم 
اإلحصاء للمقارنات والتحليالت الرقمية، فمن 
أمور عادية أولية مثل عمليات الجمع والقسمة 
والضرب والتوزيع وحس���اب الكثافة إىل النظم 

التصنيفية والقياسات.
فعند الكالم مثاًل عن مستوى معيشة الفرد 
أو املجتم���ع فعليه يتم اعتماد نصيب الفرد من 
الدخ���ل القومي، وفحص هذا املقياس على ان 
يكون قياس���يًا للكش���ف عن واقع تغيري حالة 

املجتمع.
وقد تفنن اإلنس���ان باختيار وحدة القياس 
الكمي واإلحصائي يف التخطيط، فهو يستخدم 
األرقام والرس���وم البيانية والخرائط واألشكال، 
ففي تخطيط املدن البد من استخدام اإلحصاء 
يف حجم س���كان املدينة وعدد املس���اكن وعدد 
األس������ر وع���دد امل���دارس وعدد املؤسس���ات 

الصحية مساحة استخدام األرض.
أم��ا يف دراس���ة السكان فاإلحصاء هنا يأخذ 
على س���بيل املثال عدد املوالي���د وعدد الوفيات 
وعدد املهاجرين وعدد الوافدين وعدد املتعلمني 
وع���دد املتزوج���ني واملطلق���ني وع���دد الذك���ور 
واإلن���اث.. وهك���ذا نجد أن األرق���ام اإلحصائية 
تستخدم يف شتى مجاالت الحياة االجتماعية 
واالقتصادي���ة والتعليمية والصحي���ة والزراعية 

والسياسية واملالية.. ال��خ.

وزير التخطيط والتعاون
 من أجل مواصلة عملية التغيري الناش����ئة يف اليمن مؤكدًا 
دع����م الدول واملنظم����ات املنطوية يف إط����ار مجموعة أصدقاء 
اليمن الكامل لوحدة وس����يادة واس����تقالل وسالمة األراضي 

اليمنية وااللتزام بمبدأ عدم التدخل يف شؤونها الداخلية.
ورح����ب البيان الختام����ي الصادر ع����ن االجتم����اع الرابع 
ملجموع����ة أصدق����اء اليم����ن مجموع����ة بالتقدم املح����رز منذ 
االجتماع ال����وزاري الثالث للمجموعة يف الرياض يف 23 مايو 
2012م واملتمثل يف تش����كيل اللجنة الفنية للتحضري ملؤتمر 
الح����وار الوطني والنتائج التي خل����ص إليها مؤتمر املانحني 
الذي انعق����د يف الرياض خالل الفرة 4- 5 س����بتمرب 2012 
وأسفر عن تقديم سقف نوعي من التعهدات التمويلية يبلغ 
»6.4« ملي����ار دوالر وبدعم واتف����اق املانحني والحكومة على 

إطار املسؤولية املشركة.
كما أكد البيان دعم ال����دول واملنظمات اإلقليمية والدولية 
األعض����اء يف مجموع����ة أصدقاء اليم����ن للقرارات الرئاس����ية 
املتعلقة بإعادة هيكلة مؤسستي الجيش واألمن والرتيبات 
الحثيث����ة الت����ي تجريها القي����ادة والحكوم����ة اليمنية النعقاد 
مؤتمر الحوار الوطني يف منتصف شهر نوفمرب القادم مشريًا 
إىل أنه تم االتفاق بني كافة أعضاء املجموعة على ضرورة أن 
يقود اليمنيني أنفس����هم عملية الحوار بدون تدخل خارجي 
وأن تضطل����ع منظمة األمم املتح����دة بمهمة تقديم الخربات 
الفنية واللوجس����تية واملالية الالزمة لدعم مساع عقد املؤتمر 
وتشجيع كل األطراف اليمنية على املشاركة الكاملة والفاعلة 

يف مؤتمر الحوار الوطني.
ونوه البيان الختامي إىل أن حكومة الوفاق الوطني قامت 
باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتس����هيل عملية االس����تفتاء 
على الدستور املخطط له يف النصف الثاني من العام 2013م 
من خالل تشكيل لجنة عليا لالنتخابات واالستفتاء وإعداد 
س����جل للناخبني كم����ا ثمن ال����دور الهام ال����ذي يضطلع به 
املستش����ار الخاص لألمني العام لألمم املتحدة لليمن جمال 
بن عمر يف اإلش����راف على تنفيذ املب����ادرة الخليجية وآليتها 
التنفيذي����ة املزمنة ومبادرة األمم املتحدة بافتتاح مكتب إلدارة 
الش����ؤون السياس����ية التابع لألمم املتحدة بصنعاء وأش����اد 
بمب����ادرة دول مجل����س التع����اون الخليجي بافتت����اح مكتب 
لألمانة العام����ة للمجلس يف اليمن وافتتاح مكتب للمفوض 

السامي لحقوق اإلنسان يف صنعاء.
م����ن جهة أخرى أكد البيان الص����ادر عن اجتماع نيويورك 
إقرار الدول واملنظمات اإلقليمية والدولية األعضاء يف مجموعة 
أصدقاء اليمن بأهمية العدالة االنتقالية لدعم عملية التحول 
السياسي القائمة يف اليمن مبديًا وبرحيب أعضاء املجموعة 
بالت����زام الحكوم����ة اليمني����ة بإق����رار وتنفيذ قان����ون العدالة 
االنتقالي����ة منوهًا بالتعهدات الت����ي قدمتها الحكومة اليمنية 
وش����ركائها يف التنمية يف مؤتمر املانحني لليمن إلعادة تأكيد 
شراكتهما يف عملية التحول يف اليمن. وبالتعهدات التمويلية 
اإلضافي����ة التي تم إعالنه����ا يف اجتماع »نيوورك» مش����ددًا 

على ضرورة س����رعة تخصيص وتنفي����ذ الحكومة واملانحني 
لتعهداتهما املعلنة. 

كم����ا ثمن موافقة الحكومة اليمنية على إطار املس����ؤولية 
املتبادل����ة مع املانح����ني والذي يحدد التزام����ات كاًل الجانبني 
بالسياس����ات واملؤش����رات وترتيب املراقبة لضمان أن تعمل 
التموي����الت اإلضافية على س����رعة وواقعي����ة تحقيق املنفعة 
للش����عب اليمني الفتًا إىل أنه ت����م االتفاق على دعم حكومة 
الوف����اق الوطني يف تنفيذها لسياس����ة االلتزامات املحددة يف 

إطار املسؤولية املتبادلة.
وح����ث البي����ان الختام����ي صن����دوق النق����د الدولي على 
االس����تمرار يف تقدي����م املزيد م����ن الدعم الالزم الس����تقرار 
االقتصاد الكلي اليمن����ي بما يف ذلك النظر يف برنامج للدعم 
املوسع مرحبًا باملجموعة بالتقدم املحرز يف مجال التسهيالت 

االئتمانية السريعة يف اليمن.
وحول األوضاع اإلنس����انية املردية يف اليمن ناش����د البيان 
الص����ادر عن اجتم����اع املانحني يف نيوي����ورك املجتمع الدولي 
بسرعة اإلس����هام يف توفري التمويالت اإلضافية لتنفيذ خطة 
الن����داء املوحد اله����ادف إىل تقديم مس����اعدات غذائية عاجلة 
لليم����ن كما أكد اتفاق مجموعة أصدقاء اليمن على أن تقوم 
األمم املتحدة بتحضري وإعالن خطة االس����تجابة اإلنسانية 
لعام 2013 ملواجهة االحتياجات اإلنسانية الشديدة يف اليمن 
وتطوير التنس����يق القائم مع الحكوم����ة اليمنية والهادف إىل 
بناء القدرات يف إيصال املساعدات اإلنسانية ووسائل تنسيق 

الجهود يف املجال اإلنساني.
كم����ا رحب البي����ان بانضمام اليمن الوش����يك إىل منظمة 
التجارة العاملية مشريًا إىل أن مجموعة أصدقاء اليمن اتفقت 
على االس����تمرار يف دعم اليمن لتحفيز االقتصاد وتش����جيع 
االستثمار األجنبي املباشر الهادف إىل خلق الفرص الوظيفية 
للش����باب، كما أش����ادت مجموعة أصدقاء اليمن بااللتزامات 
املحددة يف إطار املس����ؤولية املشركة وبخاصة ما يتعلق بدعم 
مش����اريع األش����غال العامة كثيفة العمالة و تنمية املش����اريع 

األصغر والصغرى واملتوسطة.
ونوه البي����ان الختامي بجهود الحكوم����ة اليمنية القائمة 
الهادفة إىل إعادة هيكلة املؤسستني األمنية والعسكرية بنهاية 
العام 2012 بالرافق م����ع مواجهة التحديات القائمة املتمثلة 
ف����ى تصاعد تهديدات تنظي����م القاعدة مش����يدًا بالخطوات 
الجادة التى أنجزت عل����ى صعيد إعادة هيكلة وزارة الداخلية 
وبالدع����م املقدم من برنامج االتحاد األوروبي فى هذا الصدد 
وكذا الدعم املقدم من الواليات املتحدة لوزارة الدفاع اليمنية 
إلنجاز ذات الغاية، كما ثمن مبادرة األمم املتحدة بتأس����يس 
برنام����ج األمم املتحدة لس����يادة القان����ون بكلفة تصل إىل 12 
مليون دوالر مشددًا على أهمية التزام كافة الدول واملنظمات 
املانحة لليمن باإليفاء بتعهداتها بشكل سريع وكامل الفتًا إىل 
أنه تم االتفاق على عقد االجتماع الخامس ملجموعة أصدقاء 
اليمن يف ش����هر مارس القادم بهدف مراجع����ة التقدم املحرز 
يف تنفي����ذ نتائج مؤتمر الري����اض للمانحني واالجتماع الرابع 

للدول واملنظمات األعضاء يف املجموعة.

اللجنة العليا للتعداد
فرحان على ضرورة استخدام التقنيات الحديثة يف إدخال 
البيانات اإلحصائية، مشريًا إىل إن ذلك سيتيح لقيادة الجهاز 
إعالن نتائج التعداد األولية يف وقت مبكر مقارنة بالتعدادات 

السابقة.
وكان����ت اللجن����ة العليا للتعداد العام للس����كان واملس����اكن 
واملنشآت 2014م استعرضت خالل اجتماعها تقرير مستوى 
تنفيذ أنش����طة التعداد املرحلي حتى نهاية ش����هر س����بتمرب 
2012م وكذا مناقشة وثيقة مش����روع التعداد العام للسكان 
واملس����اكن واملنشآت 2014م للفرة 2012- 2018 إىل جانب 
اس����تعراض ق����رار تش����كيل اللجن����ة العليا للتع����داد ومهامها 

واختصاصاتها .
ويف تصري���ح خاص لألخ ف���ارس الجهمي منس���ق عام 
التع���داد ل�«اإلحص���اء« ق���ال: أن االجتم���اع األول للجنت���ني 
الفنية بتاريخ 17\10\2012م والعليا بتاريخ 21\10\2012 
ضمن األعم���ال التحضريية للتعداد قد خلصت إىل مجموعة 
من القرارات أهمها مناقش���ة وإق���رار أهداف التعداد والخطة 
والربنامج الزمني والتفصيلي وإقرار وثيقة مش���روع التعداد 
2012-2018 ومنهجية التعداد واملوازنة التقديرية وأطلعت 
اللجنتني على مستوى تنفيذ أنشطة التعداد حتى سبتمرب 
2012م مؤك���داً عل���ى أن االجتماع���ني ناقش���ا العديد من 
املوضوع���ات ذات الصلة بتخطيط أنش���طة التع���داد وتوفري 
املتطلب���ات املادي���ة والبش���رية الفنية من مختل���ف املصادر 
التمويلي���ة الداعم���ة للتع���داد 2014م يف مختل���ف مراحله 

املكتبية وامليدانية.

اللجنة الفنية للتعداد
الخ���اص واملنظم���ات املعني���ة بالتع���داد واملختص���ني يف 
الجه���از املركزي لإلحصاء وتمثل اللجنة نواه للتش���اور بني 
املس���تخدمني واملنتج���ني يف مختل���ف القضايا الرئيس���ية 

للتعداد.
واس����تعرض أهم االنجازات واألعمال التي نفذها الجهاز 
املرك����زي لإلحص����اء يف مرحل����ة التهيئ����ة والتحض����ري للتعداد 
العام للس����كان واملس����اكن واملنش����آت 2014م.. مشددًا على 
ضرورة املش����اركة الفاعلة يف حملة الدعاية اإلعالمية للتعداد 
وإس����راتيجية الرويج والنش����ر واملش����اركة يف نش����ر الوعي 

اإلحصائي بأهمية التعداد وأهدافه واستخداماته.
من جانبه أوضح الدكتور/ عبد الحكيم العبيد وكيل الجهاز 
- نائ����ب مدير التعداد أن التعداد العام للس����كان واملس����اكن 
واملنش����آت يعد أحد أهم عناصر نظام اإلحصاءات الرس����مية 
وتوف����ري املعلومات ع����ن األوض����اع االقتصادي����ة واالجتماعية 

والديموغرافية للسكان.
وأش����ار إىل أن التعداد يكتس����ب أهمية كب����رية كونه يوفر 
بيانات إحصائية شاملة للسكان واملساكن واملنشآت ملساعدة 
الجه����ات املختصة وراس����مي السياس����ات يف إع����داد خطط 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.

اإلحصاء وعالقته بالتخطيط

نظرًا ملا يمثله اإلعالم من أهمية بالغة يف نجاح املش���اريع الوطنية 
الكبرية كالتعداد العام للس���كان واملساكن واملنشآت 2014م وألهمية 
دور وس���ائل اإلع���الم املختلفة وأدوات الروي���ج املتنوعة إلبراز أهمية 
التعداد كمشروع وطني إحصائي يخدم مسارات التخطيط والتنمية 
االقتصادية واالجتماعية والسياس���ية والثقافية والصحية للجمهورية 

لتنفيذ  الالحقة  للس���نوات  اليمنية 
املشروع.

وك���ون التع���داد ينفذ ه���ذه املرة 
واقتصادي���ة  سياس���ية  ظ���روف  يف 
واجتماعي���ة بالغة التعقيد بس���بب 
األح���داث الت���ي م���رت به���ا البالد 
خالل العام املنصرم 2011م وال تزال 
آثارها مس���تمرة حتى اآلن وتتطلب 
تكاتف كل جهود الخريين من أبناء  
اليمن يف ه���ذه املرحلة الحساس���ة 
والدقيق���ة يف تاري���خ الوطن للخروج 
من تداعيات وآثار ما مرت به اليمن 
والتطل���ع ص���وب املس���تقبل بعيون 

وقلوب ملؤها التفاؤل والتصميم على 
بلوغ األه���داف والغايات التي تحقق 

لليمن مكانتها املرموقة بني األمم.
يأتي تنفيذ التعداد العام للس���كان واملس���اكن و املنشآت ليشكل 
قاع���دة إحصائية تس���تند إليها وتق���وم عليها كل الخط���ط والربامج 
التنموية التي تنعكس آثاره���ا االيجابية على حياة املواطن اليمني 

يف كافة أرجاء الوطن.
م���ن كل ذلك يأتي تنفيذ الحمل���ة اإلعالمية للتعداد لخدمة هذه 
األهداف الوطنية التنموية من خالل الرويج لهذا املش���روع الوطني 

وإبراز أهميته وأهدافه ودوره يف صناعة مستقبل اليمن السعيد.
واستنادًا إىل توصيات خرباء التعدادات والتي تقول أن نجاح عملية 
التع���داد تتوقف يف كثري من تفاصيلها على وج���ود رأي عام )جمهور 
مثقف إحصائيًا( بحي���ث تكون لدية القدرة على التفاعل إيجابيًا مع 

التعداد.
إن الحملة اإلعالمية ال بد أن تكون هادفة ومركزة على نشر ورفع 
مستوى الوعي لدى شرائح املجتمع املختلفة بأهمية التعداد وأهدافه 
واس���تخداماته والنتائج املنش���ودة منه وأثرها على مختلف األصعدة 
االقتصادية واالجتماعية و الديمغرافية وضرورة التفاعل اإليجابي مع 
العاملني يف التعداد ، وأن يتم استخدام مختلف الوسائل واألساليب 
واآلليات اإلعالمية املتعارف عليها واس���تخدام األساليب الحديثة يف 
مجال اإلعالم واالتصال والوسائل املساندة يف مختلف مراحل التعداد 
يف إط���ار خطة إعالمي���ة تفصيلية بتوقيتات زمني���ة محددة تتواكب 
م���ع الربام���ج الزمنية لكاف���ة مراحل التع���داد وفقًا لألط���ر  القانونية 

والتنظيمية.

   نا�صر ال�صليلي
رئيس اللجنة اإلعالمية للتعداد

اإلعالم والتعداد

ول�ضعبنا اليمني العظيم وذلك مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك 
اأعاده اهلل علينا وعلى الأمة العربية والإ�ضالمية

باخلري واليمن والربكات.

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

   م. عبدالكرمي احليدري
جامعة صنعاء - كلية الزراعة

اأجمل التهاين والتربيكات نزفها لفخامة امل�ضري الركن/

عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية
ودولة األستاذ/ محمد سالم باسندوة - رئيس الوزراء
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الوعي اإلحصائي
مقياس تقدم األمم

كثريون هم الذين ينظ���رون إىل الرقم اإلحصائي على أنه 
رقم سكاني جاف يعرب عن تعداد السكان وتوزعاتهم فقط ويف 
أحس���ن حاالته هو رقم ش���اهد يف إحدى النشرات أو التقارير 
اإلعالمية أو اإلعالنية على مواضيع معينة دون مؤش���رات أو 
دالالت تحليلية، يف الوقت نفسه يعاني الكثري من اإلعالميني 
صعوب���ة الحصول على رقم إحصائي دقيق وصحيح ملش���كلة 

أو لظاه���رة أو لجه���ة معينة، 
اإلعالم���ي حول  يج���د  وقد 
نف���س املوض���وع ع���دة أرقام 
مختلفة بحسب الجهة التي 
تصدره���ا فما أهمي���ة الرقم 
اإلحصائي بع���د أن دخل يف 
جمي���ع مج���االت الحياة؟ وما 
دور اإلع���الم كمحرك وصانع 
لل���رأي العام يف ش���رح مهمة 
الرقم وإيضاح دوره التنموي؟ 
وما دور الحكومة واملجتمع يف 

نشر الوعي اإلحصائي؟
إن املعلومة اإلحصائية على 
املس���توى املحل���ي واإلقليمي 
والدولي أصبح���ت أداة اتصال 

وتواص���ل يف العالقات الدولية يف عصر يتس���م بهيمنة املعرفة 
كونها تظهر الواقع املعاش اقتصاديًا وسكانيًا واجتماعيًا وثقافيًا 
وهذا ما تضمنته نتائج »املؤتمر األول لقياس تقدم املجتمعات 

- تركيا 2009«.
إن األهمي���ة الت���ي تحظى بها املعلومة كأس���اس للقرارات 
السليمة تستدعي أن تكون شفافة وواقعية على درجة عالية 
م���ن املصداقية والدق���ة ، وال يمكن أن نص���ل إىل هذه الدرجة 
م���ن العم���ل اإلحصائ���ي البح���ت إال بتضافر الجمي���ع بدايًة 
باإلحصائي���ني متمثال بالجه���از املركزي لإلحص���اء واإلدارات 
واملكات���ب  والهيئ���ات  واملؤسس���ات  اإلدارات  يف  اإلحصائي���ة 
اإلحصائي���ة لتوحيد التصانيف واملنهجيات العاملة يف املس���وح 

واملشاريع اإلحصائية.
البد إن تُس���د الهوة بني وس���ائل األعالم وأجهزة اإلحصاء 
وصانع���ي السياس���ات لضم���ان اس���تخدام فع���ال للبيانات 
اإلحصائي���ة يف التخطيط وصناعة القرار وتوعية املس���تهدفني 

بأن اإلحصاء خدمة لهم ال أداة رقابية عليهم.
إن املؤش���رات الت���ي ت���م اس���تقراؤها من دراس���ة الوعي 
اإلحصائ���ي يف دولة اإلم���ارات أظهرت أن أهم املش���اكل التي 
يعان���ي منها البي���ان اإلحصائ���ي يف جمع البيانات بالنس���بة 
للمبحوث���ني اع���راض املبحوث على وقوع���ه يف نطاق العينة 
والخوف من تنفيذ البيان عليه بش���كل مباشر وإخفاء بعض 
البيان���ات من األس���ر فيم���ا يتعل���ق باإلجابة عل���ى اإلعاقات 
واألمراض املزمنة وغريها من اإلجابات النوعية والتي تحتاجها 
الحكوم���ات والقطاع الخ���اص ومتخذي القرارات يف ترش���يد 
القرار الذي يهدف إىل عالج الظواهر الس���لبية وقد بلغت هذه 
اإلجاب���ات 67% من نتائج اس���تطالعات الرأي واعتقد أن هذا 
ما نعان���ي منه يف بالدنا وقد تكون النس���بة أكثر مما هي يف 

دولة اإلمارات.
أملنا كبري يف التوعية اإلحصائية املرئية واملس���موعة من كل 
الجه���ات -خاصة الحكومية -إعالمية كان���ت أو تخطيطية أو 
مالية، ف���ال يمكن الحديث عن الج���ودة يف البيان ما لم يتم 
ترش���يد املدلي بالبيان وتعريفه بأهمية البيانات له وملستقبل 

جيل بعده.

  اأمني حممد العلفي
مدير عام إحصاءات األسعار 

واألرقام القياسية

اإلحصاء ودوره في التخطيط والتنمية
تعد البيانات واملعلومات اإلحصائية العنصر 
األساس����ي يف أي تخطيط تنم����وي، وبدونها 
ال تس����تطيع الدولة وضع الخط����ط وتقييمها 
والرقاب����ة عل����ى مس����توى تنفيذه����ا بصورة 
ناجحة، لق����د أصبح الرقم اإلحصائي يف وقتنا 
الحاضر بالغ األهمية وله استخدامات عديدة، 
ووجود األجهزة اإلحصائية يهدف يف األساس 
إىل توف����ري البيانات لعامة الجمهور والحكومة 
ومجتمع املال واألعم����ال يف مختلف املجاالت 
والبيئية،  واالجتماعية  والسكانية  االقتصادية 
وال يمكن االستغناء عنها يف مجاالت التنمية 

وتبادل املعلومات والتجارة فيما بني الدول.
وتج���در اإلش���ارة إىل إن عملي���ة إع���داد 
اإلحصاءات يف بالدنا مازالت تواجه تحديات 
يطرحها مس���توى الوعي بمدى أهميتها يف 
برامج اإلص���الح االقتصادي واملالي، ويف إعداد 
الخطط الخمسية وتقييمها، ويف وضع الرؤى 
طويل���ة املدى للنمو ومص���ادره يف الجمهورية 
اليمني���ة، و مازال���ت النظ���رة إىل البيان���ات 
اإلحصائية بأنها عمل إجرائي يقوم به الجهاز 
املرك���زي لإلحص���اء دون النظ���ر إىل أهميته 

لباقي الجه���ات الحكومية و القطاع الخاص 
واملس���تخدمني، كذل���ك ع���دم إدراك كث���ري 
من الجهات س���واء املس���تخدمة أو املصدرية 
للبيان���ات ألهمية فه���م املنظم���ات الدولية 
العميق ل���دور اإلحص���اءات يف اعتم���اد املنح 
املالي���ة ودعم برامج اإلصالح���ات االقتصادية 
األمر الذي يعني أنه يف حالة عدم تمتع هذه 

اإلحصاءات بالجودة واالستقاللية واملوثوقية 
املتفق���ة م���ع املعاي���ري الدولية فإنها س���تعترب 
قاص���رة وبالتالي فإن هذه املنظمات قد تميل 
إىل عم���ل  تقديرات خاصة به���ا تختلف مع 
البيانات الرس���مية للدولة, وبالتالي انتشار 
عدم الثقة من كافة األطراف ويؤثر ذلك على 

الخطط والربامج التنموية.
إن العالق���ة ب���ني املؤش���رات اإلحصائية 
والتخطيط والتنمية متالزمة بش���كل واضح، 
و املقول���ة املعروف���ة بأن���ه »ال تخطيط بدون 
إحصاء وال تنمي���ة بدون تخطيط« صحيحة 
ومتس���قة م���ع القواع���د واألس���س املهنية، 
أساسيتان  متالزمتان  والتخطيط  فاإلحصاء 
لعملية التنمية وتعد بمثابة من  يقوم بإنارة 
ظلمة الطريق وتحديد معاملها وحدودها وذلك 
لتس���هيل وض���ع الربامج التنموي���ة وتحديد 
األولوي���ات, ويخ���دم اإلحص���اء والتخطي���ط 

أغراض عديدة لعل أبرزها وأهمها:
أ - ترش���يد اس���تخدام املوارد املالية املتاحة 
واملحدودة والح���ؤول دون إنفاق األموال على 

مجاالت غري ذات جدوى.

امل���وارد البش���رية بطريقة  ب - توظي���ف 
اقتصادية يف الربامج واملشاريع التنموية .

ذات  لألولوي���ات  واض���ح  تحدي���د  ت - 
التأثري املباش���ر على عملية التنمية بشقيها 

االجتماعي واالقتصادي.
وللوص���ول إىل الدور الحقيقي لإلحصاءات 
وتعزي���ز دورها يتطلب من الجهاز أن يمتلك 
رؤي���ة واضحة مل���ا يريد الوص���ول إليه وكيف 
ومت���ى؟، والعم���ل الجاد من أج���ل رفع قيمة 
البيانات اإلحصائي���ة من خالل تبني خطط 
وبرامج قادرة عل���ى تطوير العمل اإلحصائي 
وتوفري بيانات تتمتع بجودة عالية وتعزز من 
درجة الثقة واالعتمادية عليها، واالستفادة من 
املنهجيات واألدلة والتقنيات الحديثة، وتأهيل 
الكوادر اإلحصائية بش���كل  مس���تمر كونهم 
أس���اس العملية اإلحصائية من خالل تبني 
برامج تدري���ب متواصلة وهادفة، ويتطلب يف 
املقابل دعم الحكومة لخطط واسراتيجيات  
الجه���از  وتوفري  كاف���ة متطلب���ات التطوير، 
باإلضافة إىل دعم استقاللية وسلطة الجهاز 

املركزي لإلحصاء على الرقم اإلحصائي.

• مفهوم التخطيط اإلسراتيجي:
)التخطي���ط  بتعري���ف  نب���دأ  أن  قب���ل   
االسراتيجي( يجدر بنا أواًل أن نعرف معنى 
املفردتني املكون منها هذا املفهوم )التخطيط( 

و )اإلسراتيجي(.
ملعن���ى  التعريف���ات  تع���ددت  حي���ث   
)التخطيط(، فقد عرف بأنه »عمل افراضات 
عما س���تكون عليه األحوال يف املستقبل ثم 
وضع خطة تبني األه���داف املطلوب الوصول 
إليها، والعناصر الواجب استخدامها لتحقيق 
األه���داف وكيفية اس���تخدام ه���ذه العناصر 
وخط الس���ري واملراحل املختلفة الواجب املرور 

بها والوقت الالزم لتنفيذ األعمال«.
 وعرف أيض���ًا »بأنه عملية تطوير أهداف 
املنظمة وأه���داف وحدته���ا الفرعية وكذلك 
تطوير وتس���مية بدائل العم���ل للوصول إىل 
تل���ك األه���داف ويت���م عمل ذلك ف���ى إطار 
منظم لتقي���م املخاطر الخارجي���ة والفرص 
املتاح���ة واملراجع���ة الداخلي���ة لعناص���ر القوة 

والضعف«.
األمريك���ي  املفك���ر  عرفه���ا  كم���ا 
نوناسش���يلينجفى يف كتابه نظام التخطيط 
ووضع الربام���ج، حيث ق���ال: »التخطيط هو 
عملي���ة تحديد األهداف املنش���ودة وتحديد 
الطرق للوص���ول إىل تلك األهداف«. وتعرفها 
دائ���رة املع���ارف الربيطاني���ة« بأن���ه تحديد 
لأله���داف املرجوة عل���ى ض���وء اإلمكانيات 
املتيس���رة الحالي���ة واملس���تقبلية وأس���اليب 

وخيارات تحقيق هذه األهداف«.
أم���ا )اإلس���راتيجية( فهي كلم���ة جاءت 
م���ن الحضارة اليونانية ع���ن كلمته األصلية 
إس���راتيجيوسstrategos والت���ي تعن���ي 
علم الجنرال. وارتبط مفهومها بشكل صارم 
بالخط���ط املس���تخدمة إلدارة ق���وى الحرب 

ووضع الخطط العامة يف املعارك.
 حيث عرفت اإلس���راتيجية بإنها« منهج 

مق���رح ش���امل يعتم���د على فه���م املحيط 
الواس���ع ال���ذي يعمل فيه امل���رء وكذلك فهم 
نق���اط الق���وة ونق���اط الضع���ف يف منظمتك 
باإلضاف���ة إىل الفرص الخارجية والقيود التي 
تحاول معالجتها. وبأنه���ا تعطيك إطارًا عامًا 
لتق���وم بالعمل يف حدوده، كما أنها توضح لك 
أهداف���ك والطريقة التي تعتزم اس���تخدامها 

لتحقيق ذلك«.
تعريف التخطيط اإلسراتيجي:

التخطيط اإلس���راتيجي أسلوب لتوجيه 
م���وارد املنظمة وإمكانياته���ا لتحقيق أهداف 
وغاي���ات محددة خ���الل فرة زمني���ة معينة 
باألخ���ذ يف االعتب���ار اإلس���راتيجية العام���ة 
للمنظم���ة ونتائ���ج التحليل اإلس���راتيجي 
للمناخ الخارجي واملناخ الداخلي. والتخطيط 
اإلس���راتيجي بهذا املعن���ى يعرب عن مدخل 
إداري ش���امل لتحقيق طفرات إس���راتيجية 
 Strategic Breakthrough يف أداء املنظمة
إنج���ازات  لتحقي���ق  طاقاته���ا  وإط���الق 
إس���راتيجية طبقًا لألولويات التي تحددها 

اإلدارة.
والتخطيط االسراتيجي بمعناه العام هو 
عملية شاملة تتم بواسطة عناصر التخطيط 
يف الهيئة اإلدارية ملؤسسة ما بوضع مجموعة 
من الخطط املتسلس���لة األولويات و صياغة 
األه���داف الفرعي���ة بحي���ث تك���ون محددة 
وتفصيلية وفقًا إلط���ار زمني محدد لتحقيق 
الرؤية العامة الش���املة للمؤسسة، والخطة 
يف الواقع العملي هي رس���م ملسار العمل مع 
توقع إنجاز مهمة معينة )هدف( بآليات عمل 

محددة مسبقًا.
وما هى الخطة اإلسراتيجية؟

الخطة اإلس���راتيجية ه���ي ناتج عملية 
التخطيط االس���راتيجي؛ فه���ي أداة للقيادة 
واإلدارة و تعم���ل عل���ى توف���ري اإلرش���ادات 
املطلوبة لتحقيق مهم���ة منظمتك وتحقيق 

أفضل مس���توى م���ن الفعالي���ة والتأثري. وإذا 
كن���ت تريد أن تكون الخط���ة قصرية وفعالة 
ومفي���دة فيجب أن ترس���م أهداف���ا محددة 
وتش���رح الخطوات اإلجرائية وامل���وارد املالية 
وغريها من امل���وارد األخرى املطلوبة لتحقيق 

هذه األهداف.
 عناصر التخطيط اإلسراتيجي :

 العناصر األساسية يف منهجية التخطيط 
اإلسراتيجي:

 تضم منهجية التخطيط اإلس���راتيجي 
مجموع���ة آليات لتحدي���د عناصر ومكونات 

الخطة اإلسراتيجية وهي:
Vision 1- الرؤية املستقبلية للمنظمة

 تع���د الرؤي���ة أق���وى األدوات التحفيزية 
Motivational Tool و التي تجعل املنظمة 
تتح���رك لألمام بالرغم من أي معوقات، فإذا 
كان���ت الرؤي���ة حيوي���ة وذات معنى حقيقي 
لدى األش���خاص فإنه���ا س���تدفعهم لعمل 

املستحيل لتحقيق هذه الرؤية.
 فالرؤية الجيدة تساعد على: كسر القيود 
على تفك���ري املنظمة، تضمن االس���تمرارية، 

تع���رف اتجاه وهدف املنظمة، تس���اعد على 
ج���ذب االهتم���ام وااللت���زام ل���دى العاملني، 
تش���جع على االنفت���اح وعلى إبت���كار حلول 

مبدعة.
Mission 2- رسالة املنظمة 

 تع���رب رس���الة املنظم���ة ع���ن غرضها أو 
السبب فى وجودها ومقومات تفردها والتى 
تجعلها مختلفة ع���ن اآلخرين، وأيضًا تحدد 
املجال ال���ذى تعمل فيه املنظم���ة ومنتجاتها 
أو خدماته���ا التي تقدمها لألس���واق العاملة 
فيه���ا به���دف بن���اء توقعات مش���ركة فيما 
بني العامل���ني واألطراف املتعاملة مع املنظمة 
لتكوين انطباع عام..  فالرسالة تحدد ما هي 

املنظمة؟ وماذا تفعل؟
املطلوب���ة  الرئيس���ية  اإلنج���ازات   -3

. Strategic Achievement
 Measurement معايري قياس اإلنجازات

. Criteria
 Activities األنشطة الرئيسية الضرورية

. / processes
 Basic لتنفي���ذ  األساس���ية  االحتياجات 

.needs
اإلنج���ازات  وتحقي���ق  األنش���طة 

. Requirements
فوائ���د التخطي���ط االس���راتيجي: يعمل 
على زيادة الفعالية والكفاءة التنظيمية، يقدم 
فهما واضحًا لرؤية املنظمة ومهمتها، يتس���م 
بان���ه عملي و إيجاب���ي، يحدد نق���اط القوة 
ونقاط الضعف يف املنظمة، يساعد يف تمكني 
املنظمة من تحديد الفرص الجديدة، تحديد 
أسباب املشاكل القائمة املتوقعة بدقة، يجعل 
املنظمة تركز اهتمامها على املس���تقبل، يوفر 
خارطة طريق خاصة باإلجراءات املحددة التي 
يجب اتخاذه���ا لتحقيق األهداف، يس���اعد 
املنظمة بأن يكون لها تأثري أكرب، يوجد منربًا 

للمناقشات البناءة.

التخطيط االستراتيجي.. مفهومه.. مكوناته.. عناصره

   اإياد يا�صني القر�صي
 منسق الخطة اإلسرتاتيجية لإلحصاء

إن النموذج االقتصادي هو تبس����يط رياض����ي لحالة واقعية 
معق����دة يف املجتم����ع يعك����س حقيق����ة العالق����ات القائمة بني 
املتغريات االقتصادي����ة الداخلة فيه. ويتوقف عدد هذه العالقات 
عل����ى األهداف املرغوبة من النم����وذج وعلى درجة التفصيل يف 
الحصول عليها. يتم اس����تعمال النظري����ة االقتصادية والنماذج 
الرياضية واألس����اليب اإلحصائية يف تكوي����ن النموذج وتعتمد 
منهجيت����ه على تقديرات ملعالم مؤلف����ة من عدة معادالت.ومن 
ث����م اختبار الفروض حول ظاهرة اقتصادية معينة، وأخريًا التنبؤ 

بقيم تلك الظاهرة. 
بدأ تطبيق النماذج باالنتشار حديثًا بسبب التطور املتسارع 
يف مج����ال الحاس����بات اإللكرونية الذي مكن من التوس����ع يف 
النم����اذج االقتصادية لتش����مل عددًا كبريًا م����ن املتغريات حيث 
اس����تخدام العمليات بشكل أسرع وأدق وأصبح باإلمكان تقدير 
ثواب����ت النم����وذج املؤلف من عدة مئات من املع����ادالت واختبار 

صالحيته ومعرفة مدى مالءمتها للواقع املعاش.
إن أهمي����ة اس����تخدام النماذج االقتصادية ترج����ع إىل قدرتها 
على تحليل العالقة وتفسري الظواهر االقتصادية والتنبؤ بقيم 
املتغ����ريات االقتصادية وتقييم ورس����م السياس����ات االقتصادية 
ومن خاللها يتم إع����داد اإلطارات العام����ة للخطط االقتصادية 
وتقدي����ر التوقعات املس����تقبلية ل����كل خطة واملس����ارات البديلة 
وبلورة السياس����ات االقتصادية وتقوي����م فاعليتها.كما يتم من 
خاللها على املس����توى االقتصاد الجزئي دراس����ة األس����واق يف 
تحديد مرونة الطلب والعرض وعلى دراسة مستويات اإلنتاج 
وعالقتها بالتكلفة...الخ، وعلى املستوى الكلي التنبؤ باتجاهات 
املتغ����ريات االقتصادي����ة الكلية، واملس����اهمة يف رس����م الخطط 
القصرية و املتوس����طة و الطويلة و كذلك التعرف على التأثريات 

االيجابية والسلبية الندماج اقتصاد بلد ما إقليميًا أو عامليًا. 
يف اآلون����ة األخرية بدأت معظم البل����دان النامية من ضمنها 
بالدنا اس����تخدام النم����اذج االقتصادي����ة لس����هولتها يف عميلة 
التوقع����ات واملتابع����ة وتحلي����ل التدفقات املالية.وقد س����اهمت 
بع����ض املنظمات الدولية منها البنك الدولي يف تصميم نموذج 
اقتصادي يسمى نموذج القياسي األدنى )RMSM( كمساعدة 

من����ه لتمكني ال����دول النامية م����ن اس����تخدامها والتعرف على 
أوضاعه����ا االقتصادية والتنبؤ باتجاه����ات متغرياتها االقتصادية 
الكلي����ة وفقًا لظروفه����ا االقتصادية ولتوفر بياناته����ا اإلحصائية. 
وبني هذا النموذج على أس����اس نظام )اكسل( وذلك لتسهيل 

عملية تحليل التدفقات املالية والتوقعات واملتابعة.
و ب����دأت بالدن����ا بعد الوح����دة املبارك����ة اس����تخدام النماذج 
االقتصادي����ة يف التخطي����ط للخط����ة باس����تخدام نم����وذج إدارة 
الفج����وات يف الخطة الخمس����ية األوىل 1996-2000 والخطة 
الخمس����ية الثانية 2001-2005م وذلك بهدف تحديد اإلطار 
 )RMSM( العام للخطة، واس����تخدم نموذج القياس����ي األدنى
يف الخط����ة الخمس����ية الثالث����ة2006-2010م، أم����ا يف الخطة 
الخمس����ية الرابعة2010-2015م، اس����تخدم النم����وذج املعدل 
املوس����ع )RMSM-X( وذلك بعد إضافة مؤش����رات الفقر إليه، 
ويعتمد على بيانات تاريخية منطلقًا من سنة أساس تحتوي 
عل����ى بيانات الحس����ابات القومية و الفقر و مي����زان املدفوعات 
والدين واملس����ح النقدي وحس����ابات الحكوم����ة، ويعترب الجهاز 
املركزي لإلحصاء املصدر الرئيس����ي يف توف����ري البيانات وخاصة 
بيانات الحس����ابات القومي����ة و الفقر. وتعترب جمي����ع البيانات 

املذك����ورة س����لفًا ذات أهمي����ة يف توفري متطلب����ات النموذج من 
البيان����ات إال إن الناتج املحلي اإلجمالي يأخ����ذ األولية يف تلك 
األهمي����ة بس����بب أن تقيي����م أداء االقتصاد الوطن����ي ومعرفة 
االتجاه����ات العام����ة ملكوناته يتم م����ن خالله. ويق����وم الجهاز 
املركزي لإلحصاء ببذل الجهد والتكلفة لتوفري تلك البيانات إما 
من مصادرها األولية من خالل املس����وحات الس����نوية بالنسبة 
للقطاعات االقتصادية أو من املصادر الثانوية بالنسبة للقطاعات 
الخدمية أومن بيانات مؤش����رات الفقر التي يتم تحديثها من 

خالل املسح بالعينة. 
إن توفري بيانات إحصائية كافيه وتفصيلية حسب متطلبات 
النم����اذج االقتصادية تعت����رب ذات أهمية إلعطاء صورة ش����املة 
تحاكي الواقع وتمكن من وضع إس����قاطات مس����تقبلية ووضع 
بدائ����ل معتمدة على فرضيات تالم����س الواقع تمنح من وضع 
أهداف وسياسات مستقبلية على مستوى اإلطار الكلي . كما 
أن أي قصور يف توف����ري البيانات املطلوبة للنموذج االقتصادي أو 
ع����دم دقتها س����يؤدي ذلك حتمًا إىل تدني مس����توى مخرجاته 
ومن ثم ضعف يف األهداف والسياسات واإلجراءات التي تؤدي 

إىل الوصول للوضعية املرغوبة . 

النماذج االقتصادية وأهمية البيانات اإلحصائية
   حممد عثمان اإ�صماعيل

* وزارة التخطيط والتعاون الدولي

   حمدي علي ال�صرجبي 
مدير عام الحسابات القومية
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UNFPA الجهاز ينظم ورشة عمل لمناقشة وثيقة تعداد 2014 بالتعاون مع
ا�صتطالع/ ريا�س الزواحي

ت�صوير/ ناجي ال�صماوي

وفيما يلي تفاصيل االستطالع نبدأها 
مع الدكتور حس���ن ثابت رئيس الجهاز 
املركزي لإلحصاء – نائب رئيس اللجنة 
العليا للتعداد – مدير التعداد الذي سألناه 
حول أهمي���ة التعداد وآلي���ة تنفيذه بعد 
الورش���ة وأهم ما تم مراعات���ه يف إعداد 
التعداد فأج���اب بقول���ه: حقيقة  وثيق���ة 
التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت 
2014م س���تنتهي في���ه عملي���ة حص���ر 
الس���كان واملنش���آت يف ديسمرب 2014م 
لك���ن النتائ���ج وم���ا يرت���ب عليه���ا من 
دراس���ات سوف يس���تمر حتى 2018م 

وهو املدى الزمني للتعداد.
أما بالنس���بة مل���ا تم مراعات���ه لوثيقة 
التعداد فقد حرصنا على توثيق أنش���طة 
التع���داد م���ن بدايته���ا وحت���ى النهاي���ة 
وقد ش���اركنا يف هذا بال���رأي والتوجه إىل 
األصدقاء واملانحني بحيث تكون الوثيقة 
قادرة على رسم مخطط تفصيلي دقيق 
للواق���ع الس���كاني والتنم���وي يس���اعد 
على رس���م خطط تنموية على أس���س 

إحصائية وبياناتية دقيقة.
وطبع���ًا ه���ذه الورش���ة مخصص���ة يف 
الواقع ملناقش���ة هذه الوثيق���ة التي قمنا 
بإعداده���ا عرب مراح���ل مختلف���ة وقمنا 
بمناقش���تها وتقديمها إىل املانحني الذين 
قاموا بإع���داد فريق من الخرباء ملراجعتها 
مرة أخرى ومن ث���م مراجعتها مرة ثالثة 
من الجهاز املركزي وعرضها يف الورش���ة 
)الوثيق���ة( إلب���داء املالحظ���ات من قبل 
ممثل���ي الجه���ات الحكومي���ة ومن قبل 
املانحني حيث تم توزيع الوثيقة للجهات 

الحكومية والجهات املانحة.
وح���ول أهمية الوثيق���ة أضاف رئي���س الجهاز 
املرك���زي لإلحصاء قائ���اًل: طبعًا س���تكون الوثيقة 
دلي���اًل إرش���اديًا لتنفي���ذ أنش���طة التع���داد الذي 
عملن���ا على أن يكون بأق���ل تكلفة ممكنة فالكلفة 
اإلجمالية للتعداد قدرت ب)14( مليار ريال منها ما 

يقارب 87% دعم حكومي و13% دعم من املانحني 
بمعنى تخصيص 2.5 دوالر للفرد الواحد.

كما أش���ار إىل أهمي���ة التعداد الس���كاني القادم 
بقول���ه: التعداد القادم س���يكون إح���دى املرتكزات 
األساس���ية لبناء الدولة الحديثة ك���ون التعدادات 
الس���ابقة لم تكن باملستوى الكبري من الدقة الذي 

نس���عى للوصول إليها يف التعداد القادم من حيث 
الشمول يف حصر البيانات واستخدام التكنولوجيا 

ومختلف الوسائل الحديثة.
واختتم األستاذ الدكتور حسن ثابت فرحان – 
رئيس الجهاز – نائب رئيس اللجنة العليا للتعداد 
– مدير التعداد حديثه إىل »اإلحصاء« بالتأكيد على 

أن تع���اون كل الجهات الحكومية والقطاعات العام 
والخ���اص واملختلط ورج���ال األعم���ال واملنظمات 
الجماهريي���ة ومنظم���ات املجتم���ع املدن���ي وكافة 
القوى االجتماعية والش���خصيات العامة واألحزاب 
ضروري جدًا إلنجاح فعاليات مراحل تعداد 2014م 

املختلفة.

الدكتور حسن ثابت رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء مدير التعداد:

حرصنا ان تكون الوثيقة قادرة على رسم مخطط تفصيلي دقيق للواقع السكاني والتنموي

وتحدث���ت إىل »اإلحصاء« الس���يدة )كيف 
اوريك( ممثل وكالة التنمية الدولية الربيطانية 
)DIFD( حول مش���اركتها يف الورش���ة قائلة : 
حقيقة نحن س���عداء أن نحضر هذه الورشة 
التي ناقشت وثيقة التعداد التي أعدها الجهاز 
املركزي لإلحصاء برعاية من الس���يد رئيس 

الوزراء.
وقال���ت الس���يدة كي���ف أوري���ك إن وزارة 

التنمي���ة الربيطانية أعلن���ت تقديمها مليون 
جني���ة إس���رليني لدع���م مش���روع التعداد 
2014م، وحول عملية التعداد قالت الس���يدة 
اوريك: عملية التع���داد عملية مهمة ونتائجها 
جي���دة من اجل الحصول عل���ى بيانات دقيقة 
تمكننا م���ن التخطي���ط الس���ليم املطلع بما 
يتعلق باملشاريع التنموية يف الجانب التعليمي 
والرب���وي والصح���ي وغريها م���ن الجوانب 

ونحن سعيدين بالورشة والتقدم الذي أنجزه 
الجه���از املركزي لإلحصاء م���ن حيث اإلعداد 
والتحض���ري لتع���داد 2014م الس���يما وقد تم 
توزيع الوثيقة يف وقت مبكر وهو ما مكننا من 
مناقش���تها وإثرائها عرب الحضور الجيد الذي 
ش���اهدناه ونتمنى من املانحني أن يساهموا 
بش���كل إيجاب���ي يف دع���م مش���روع التعداد 

السكاني باعتباره ركيزة للتنمية املستقبلية.

المهندس عبدالرحمن المصباحي رئيس المركز اليمني لالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

يجب التركيز على التوعية في الريف من أجل الوصول إلى المواطن البسيط

:)DIFD( السيدة كيف اوريك ممثل وكالة التنمية الدولية البريطانية

دعمنا اإلحصاء ألن عملية التعداد مهمة ونتائجها تمكننا من الحصول على بيانات دقيقة

أم���ا املهندس عبدالرحم���ن املصباح���ي رئيس املركز 
اليمني لالستش���عار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية 
قال: الش���ك أن أهمية الورشة كبرية جدًا كونها ناقشت 
وثيقة مش���روع التعداد الس���كاني للع���ام 2014 م وفيها 
املفاهي���م واملس���تجدات املس���تخلصة والعرب م���ن تعداد 
2004م والت���ي يمث���ل الجه���از املركزي لإلحص���اء أهم 
مح���ور رئيس���ي مع الجه���ات الحكومي���ة املختلفة التي 
تش���ارك يف هذه البيانات وذل���ك ألهمية املعلومة واملعرفة 
وملحقاتها بالنسبة للمواطن اليمني كبرية ملا تمثله هذه 
املعلومات من رافد الستخراج البيانات واملعلومات لتمكن 

جميع مؤسس���ات الدولة واملخططني ومتخذي القرارات 
التنموية من التخطيط الجيد واملمتاز والوصول إىل خدمة 
املواطن اليمني وكل ما تحتاجه الدولة من نتائج التعداد.

وتأتي الورشة للتعرف عن قرب عن الجديد يف التعداد 
القادم وكيفية دعم عملية التعداد كونها عملية نأخذ جهد 
كب���ري وإمكانيات كب���رية وينبغي أن يت���م الحرص التام 
لنتمكن من اس���تخدام جيد ودقيق للبيانات واملعلومات 

املطلوبة.
وحول أهمية الجانب التوعوي قال املهندس املصباحي: 
ه���ذا الجانب مهم جدًا ونحن نعلم أننا س���نواجه الكثري 

من املشاكل والتي ستقل من خالل التوعية وقد الحظنا 
أن أوراق العم���ل املقدمة يف الورش���ة ق���د تضمنت وجود 
إدارة للمخاطر وهي أول إدارة يف تاريخ التعدادات اليمنية 
تهتم باملخاطر الطبيعية وغريها وقيادة التعداد مستوعبة 
ألهمي���ة التوعي���ة خاصة أن التعداد الس���كاني ش���امل 
وبحاج���ة إىل الكثري م���ن التوعية واالس���تعداد خاصة أن 
هناك فرق كبري بني التعدادات السابقة والتعداد املنشود 
ويجب الركيز عل���ى املواطنني خاصة يف الريف من أجل 
الوصول إىل املواطن البس���يط امل���درك ألهمية التعداد يف 

تقديم الخدمات املختلفة.

كما التقينا بالس����يد مارك بريجي ممثل 
صندوق األمم املتحدة للس����كان تحدث عن 
رأي����ه يف الوثيق����ة بقوله: نح����ن يف صندوق 
األمم املتحدة للسكان سعداء أن نشارك يف 
الورش����ة ونبدي رأينا يف ه����ذه الوثيقة املهمة 
وق����د الحظنا أن الوثيقة ش����املة جدًا وتظهر 
رؤية الحكومة يف طريق����ة تنفيذ التعداد وقد 
التزمت الحكومة بدعم تكلفة التعداد ب�%87 
من تمويل عملية التعداد وهذا يؤكد اهتمام 

الحكوم����ة وإدراكها بأهمي����ة النتائج املتوقعة 
خاص����ة أن اليمن يف مرحلة بداية تأس����يس 
دول����ة تنموية جدي����دة وتحت����اج إىل بيانات 
يف جوان����ب مختلفة الس����يما مث����اًل الجانب 
الصحي كنس����بة الوفيات بني األمهات حتى 
تس����تطيع أن تطور من سياس����تها التنموية 

وتنفيذها بشكل جيد.
له����ذا فالتع����داد مهم جدًا ألنه سيش����كل 
أس����اس للتخطي����ط التنم����وي ويهمن����ا يف 

UNFPA النتائ����ج املختلف����ة خاص����ة فيم����ا 
يتعلق بالجانب الصحي من حيث التأثريات 
الصحية التي من خاللها سنعرف ما يمكن 
تقديم����ه من دع����م ورعاية وبرام����ج يف هذا 
الجانب وطبعًا م����ا نقدمه حاليًا لليمن يعترب 
دعم فني كوننا ليس لدينا معلومات أو قرار 
بخصوص الدعم املالي لكننا نقدم الدعم يف 
مسالة إقامة املسوحات املختلفة وإقامة ورش 

العمل الخاصة.

السيد مارك بيرجي ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان:

سعداء أن نشارك في الورشة وقد الحظنا أن الوثيقة شاملة وتظهر رؤية الحكومة
بقلوب موؤمنة بق�صاء اهلل وقدره نتقدم باأحر 

التعازي و�صادق املوا�صاة لالإخوة

الدكتور/ أمين محمد محي الدين
رئي�س اجلهاز ال�صابق

بوفاة املغفور له عمه/  يحيى بهران

والدكتور/ عبداللطيف العلفي
مدير عام التوثيق

بوفاة املغفور لها »والدته«

واألخ/ بشار بهران
مدير عام اخلرائط

بوفاة املغفور له »جده«

واألخ/ علي أحمد قاسم إبراهيم
مدير عام اخلدمات �صابقًا
بوفاة املغفور له »والده«

واألخ/ رشاد عبدالقادر
مدير عام مكتب اجلهاز باملحويت �صابقًا

بوفاة املغفور لها »والدته«

واألخ/ علي الكوكباني
مدير اإدارة الو�صائل التدريبية

بوفاة املغفور لها »والدته«

واألخوين/ عرفات ويحيى محمد أحمد الصبري
بوفاة املغفور له »والدهم«

�صائلني اهلل العلي القديراأن ي�صكنهم ف�صيح جناته
واأن يلهم اأهلهم وذويهم ال�صرب وال�صلوان

واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

الأ�سيفون:

أ.د. حسن ثابت فرحان - رئيس الجهاز - مدير التعداد
وجميع قيادة وموظفو الجهاز المركزي لإلحصاء
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CSO Organizes Workshop To Discuss The Census 2014 
Document Project In Cooperation With UNFPA

Firstly, we asked Dr. Hassan 
Thabit Farhan, Chairman of CSO 
– Deputy Chairman of Supreme 
Census Committee-Census 
Director, about the importance 
of census , its implementation 
mechanism , and about the most 
issues that have been taken in 
consideration during preparation 
of the document, he said that the 
population and establishment 
census operations will be ended 
on December 2014 but the 
subsequent studies will continue 
until 2018 , that is the census time 
span. Regarding the document 
we very keen to documentation 
all stages of census activities . 
The CSO did not carry out this 
work itself but all the donors have 
shared in enhancing the draft with 

views and opinions so that it can 
provide a precise outline of the 
demographic and development 
reality that will help in adapting 
development programs based on 
accurate statistical data.

He added that this workshop 
aims to discuss the document 
prepared and reviewed three 
times by CSO in different phases 
and, , later on, it has been 
reviewed by experts team of the 
donors . Hence, the document 
project discussed in this workshop 
to be enriched with the necessary 
technical feedbacks and 
observations from governmental 
authorities and from a number of 
donors. 

In respect to the importance 
of the document ,he said, this 

document will be a guidebook to 
implement the census activities 
in which we seek to achieve that 
at the least cost as possible as we 
can, so ,the total cost of the census 
is estimated by(14) billion Riyals 

of which 87% to be funded by 
government and the rest 13% will 
be funded by the donors .

In regarding the importance of 
census, he also pointed out that 
the next census will be one of the 
basic pillars in building modern 
state since the previous censuses 
were not as precise as we intend 
to achieve in the next census in 
terms of data coverage and in 
using modern techniques and 
means. 

 He concluded his speech by 
stressing that the success of 2014 
census, mostly , depends on the 
cooperation of all community 
groups , government agencies 
(public, private and mix sectors) 
, business men , civil society 
organizations and political parties.

Prof. Hassan Thabit- Chairman of CSO -Census Director:

The Document Is Prepared To Provide a Precise Outline 
Of The Demographic And Development Reality 

Mrs. Keive Owrick, The 
representative of U.K. Department for 
International Development (DFID) 
delivered a speech in this occasion. 
She said that she is very happy in 
participation in this workshop that 
discussed the CSO document on census 
prepared by CSO and under auspice of 
The Prime minister. 

She added that the U.K. Ministry 
of Development has been announced 
funding of one million sterling to 
support the census project 2014. 
Concerning the importance of census 
,she replied that the census is very 
important process for the purposes of sound planning in all development 
areas. She also expressed her pleasure of the work performed by CSO in 
term of preparation actions of the census. She considered the workshop as 
successful event specially the census draft document was distributed in earlier 
time that enabled them to give remarks and observations .Finally, she hoped 
the positive contribution from donors in supporting the census project. 

Engineer/ Abdull-Rahman AL-Mesbahi , Chairman of The Yemeni Remote Control & GIS Center:

Statistical Awareness Campaign In The Rural 
Areas Should Give Special Attention 

Mrs. Keive Owrick , Representative of U.K. Department for International Development )DFID(:

We Support The statistics Due To The Significant results Of Census

We also met with engineer/ 
Abdull-Rahman AL-Mesbahi 
, Chairman of The Yemeni 
Remote Control & GIS Center 
who expressed his view on the 
importance of the workshop by 
saying “ The workshop is very 
important since the concepts of 
census were discussed as well as 
the learnt lesson from cesus2004 
were reviewed. He stressed in 
the potential role played by all 

related entities in utilization of 
the census data to enable all 
government institutions , the 
planners and decision-makers in 
sitting up sound planning .

He considered the workshop 
as the first step forward 
implementation of the next 
census through identifying and 
adapting the support means 
in order to come out with the 
needed data from the census .

Concerning awareness 
operation ,he said that it is very 
important since the census 
will face many obstacles 
and difficulties which will 
be limited by performing 
awareness campaign , noting 
that the papers discussed in the 
workshop were talked about 
the existing of “Risks Unit” in 
this census which is considered 
as the first ever unit in the 

history of the Yemeni census .He 
insured that the CSO has made 
great achievements in field of 
preparations processes and CSO 
should give special attention 
to the awareness campaigns 
specially in rural areas and it 
should focused with common 
people in order to be more 
understanding about census 
and its usefulness in providing 
various services.    

We also met with MR. Marc 
Berghe, the representative of the 
UNFPA who expressed his view 
on the draft by saying “we are very 
happy to take part in this workshop 
and I think the draft document is 
very comprehensive in its content 
as well as it presents the vision of 
the government in term of census 
implementation ,the government 
also pledges to fund 87% of 
the census costs that reflects its 
awareness of the census significant 
outcomes ,particularly , Yemen now 
is in need for data in many areas 
in top of them in health side such 
as identifying the rate of maternal 
mortality so that government can 
improve its related development 
plans. 

He deems census as a significant 
operation due to that it is a 
basic operation for the sound 
development planning .He added 
that “ in UNFPA ,we do concern 

on the census outcomes specially 
in respect to health areas so that 
such programs can be identified .He 
ended his speech by noting that they 
currently provide technical support 
only because they do not have 
data and information so they trend 
their support to fund surveys and 
workshops. 

Mr. Marc Berghe, Representative of UNFPA:

The Document Is Comprehensive 
And It Presents The Vision Of 

The Government
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يحت����اج التعداد إىل وض����ع خطط لربنامج 
ضب����ط النوعي����ة وتحس����ينها ضمن خطط 
التع����داد وإجراءات����ه ملا للتع����داد من تنوع يف 
عمليات����ه كأضخ����م عمل إحصائ����ي يف ظل 
الخ����ربة الحالية ومتطلبات تنفيذ أنش����طة 
التعداد لعملي����ات متعددة ومتنوعة يف ظرف 

فرات زمنية محدودة.
   ويتطل����ب التع����داد ع����دد كب����ري م����ن 
املش����تغلني مكتبيًا وميدانيًا بش����كل مؤقت 
ومس����تمر واختالف وتف����اوت نوعية العمل 
م����ن ف����رد إىل آخر وم����ن وق����ت إىل آخر مما 
يعتم����د إىل وضع برنامج قياس مدى اإلجادة 
يف كل عملية من عملي����ات التعداد والهدف 
الرئيس����ي من ذل����ك هو كش����ف األخطاء 
وبالتالي اتخ����اذ التداب����ري التصحيحية أواًل 
بأول لس����ري عمليات التع����داد كأحد العناصر 

للوصول إىل موثوقية التعداد بأكمله.
 ويؤخ����ذ نظ����ام ضب����ط النوعي����ة يف كل 

مراحل التعداد مما يلي:
- مرحلة التخطيط

- مرحلة ما قبل العد
- مرحلة أثناء العد

- مرحلة ما بعد العد
- تدفق الوثائق

وتجهي����ز  الرمي����ز   -
البيانات

- التصحيح 
- نشر بيانات التعداد.

ضب���ط  نظ���ام  ووض���ع 
يف  وتحس���ينها  النوعي���ة 
أح���د  التخطي���ط  مرحل���ة 
العوامل األساسية يف نجاح 

عمليات التعداد عمومًا .
  وتأت����ي الحاج����ة إىل 
وض����ع نظام ضبط النوعية 

وتحس����ينها نظرًا لس����عة عملي����ات التعداد 
وتعقدها واحتمال وقوع أخطاء يف أي مرحلة 
من مراحل التعداد س����واء أخطاء يف التغطية 
أو املضمون األمر الذي يس����تلزم األخذ بعني 
االعتبار وض����ع االحرازات الالزم����ة ملعالجة 

تلك األخطاء .
  وم����ن خ����الل التخطيط لتنفي����ذ تعداد 
أعط����ي  اليمني����ة  الجمهوري����ة  يف  2014م 
برنامج ضب����ط النوعية وتحس����ينها أهمية 

بالغ����ة بغرض تحس����ني نوعية 
تكلفته  فعالي����ة  وزي����ادة  التعداد 
أثن����اء التنفيذ وذل����ك من خالل 
واملالية  الفني����ة  الضوابط  وض����ع 
ضمن خط����ط التعداد وبرنامجه 
املختلفة على  وإجراءاته  الزمني 

النحو التالي:
الضوابط الفنية واملالية واإلدارية 

يف  مرحلة تخطيط التعداد:
1- التحقق من مس���توى ضبط 
الس���ابق  التع���داد  النوعي���ة يف 
وال���دروس املس���تفادة يف إعداد 
خط���ط وبرامج التع���داد الحالي 

بالتشاور مع مستخدمي البيانات.
2- التحديد املس����بق لحجوم العمل يف كافة 

املراحل.
3- التحديد املسبق للفرات الزمنية الالزمة 

للتنفيذ.
4- التحدي����د املس����بق ألع����داد املش����تغلني 

وفئاتهم والوسائل املساندة.
5- التحديد املس����بق ألجور فئات املشتغلني 

مكتبيًا وميدانيًا.

6- التحدي����د املس����بق للنفق����ات الطارئ����ة 
واالحتياطية ملواجهة إي مستجدات.

7- املرون����ة يف خطط وبرامج وموازنة التعداد 
الستيعاب املستجدات أواًل بأول .

8- إعداد النم����اذج والوثائ����ق الفنية واملالية 
وقوائم أس����ماء املش����تغلني مكتبيًا وميدانيًا 

وفرات االستحقاق.
9- وضع تعليم����ات لتنفيذ اإلجراءات الفنية 

واملالية مكتبيًا وميدانيًا.
10- توس����يع وتفعيل دور الرقاب����ة امليدانية 
)فني����ًا ومالي����ًا( يف تنفيذ مختل����ف عمليات 

التعداد مكتبيًا وميدانيًا.
11- إنشاء وحدات محاسبية يف املحافظات 

لتسيري أعمال التعداد.
12- التصفية املالية مركزيًا ويف املحافظات.

13- املتابعة والتقييم املرحلي.
14- التحديد املس����بق مله����ام واختصاصات 
اللجان املكتبية وامليدانية ومعايري وش����روط 

إختيار املشتغلني.
15- وضع منهجية اختبارات التعداد التمهيدية 
لتحديد الوسائل املس���تخدمة يف التعداد فنيًا 

وماليًا ومعدالت االنجاز والربامج اآللية.

دور القطاع الحكومي والقطاع 
الخاص في تعداد 2014

يعترب التعداد العام للس���كان واملس���اكن واملنش���آت 2014م 
أضخ���م وأهم عمل إحصائ���ي يقوم بتنفي���ذه الجهاز املركزي 
لإلحصاء، ألن التعداد العام سلس���لة مرابط���ة ومتداخلة من 
األنش���طة تقس���م إىل مراح���ل مختلفة. يتطل���ب تنفيذ هذه 
األنش���طة املتعددة واملحددة بفرات زمنية معينة، بشكل فعال 
تخطي���ط وإدارة واعية قادرة على التعامل مع املوارد البش���رية 
واملادي���ة الكب���رية وإدارته���ا بكف���اءة واقتدار كم���ا أن النجاح يف 
اس���تخدام الدعم الفن���ي واملادي 
سواء كان محليًا أو أجنبيًا يتطلب 
تخطي���ط ومعرفة باحتياجات كل 
مرحلة م���ن مراحل التعداد، وهذا 
ما سعت إليه قيادة الجهاز ممثله 
باألس���تاذ الدكتور حس���ن ثابت 
فرح���ان رئيس الجه���از – نائب 
رئي���س اللجنة العلي���ا للتعداد - 
مدي���ر التع���داد منذ وق���ت مبكر 
لتخطيطه���ا وتوفريه���ا يف الوقت 
املناسب حس���ب كل مرحلة من 
مراحل التعداد بشكل مصفوفات 
مزمنة حس���ب األعوام مع مراعاة 
اخت���الف كل مرحلة عن األخرى 
من حيث طبيعة العمل واملدة الزمنية وأعداد املشتغلني مكتبيًا 

وميدانيًا .
ومما ال ش���ك فيه أن أهمية التعداد 2014م يف كونه خطوة 
نحو مس���تقبل أفضل وهدف ينشده الجميع باعتباره مشروع 
اس���راتيجي ينف���ذه الجهاز  املركزي لإلحص���اء ويرتب على 
نتائجه الصحيحة وبياناته الدقيقة وضع خطط واسراتيجيات 
وبرام���ج التنمية، وعلى ضوء بيان���ات التعداد يتمكن متخذي 

القرار من اتخاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب. 
وانطالقًا من هذا فأنه ال بد أن تتضافر وتحشد جهود القطاع 
الحكوم���ي والقط���اع الخاص لدع���م إنجاح التع���داد، وتكمن 
أولوي���ات دور القطاع الحكومي يف توفري كافة متطلبات النجاح 
اللوجستية والفنية واملادية واملعنوية ، بهدف الوصول إىل نتائج 
وبيان���ات صحيحة تلبي احتياجات الحكومة يف رس���م خطط 
وبرامج التنمية على أسس واضحة وسليمة يف شتى املجاالت 
ولذلك فأن التعاون مع رجال التعداد يف أداء مهامهم بالش���كل 
املطل���وب ووفق اإلجراءات التي وضعها الجهاز وحرصت قيادته 
على اكتمال مكونات تنفيذ العمل على الوجه األمثل واألفضل 

وفقًا للخطط والربامج الزمنية املعدة له سلفًا.
ويأت���ي دور القطاع الخاص يف إنج���اح عمليات التعداد، بأن 
يس���اهم يف عمليات التوعية بأهمية بياناته، وتأكيد الثقة بني 
جميع شرائح املجتمع وكذلك توعية منتسبي القطاع الخاص 
بأهمية األعمال اإلحصائية ويف مقدمتها مش���روع التعداد العام 

للسكان واملساكن واملنشآت 2014م.
ويمك���ن أن نوج���ز دور القطاع الخ���اص يف اإلحصاء عمومًا 

والتعداد خصوصًا يف اآلتي :
• كونه مس���تخدم رئيس���ي للبيانات اإلحصائي���ة املختلفة 

وخاصة نتائج التعداد.
• مصدر أساسي للبيانات وإدارة نظم املعلومات.

واهلل املوفق،،،

إن مصطل���ح اإلدخ���ال اآلل���ي لبيان���ات 
التع���دادات يش���ري إىل النظام املس���تخدم 
يف عملي���ة تحوي���ل البيان���ات املجمعة من 
املي���دان إىل الصيغة التي يمكن تفس���ريها 
من قبل الحاس���ب اآللي. ومن املعلوم بأن 
مرحل���ة إدخ���ال البيانات ما ه���ي إال جزء 
صغري من مش���روع التع���داد الوطني لكنها 
تعترب م���ن أكثر األنش���طة كلف���ًة وأهمية 
وارتباطًا بالوقت بالنس���بة ملشروع التعداد 
العام للس���كان واملس���اكن واملنش���آت. وقد 
واجهت األجه���زة اإلحصائية املعنية بتنفيذ 
التعدادات السكانية مشكلة تأخر استخراج 
النتائ���ج األمر الذي يقلل م���ن فائدتها، ويف 
كثري من الحاالت تصبح قديمة وال تعكس 
الواق���ع وخاصة يف املجتمعات التي تش���هد 
تغريات س���ريعة. إال أن التطور الس���ريع يف 
تكنولوجي���ا وتقنيات تجهي���ز البيانات آليًا 
خصوصَا املتعلقة بتقنيات املاس���ح الضوئي 
نتج   ICR،OMR( Optical Scanning(
عن���ه مقدار كبري م���ن الزيادة يف الس���رعة 
بيان���ات  قاع���دة  إنت���اج  يف  واالعتمادي���ة 
التع���دادات بأس���لوب أكثر دق���ة واختصارًا 
للوق���ت. وبالرغ���م م���ن ذل���ك ويف املاضي 
القري���ب فق���د واجه���ت كثري م���ن البلدان 
صعوب���ات يف تطبيق هذه التقني���ة، أحيانا 

بس���بب حاجتها لإلع���داد والتحضري املبكر 
وأحيان���ًا أخرى لعدم املعرف���ة الكافية والتي 
تجنبها الوق���وع يف املخاط���ر املحتملة. كما 
أن هناك العديد من األس���اليب والتقنيات 
املستخدمة األخرى يف عملية اإلدخال اآللي 
لبيان���ات التعدادات والت���ي يمكن أن يتم 

سردها بشكل موجز ومختصر كالتالي:
• اإلدخال اليدوي لالس���تمارات الفعلية 
والت���ي يق���وم فيه���ا املش���تغلني )مدخلي 
البيانات( بإدخال بيانات استمارات التعداد 

إىل نظام الحاسب اآللي.
الي���دوي لصور االس���تمارات  • اإلدخال 
والت���ي يق���وم فيه���ا املش���تغلني )مدخلي 
البيانات( بإدخال البيانات من خالل الصور 
التي تم مسحها بواسطة املاسح الضوئي 
منه���ا  واالس���تفادة  التع���داد  الس���تمارات 

كأرشيف الكروني.
• استخدام تقنية املاسح الضوئي والتي 
يتم فيها إدخال بيانات اس���تمارات التعداد 
إىل نظام الحاسب اآللي بواسطة استخدام 
تقني���ة املاس���ح الضوئي والتي تس���تخدم 
.* )OMR/ICR( أسلوبني رئيسيني هما

الكفي���ة  الرقمي���ة  األجه���زة   •
فيه���ا  يت���م  والت���ي   :)Handheld)PDA
اس���تخدام جهاز رقمي محم���ول من قبل 

العداد لعملية الدخول والتس���جيل لبيانات 
التعداد مباشرة من خالل املقابلة الشخصية 
مع املدىل بالبيان ويمكن استخدام األجهزة 
 )laptop / ipad( الش���خصية  املحمول���ة 

كبديل عنها.
• االنرن���ت حيث يتم إدخ���ال البيانات 
م���ن خالل اس���تخدام موقع خ���اص وآمن 

على الشبكة العنكبوتية.
وقد ت���م تطبيق جميع هذه التقنيات يف 
بلدان مختلفة بش���كل منف���رد وأحيانًا تم 

تطبيق أكث���ر من أس���لوب بنفس الوقت 
بشكل مكمل لآلخر، وجميع هذه التقنيات 
ت���م تطبيقها بنج���اح وكان لكل أس���لوب 
التحدي���ات الخاص���ة ب���ه. وعل���ى األجهزة 
الوطنية اإلحصائية التي ليس لديها خربة 
س���ابقة يف ه���ذه التقنيات االس���تفادة من 
تجارب الدول األخرى يف هذا املجال والتعلم 
من الدروس املس���تفادة من هذه التجارب 
اس���تخدام  يف  التح���ول  عملي���ة  لتصب���ح 

تكنولوجيا جديدة أمر سهل عليها.
والس���ؤال ال���ذي يطرح نفس���ه كتحدٍ 
أساسي يتوجب على قيادة التعداد اإلجابة 
عن���ه، هو البحث عن إجابة للطريقة األكثر 
مالئمة لتطبيقها يف التعداد العام للس���كان 
واملس���اكن 2014م واتخاذ الق���رار يف وقت 
مبكر من دورة حياة املشروع كونه سيرتب 
عليه���ا تعديل يف الخط���ط والربامج وتقدير 

املوازنات املالية يف املراحل الالحقة. 
ع���ن  املس���ئولة  الربام���ج   :  OMR  *
تمييز وق���راءة بيانات العالمات املوجودة يف 
االستمارة مثل )اإلجابات متعددة الخيارات 
والتأش���ري يف املربع���ات الخاص���ة باإلجابة 

الصحيحة(
* ICR : الربام���ج املس���ئولة عن تمييز 

وقراءة الكتابة اليدوية يف االستمارات.

منهجيات وأساليب اإلدخال اآللي لبيانات التعدادات السكانية

   م. ن�صوان ال�صوائي
مدير إدارة الربمجة

إجراءات ضبط الجودة في الخطة والبرنامج الزمني لتعداد العام 2014

حممد علي احلاوري
عضو الوحدة التنسيقية للتعداد

م���ن أجل تحقي���ق األه���داف الرامي���ة إىل تطوي���ر كتاب 
اإلحصاء الس���نوي واملتمثلة يف تلبية احتياجات كافة فئات 
املستخدمني من املؤش���رات والبيانات اإلحصائية ملختلف 
القطاعات من خالل وضع قاعدة أساسية تسهم يف تفعيل 
الجانب املعريف لإلحصاءات، حرص الجهاز املركزي لإلحصاء 
على أن يقدم للمخططني والباحثني وراسمي السياسات 
ومتخذي القرار يف أجهزة الدولة والجامعات كتاب اإلحصاء 
الس���نوي والذي يتضمن الجداول الرئيس���ية للبيانات مع 
اإلش���ارة إىل مصادره���ا ليتمكن مس���تخدمو البيانات من 
الرجوع إليه���ا ملعرفة املزيد من التفاصيل. يش���مل الكتاب 
مجموعة متكاملة من املؤشرات الديموغرافية واالجتماعية 
واالقتصادي���ة، ويحتوي الكتاب على خمس���ة وعش���رون 
فصاًل يش���مل كل فصل مجموعة من الجداول اإلحصائية 

التفصيلية لس���نة أو أكث���ر ، وقد اعتم���دت الجداول على 
بيانات املس���وحات اإلحصائية والتعداد وكذا البيانات التي 
يت���م الحصول عليه���ا من الجه���ات املصدرية )ال���وزارات، 
الدوائ���ر الحكومية واملؤسس���ات العامة( ك���وزارة الداخلية 
والصح���ة والربي���ة والتعلي���م العال���ي واملالية والس���ياحة 
واآلثار ومؤسس���ات الضمان االجتماعي و مصلحة األحوال 
املدني���ة والجوازات والجمارك والبن���ك املركزي وغريها من 

املؤسسات املنتجة للبيانات.
ومن أج���ل بناء اقتص���اد فاعل يحقق مس���رية التنمية 
الش���املة، البد م���ن وجود عقد ش���راكة حقيقية مع جميع 
الجه���ات املصدري���ة املعني���ة بالبيان���ات حتى يت���م إضفاء 
الطاب���ع املؤسس���ي عل���ى املنهجيات اإلحصائي���ة وتوحيد 
املفاهي���م وضمان ج���ودة املخرجات من ناحية. وتحس���ني 

التنس���يق بني منتجي البيانات من القطاعات الحكومية 
من ناحية أخرى، إضافة إىل الس���عي لزيادة تعاون األس���ر 
واألفراد والشركات مع جهاز اإلحصاء وتوفري البيانات بالدقة 

والسرعة الالزمة.
وتكمن أهمي���ة تلك الجداول والبيانات التي يش���ملها 
كتاب اإلحصاء إىل جانب أنها تسهم يف دعم وتعزيز املعرفة 
اإلحصائية فإن لها أهمية بالغة يف رسم سياسات املجتمع 
نحو التوجه الس���ليم وتوسيع نش���ر البيانات واملؤشرات 
اإلحصائية الص���ادرة عن جهاز اإلحصاء املصدر الرئيس���ي 

لجميع اإلحصاءات يف الدولة.
�صمرية اجلوزي
املدير التنفيذي ملشروع تطوير كتاب اإلحصاء السنوي

كتاب اإلحصاء السنوي )املعرفة االحصائية ورسم سياسات املجتمع(

الوسائل التدريبية ودورها يف التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت لعام 2014
ضم���ن اآلليات املتواف���رة يف تنفي���ذ الدورات 
التدريبي���ة ملراح���ل التع���داد العام للس���كان 
واملساكن واملنشآت للعام 2014م، تأتي 
والتجهيزات  التدريبية  الوسائل  أهمية 
يف توفري أفضل الوسائل الحديثة املمكنة 
لتطوير آلية جمع البيانات امليدانية بطرق 
علمي���ة حديثة مجرب���ة، لضم���ان الجودة 
والدقة والش���مول وتوفري الوقت وعدم تجاوز 
املخطط���ات والربامج الزمني���ة لتنفيذ مراحل 
التع���داد املختلفة، وعليه فإن لجنة الوس���ائل 
التدريبي���ة ق���د عكفت على دراس���ة إمكانية 
توفري الوس���ائل املساعدة أثناء تنفيذ الدورات 
التدريبية ملراحل التع���داد ابتداًء من التجربة 

التمهيدية األوىل حتى املس���ح البعدي للتعداد 
العام، وإدراجها ضمن الخطة والربنامج الزمني 

للتعداد .
ومن هذه الوسائل توفري الوسائل اإليضاحية 
املعلومات واملصطلحات  االلكرونية لتوصي���ل 
التدري���ب  برام���ج  وإدراجه���ا يف  اإلحصائي���ة 
مثل الحاس���بات اآللي���ة املحمول���ة الذي تم 
اس���تخدامها يف تنفي���ذ وإج���راء التعدادات يف 
بع���ض الدول الش���قيقة مثل س���لطنة عمان 
والتي ساعدت يف إنجاح أعمال التعداد هناك .

وبم���ا أن األجهزة الحديثة ق���د تكون جديدة 
يف عملن���ا اإلحصائ���ي إذا ما ت���م اعتمادها يف 
التعداد العام 2014م ، هنا يأتي دور التدريب جم���ع البيان���ات امليدانية أثن���اء تنفيذ مراحل 

يف تكثيف الربامج التدريبية على هذه األجهزة 
، من خالل الدورات التطبيقية املكثفة لضمان 
العم���ل الصحيح عليها، ولضم���ان الوصول إىل 
درج���ة عالية من الدقة والجودة للبيانات التي 

يتم استيفائها ميدانيًا .
علم���ًا ب���أن لجن���ة الوس���ائل التدريبية هي 
من ضم���ن اللج���ان املس���تحدثة يف الهيكل 
التنظيمي للتعداد الج���اري تنفيذه ألهميتها 
يف دع���م الربام���ج التدريبية وتوفري الوس���ائل 
الحديث���ة، ال���ذي ستس���اعد عل���ى توصيل 
واملصطلحات  املفاهي���م  وتوحي���د  املعلوم���ات 
لجميع الدورات التدريبية التي ستنفذ خالل 

مراحل التعداد املختلفة.

نا�صر مبارك عبيد
مدير عام الوسائل التدريبية والتجهيزات

ص���در مؤخ���رًا ع���ن الجه���از املركزي 
لإلحص���اء سلس���لة م���ن اإلص���دارات 
اإلحصائي���ة منها: نتائج مس���ح النقل 
واالتص���االت، التقرير النهائي ملس���ح 
الخدم���ات، التقرير النهائي ملس���ح 
البناء والتشييد، إحصاءات التجارة 
الخارجية لعام 2008م، األس���عار 
واألرق���ام القياس���ية، إحصائيات 
التبادل التج���اري مع التكتالت 
واملنظم���ات الدولي���ة، كت���اب 

اإلحصاء السنوي 2008. 
وتحتوي هذه اإلصدارات 
م�������ن  مجم����وعة  على 
واألرق�����������ام  البي���انات 
اإلح��ص��ائ��ي��ة ال��دق��ي��ق��ة 

التجارية  باألنشطة  الخاصة 
امل��ج��االت  وك���ذا  وال��خ��ارج��ي��ة،  املحلية 

املتعلقة بالفروع اإلنتاجية والخدمية.
اإلصدارات عبارة عن راصد س���نوي تعطي صورة واضحة 

عن واقع األنشطة اإلنتاجية والخدمية والتجارية الهامة يف االقتصاد 
الوطن���ي، وتمث���ل أهمية كب���رية بالنس���بة للباحثني والدارس���ني 
واملختص���ني وواضع���ي السياس���ات ومتخ���ذي الق���رارات يف أجهزة 

الحكومة املختلفة.

إصدارات جديدة للجهاز املركزي لإلحصاء

عبد امللك حممد اخلرا�صي
 مساعد املنسق العام للتعداد
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MINISTER OF  PLANNING
the Yemen unity  , sovereignty  , 

safety and independence of its land.
The final statement also welcomes 

the advancement made since the third 
ministerial meeting held in Riyadh on 
May 23 to form the National Dialogue’s 
technical committee to prepare for NDC 
.The meeting  announced its support to 
the outputs of  Riyadh donors meeting 
during 4-5 September 2012 in  which a 
qualitative cap funding of “ 6,4” billion 
dollar is pledged to Yemen as well as 
they support the mutual agreement on 
the framework of shared responsibility .

The final statement also conforms 
the donor countries and organizations, 
involved in the friends of Yemen group, 
support to the presidential decrees 
relating to the  re-structuring of the 
armed and security institutions the 
tireless leadership’s and government’s 
arrangements to hold  the NDC in mid 
of November .The group members  also 
had been agreed the importance to lead 
the Yemenis themselves the dialogue 
process without outside interference 
and that the UNs will to provide  
needed expertise , logistics and fiscal 
means to support encouraging for fully 
participation of  all  Yemeni parties and 
groups  in the NDC .

The final statement stresses the YG 
to take all the necessary measures to 
facilitate carrying out the constitutional 
referendum scheduled at the second 
half of year 2013 through forming the 
supreme committee for elections and 
referendum and preparing voters record 
.IT also appreciates the significant role 
played by The UNs envoy  to Yemen 
Mr. Jamal Bin Omar in supervising 
implementing Gulf initiative . IT 
praises  The UNs initiative action in 
inaugurating its office for political affairs 
management in Sana’a, the initiative 
of the GCC in opening office for its 
general secretariat council in Sana’a 
as well as opening GCC office for high 
commissioner for human rights in 
Yemen. 

 In the other hand ,the statement 
intensifies that the meeting group 
members  adaptation for the 
transitional justice law to strengthen 

the political transitional process in 
Yemen. the statement welcomes the 
YG’s pledge to the  adaptation and 
implementation of the transitional 
justice law. It also appreciates the 
commitments   presented by the YG and 
its development partners  in the donors 
conference  as well as by the additional 
granting funding that were announced 
in the New York meeting. IT emphasizes 
the two parts( donors and YG) to honor 
fulfillment their commitments.    

The statement appreciates the YG 
approval for the framework of mutual 
responsibility with the donors that 
outlines the obligations of both sides  
to policies ,indicators and monitoring 
arrangements to insure utilization of the 
additional funding  .It also underlines 
that it was agreed to support the YG 
in the implementation of the policy 
commitments set out in the framework 
of mutual responsibility.

The statement urges the International 
Monetary Fund in persist providing 
more support for  the Yemeni 
Macroeconomic stability taking in 
consideration of expanding support 
program   ,highlighting  the progress 
made in rapid credit facilities in Yemen  .

 In regard to the retrogressive 
humanitarian situation in Yemen , the 
statement appeals the international 
community for rapid contribution 
in provision additional funding to 
carry out the  Consolidated appeal 
Plan aiming to deliver urgent food 
assistances to Yemen .The friends 
of Yemen  had been agreed that the 
UNs should  prepare and announce 
for humanitarian response plan 
2013 (HRP2013) to meet the severe 
humanitarian  needs  in Yemen as well 
as developing  the coordination system 
with YG targeting capacity building in 
delivery of humanitarian assistance and 
in coordination means . 

The statement welcomes the 
impending accession by Yemen to join 
World Trade Organization (WTO) . It 
underlines that the friends of Yemen 
will agree to continue its support to 
stimulate the economy and encourage 
foreign direct investment (FDI) targeting 
at creating employments opportunities 

for young people .The groups also 
commends  the commitments specified 
in the joined frame for responsibility 
specially in regard to  support  labor 
–intensive works projects and the 
development of smaller projects and  
small and  medium –sized  enterprises .  

The closing statement points out the 
efforts of the YG aiming to restructure 
the armed and security forces by the 
end of 2012 in conjunction with existing 
challenges of mounting threats of Al-
Qaida .It appreciates the serious steps 
completed in the  restructuring of the 
Ministry of Interior and it appreciates 
the Europeans Union support in 
this regard, and USA support for the  
restructuring of the Ministry of Defense  
. It also thanks the UNs initiative of 
establishing UNs rule of law at a cost 
of 12 million dollars .It emphasizes the 
significance of all donors parties to fulfill 
their commitments  fully  and rapidly .It 
points outs that there is an agreement 
to hold the fifth meeting for group in 
March 2013 for the sake of review the 
progress made in the implementation of 
the  results of Riyadh  donors conference 
and fourth meeting conference .     

The Supreme Census
thinking and in making individuals 

more active.
On the other hand , DR. Hassan 

Farhan ,chairman of CSO - deputy 
chairman of supreme census committee, 
stresses the importance of using modern 
techniques in the census data entry 
operations, noting that it will allow 
the CSO leadership to announce the 
census preliminary results in early time 
compared by the previous censuses. 

The supreme census committee 
reviewed a report on implementation 
of the interim census activities until 
the end of September 2012 , it also 
discussed the population, housing and 
establishment census 2014 project 
document for the period 2012-2018  
,it reviewed a resolution of forming 
the supreme census committee ,its  
functions and its competencies.

In statement to «statistics» Mr. Fares 
AL-Gahmy , Census Coordinator , says» 
This first meeting of the two  supreme 

census committee in 21\10\2012  
and  census technical committee 
in 17\10\2012 , scheduled in the 
census preparatory agenda , has been 
concluded by issuing various findings 
most important of them discussing and 
adopting the census objectives, work 
plan action  and time table . the census 
document project, census methodology 
and the estimated budget of the census 
had been also adapted . The two 
committees have discussed the census 
work progress report until September 
2012 .He also stresses that the two 
meetings discussed various subjects 
related to the census activities planning 
as well as the provision of all resources 
from all funding donors . 

The census technical
includes in its membership 

representatives of all the concerned 
governmental agencies, organizations 
,  private sector and CSO .He stresses 
that it presents a link channel for  
deliberation between census data users 
and producers in regard to census main 
issues.

He also reviews the most important 
of the census works made by CSO 
during the preparatory stage of 2014 
census .He emphasizes the importance 
for an effective participation  in 
the census  media campaign  and 
in propaganda and dissemination 
strategy as well as in displaying of  the 
awareness  of census ,its objectives and  
usefulness among public.

DR. Abdulhakeem Al-Obeed, 
Deputy chairman of the CSO- Census 
project vice-chairman, clarifies that the 
population ,housing and establishment 
census is considered one of the most 
elements of the official statistical system 
to provision data on economic ,social 
and demographic satiations.

He also intensifies that the census 
has a substantial concernment since 
it provides with comprehensive 
statistical data on population ,housing 
and establishments to serve the 
related authorities and policies makers 
in setting up economic and social 
development plans.

In this article we have two 
terms : statistics , and planning 
...What do they mean for the 
reader? In simple words , statistics 
is listing process of all the 
countable phenomena, through 
which population ,schools 
,housing are counted  and other 
natural and human  phenomena 
we deal with directly and 
indirectly .    

The numbers and census have 
been mentioned in the Holy 
Quran , such as  in Surat Maryam  
Alai No.(94) .Similarly , figures 
have also been stated in the Holy 
Quran such as thousand , two 
thousands , ten thousand , twenty 
thousand …ETC, which reflects 
the importance of numbers as a 
directional motive of the sound 
decision –making.   

 The smaller figures such as 
a half , one-third, one-tenth, 
one-sixth are also described, 
that identifies the mightiness 
and majesty of the Holy Quran 
in dealing with all life aspects 
.The term” planning” is a modern 
term defined as taking several 
financial and administrative 
procedures in order to change 
undesirable situations to better 
one . No doubt ,there are many 

definitions for this term but the 
major point herein is to clarify the 
relationship between statistics 
and planning.

As a matter of fact, the later 
cannot be exercised without 
statistics . So, how we can plan 
to establish schools ,hospitals 
and other services utilities 
without identifying the number 
of population . meanwhile, we 
cannot plan for industrial and 
agricultural production without 
knowing the ownership of 
land and establishments and 
quantity of industrial goods to be 
consumed or exported .Moreover 
, profits and losses  cannot be 
calculated without using statistics 
and numbers .       

 Hence, it is important 
for planners ,economist 
,businessmen and the common 
man to use statistics in their 
daily life. In fact ,there is a close 
relationship between statistics 
and numbers from one side and 
with daily life  from other side 
.They are linguistic  and digital 
tools learnt from the holy books 
and  invented by human in order 
to build the world.  In one word 
, they become international 
language that connect the whole 

world.  
 Therefore, many countries 

,particularly ,the developed 
countries have been very 
concerned to implement statistics 
in all life aspects  and they 
give it special attention such 
as population census, services 
surveys ,labor surveys and so on .

Because of this great 
importance of planning and 
development ,a lot of countries 
establish, among them Yemen 
, private bodies interested in” 
statistics” such the Central 
Statistical Organization (CSO) 
in Yemen.CSO as the  statistical 
authorized agency releases 
statistical data and inductions 

such as Statistical Yearbook 
that covers all life aspects in 
Yemen. It includes Varity of 
data such as households budget 
data  , number of urban and 
rural population ,trade balance 
between Yemen and countries of 
the world  ,national accounts and 
maps production…ETC.

  The key measurement that 
classified the world countries 
into a developed ,a developing 
country or undeveloped country 
relay on the data and statistics 
they produce  relating to all 
economic and social sectors. 
The applied and mathematical 
sciences are sitting up based 
upon the use of statistics and 
figures that approved the 
evidence that every planner must 
use statistics.   

 The utilization of statistics in 
planning becomes a basic and 
potential process that cannot be 
neglected in any development 
plan .In fact, the  use of figures 
and statistics can be vary from 
on sector to another .But both of 
them are used for comparison 
and digital analysis purposes. 
They involve in the common 
formulas such as addition , 
divide  ,multiply , distribution 

and density aggregation to 
classification systems and 
measurements .

 For example when we  talk 
about  a person’s or community’s 
living  standard , we should take 
in consideration the per-capita 
income from the national income 
as a key  measurement of the 
reality change occurred upon the 
society.

The human has get merit  in 
selecting  the statistical and 
quantitative measurement 
units in planning process. He 
sometimes uses charts , maps and 
shapes but in urban planning, for 
instance , he must use statistics 
on stating the cities’  population 
,  number of dwellings number of 
households, schools, and number 
of health institutions .

 Regarding population studies 
, statistics concerns on the 
number of births and  number 
of mortalities  ,number of 
immigrants ,arrivals ,educated 
people, married people ,divorced 
women and number of males 
and females .To make long story 
short, the statistical figures are 
used in various social ,economic 
,educational ,agricultural ,health 
,political and financial areas. 

STATISTICS AND  PLANNING
It is known that media has  a critical significance  

role  in success  of the   large national projects  such as 
population, housing and establishment census2014. 
And due to the importance of the  different media 
means  and various promotion tools in highlighting 
census as a national statistical project serving the 
economic, social ,health, cultural and political 
development   planning  
paths in Yemen in the 
subsequent years of 
census.

 Since 2014 census 
will be implemented 
this time under extreme 
complicated economic 
,  political and social 
circumstances, due to 
the events experienced 
by the country during 
2011, it is necessary 
for all Yemenis to unify 
their  concerted efforts 
to overcome and to pass 
all crisis left- effects and  
looking forwards to future with eyes and hearts filled 
with optimism and determination to achieve goals and 
targets for Yemen prestige among  nations.

The implementation of population ,housing and 
establishment census2014 comes to sit up statistical 
base that can be pillared upon all the development 
plans and programs that should strength and enhance 
positively a citizen›s  life.

Therefore, the census propaganda campaign will 
be implemented to serve the national development 
goals through promoting for the census importance ,   
its usefulness ,its objectives  and role in putting on the 
future of Yemen.

   Based on the censuses experts› recommendations 
that  say the success  of any census  process basically 
depends on ,in many details, the existence of public 
opinion/ statistically cultured mass so that he/she has 
ability to in  interact positively with census.    

The census media campaign must be purposeful and 
focused on  disseminating and raising statistical awareness 
among various society groups with the particular attention 
to census ,its goals , its uses and the desired outcomes and 
their impact on various economic ,social; and demographic 
areas and the need for positive interaction with the 
census workers. Also it is important to use the different 
modern media and communication means and methods at 
different stages of census based on a detailed media plan 
with specific benchmarks to cope with scheduling     for all 
stages of the census and according to the census legal and 
organizational frame work.

    Nasser Al-shalili
Chairman  of Census 

Media Committee 

Media And Census

Abdul-Kareem AL-Haidere
Sana’a University

تهانينا
أجمل التهاني والتبريكات لإلخوة/

نجم الدين وصالح

وأسد الرين عبده البريهي

بمناسبة زفافهم الميمون فألف مبروك.

المهنئون:

والدكم / عبده غالب البريهي

أخوكم/ عماد البريهي

وكافة آل البريهي

وهيئة تحرير صحيفة “اإلحصاء”

تهانينا
نزف أجمل التهاني والتبريكات معطرة 

بالفل والياسمين نزفها للشاب الخلوق/

حميد محمد البهلولي

بمناسبة زفافه الميمون فألف مبروك.

المهنئون:

والدكم / محمد صالح البهلولي

وإخوانكم وكافة آل البهلولي

وزمالئك في مؤسسة بن حميد لإلعالن

وهيئة تحرير صحيفة “اإلحصاء”



Central Statistical Organization (CSO) being represented by the 
2014 Census leadership and the various executive committees 
prepare currently a media program for the propaganda campaign 
of census as a distinctive and purposeful in stages to be consistent 
with the various census stages either in office or in field to ensure the 
facility of data collection staff task; moreover, it should be instilled 
the spirit of enthusiasm among individuals and citizens to be 
convinced in the importance of Census and its data so as to collect 
an accurate and true data serving the nation-building. 

The serious and plenary media trend aims reaching the various 
targeted community sectors, 
particularly, to every household and 
member at the national urban and 
rural across the different traditional 
and modern methods for creating 
new ideas as to serve the success of 
census .In reading the learnt lessons in 
respect with managing and directing 
the propaganda campaign of last 
censuses, it is required to create a 
clear strategic plan to publish and 
promote the statistical culture and 
awareness with individuals, entities 
and data users in collaboration with 
the relevant organizations. 

For achieving the target and 
publication of statistical culture and awareness, the CSO will take 
many actions as follows:

1. Setting up an integrated media center as a basic structure at 
which the CSO can go through, including the modern provisions and 
devices in relation with the media and dissemination. 

2. Improving the CSO’s website, and updating the publications, 
diagrams and charts. 

3. Expanding in using the readable, audible and voidable devices 
in coordination with news agencies, schools, Friday speaker, and 
awareness and guidance centers. 

4. Holding seminars, discussions, workshops and viewpoint 
enquiries, as well as holding educational lectures, and to subscribe 
with international, regional and local exhibitions and conferences; 
furthering, it will be conducted a national conference to inaugurate 
the enumeration process and the outputs production. 

5. Utilizing the media tools that approaching all households and 
individuals in all places and  areas. 

6. Achieving the compatibility between the statistical productions 
and the requests of data users .

7. Training the staff working with the census at the fieldworks 
and data processing for the effective assistance in the media and 
dissemination campaign of census

8. Set up data dissemination policy as well as increasing the 
availability size of data and  information to the users.

Development of Statistical Awareness and Culture

New York Meeting Concludes With Declaration Of Additional Funding Commitments To Yemen Of 9.700 Billion Dollars
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SPOTLIGHT
We celebrate the 50th and 49th  anniversary 
of 26 September and 14 October revolutions 
is considered as a gratitude to the martyrs 
and freedom fighters and as a  reminder 
for generations that haven’t lived phase of 
despotism and colonialism.

Abdu-Rabu Mansur Hade
The President of Yemen

Editor in chief: Hasan Alsagheer General Supervisor: Prof. Hasan Thabit Farhan

Editorial

Prof. Hasan Thabit Farhan
CSO Chairman – Deputy Chairman of Supreme Census 

Committee- Census Director

MINISTER OF  PLANNING AND INTERNATIONAL ORGANZIATION:

Unprecedented International Consensus On Supporting The Historical And Political Change In Yemen
Statistics: Adel AL-Selwee-New York

The fourth meeting of friends of 
Yemen, hosted in New York city on 27th 
September , concluded by  declaration 
of additional pledges to support Yemen 
with 7,900 Billion Dollar as a total with 
Riyadh Donors Conference pledges. 
The meeting held with the participation 
of High-level representatives of (39) 
countries , international  and regional  
donor  organizations .

The meeting ,was  attended by 
His Excellency Abdu-Rabu Mansur 
Hade President of Yemen, discussed 
some presentations of a number of 
documents prepared by the Yemen 
government and donors . One of  
the most important of them is the 
“Economic Reforms Plan “ and the” 
Political transitional Plan “ in Yemen,  
that aims to  re-establish  safety and 
justice.

DR. Mohmmad. AL-Saade , Minister  
of planning and int. cooperation 
conforms, in statement, that the fourth 
meeting of friends of Yemen devoted to 
discuss package of issues in the meeting 
agenda and notably issue is the review 
of the achievements performed in the 
political settlement that goes along 
with completing the existing historical 
transformation as well as to exchange 
views  and practical perspectives on 
the role that to be undertaken by 
the donors community to support 
economic and political change plan. 

DR. AL-Saade also points out 
that the meeting discussed ongoing 
preparations to hold the National 
Dialogue Conference (NDC) at the 
end of next November .The meeting 
also discussed the support needed 
from friends of Yemen for the NDC 
and to implement the  constitutional 
reform , transition justice , competitive 

presidential elections scheduled in 
2014  and  it discussed the current and 
future needs to support the efforts of 
the government aimed to overcome 
at reducing escalating presence 
and threats of Al-Qaida  in the Arab 
peninsula . 

DR. AL-Saade also deemed that the 

international and donors communities 
are very keen to assist Yemen in 
overcoming the transitional challenges 
through supporting the political 
process.  

Results of the meeting 

The meeting, concluded by issuing 

a series of recommendations in which 
the participants intensified the donor 
countries and organizations to assist 
Yemen to overcome the transitional 
period challenges as well as to 
support the harmony government to 
implement the projects included in 
the Interim Program for Stability and 

Economic ,Social Development 2012-
2014 (IPSESD).

The closing statement of the 
meeting considers the selecting of 
“New York “ city to host the meeting 
shows the  international support for 
the democratic transfer process in 
Yemen led by His Excellency Yemeni 
President Abdu-Rabu Mansur Hade 
according to the Gulf initiative  and its 
executive mechanism .

The statement notes that 
the participated countries and 
international and regional 
organizations had been agreed in 
their full support to the Yemeni 
leadership and government aiming at 
achieving rapid progress in the political, 
economic  humanitarian  and security 
areas in order to continue process of 
change in Yemen as well as the meeting 
insured the groups member full 
solidarity with ........continued on page 7
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Statistics/Emad AL-Burihee

The technical committee of 
population census 2014 held 
its first meeting to discuss the 
census  work progress report until 
September 2012. The meeting 
was headed by Prof .Hassan 
Thabit Farhan –CSO chairman 
–Deputy chairman of Supreme 
census committee-Census 
Director . 

The meeting reviewed the 
resolution of forming the technical 
committee ,its duty and specialists 
and the census  theoretical frame 
that includes the census definition 
,the objectives and importance 
of census and the census utility 
.The census  action work plan and 
timetable for 2012-2018 were also 

discussed .  
During the meeting  the CSO 

chairman points out to the key 
functions  and tasks that the 
technical committee should 

play as a part of organizational 
structure and legal frame of the 
census . He also insists that it is the 
most comprehensive committee 
since it ........... continued on page 7

Statistics /Hassan AL-Sageer 

The Minister of Planning and Int. 
Cooperation ,DR. Mohammad AL-Saade   
stresses the need to make the population 
,housing and establishments census as 
the basis for the development plans as 
well as for development of available 
mechanisms aiming the provision of 
true and transparent information so that 
to be accessed and utilized by all users.  
Dr.AL-Saade, chairman of supreme census 
committee ,headed the meeting of the 
committee, and he considers census as an 
important informative basis to undertake 
development goals that must be achieved. 

 He adds that the objectives of census 

should not be limited to the measures 
goals but we also do need to build 
comprehensive development objectives, 
stressing the need to make the next phase 
as emerging from political conflict  to 
phase of development.

He directs the supreme  census 
committee for positive thinking in making 
use of the figures and data of census 
in serving the development purposes , 
especially information on population 
,housing, and establishment . He also 
stresses of  making use of  the lessons 
from the developed countries’ practices in 
this field in order to raise the productivity 
of .......... continued on page 7

Dr. AL-Saade: The Next Phase Is To Get out From Conflict Circle To Establish State Of Law

The Supreme Census Committee Held Its First Meeting

The census technical committee discusses the census 
work progress report until September 2012 

CSO Organize Workshop To Discuss 
The Census 2014 Document Project 

In Cooperation With UNFPA
Statistics/Exculsiv:

The Central Statistical Organization (CSO) held 
recently, in cooperation with the United Nations 
Population Fund (UNFPA), the preparatory 
workshop to discuss the Population, Housing and 
Establishment Census 2014 project document with 
participation of the concerned government agencies 
and donors organizations. The workshop aims to 
create a guideline to implement the census activities 
in Yemen as well as to build a scientific and precise 
database that will assist in implementing social and 
population development programs since census 
considers as a central issue for the country to adapt 
different future programs .In fact, the importance 
of workshop comes from the presented views and 
analytical studies. ............Detials on page 5


