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 الجهاز المركزي لإلحصاء 

 الــــرؤية
 . بناء وتطوير نظام إحصائي يلبي احتياجات التنمية من البيانات والمؤشرات اإلحصائية ويواكب التطورات الفنية المستمرة

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 الجهاز المركزي لإلحصاء 



 نبذة تاريخية عن الجهاز المركزي لإلحصاء  في اليمن 

ســا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء كمؤسســة رســمية مســت لة فــي 
 
تا

 .م في ظل قيام الوحدة اليمنية المباركة1990عام 

م اإلطـــــار ال ـــــانوني 1995لســـــنة ( 28)وفـــــر قـــــانون اإلحصـــــاء رقـــــ 
 .للنظام اإلحصائي اليمني



لجهاز
 
  رئيا ا

لجهاز
 
 وكيل ا

 وزير التخطيط  والتعاون الدولي

 

 وكيل مساعد

  قطاع أإلحصاء أالجتماعي والسكاني 

اإلدارة العامة لتخطيط التعدادات 

أإلحصائية  والمسوحات  

اإلدارة العامة لإلحصاءات 

 االجتماعية

   اإلدارة العامة للعينات

  اإلدارة العامة للخرائط

 و المعلومات الجغرافية

   وكيل مساعد

  قطاع أإلحصاء أالقتصادي

أإلدارة ألعامة للتحليل 

  والدراسات

  أإلدارة ألعامة لإلحصاءات ألخدمية

  أإلدارة ألعامة لإلحصاءات ألسلعية

  أإلدارة ألعامة لألسعار

  أإلدارة ألعامة إلحصاءات ألتجارة

أإلدارة ألعامة للحسابات ألقومية 

 والموازين أالقتصادية والسلعية

  أإلدارة ألعامة للتوثيق

أإلدارة ألعامة للحاسبات 

  والشبكة أآللية

أإلدارة ألعامة لتحليل ألنظم  
  والبرمجة

أإلدارة ألعامة لألطر 

  والتقسيمات أإلدارية والتعدادية

  وكيل مساعد

  قطاع ألتجهيز أآللي والدراسات

 

اإلدارة العامة لإلحصاءات 

 السكانية والحيوية

 

  أإلدارة ألعامة للتجهيز ألمكتبي

 

لجهاز
 
 مكـتب رئيا ا

أإلدارة ألعامة للشئون 

 ألقانونية

أإلدارة ألعامة للشئون 

  ألمالية وألتجهيزات

أإلدارة ألعامة للسكرتارية  
  وألعالقات

  أإلدارة ألعامة للتعاون ألفني 

 

اإلدارة العامة 

 للمراجعة الداخلية

لجهاز
 
 مجلا ا

أإلدارة ألعامة 

 للفروع

أإلدارة ألعامة 

 لشئون ألموظفين

 

أإلدارة ألعامة للخدمات 

  والصيانة

 

أإلدارة العامة 

وألنشرللترويج   

 

اإلدارة العامة لسجل األعمال 

   والمنشآت

  وكيل مساعد

 المكتب الفني

 وكيل مساعد 

 مركز التدريب

اإلدارة العامة للتخطيط 

 األستراتيجي

اإلدارة العامة 

 للوسائل التدريبية

اإلدارة العامة 

 للبرامج التدريبية

اإلدارة العامة للمتابعة 

 والتقييم

 -:للجهاز المركزي لإلحصاء ( النافذ)الهيكل التنظيمي 



 الجهاز وإختصاصاتمهام 

 .  إعداد النظ  اإلحصائية لجمع المعلومات اإلحصائية-
و بالعينة)اإلحصائية  والمسوحاتإعداد مشاريع وخطط التعداد -  (. الشاملة ا 
 .  واإلجتماعية اإلقتصاديةالمشاركة في وضع النظ  اإلحصائية لتتبع تنفيذ خطط التنمية -
 .  والمصطلحات اإلحصائية والتعاريفتوحيد المعايير والمفاهي  -
 .  تجميع البيانات والمعلومات اإلحصائية الجارية عن كافة الموارد واستخداماتها-
ي حول الظواهر  بإستطالعاتال يام -  .  في الجمهورية واإلجتماعية اإلقتصاديةالرا 
 . متابعة مختلف التطورات في المجال اإلحصائي-
نه تطوير العمل اإلحصائي كمًا ونوعاً -

 
حكام ال انون بما من شا  .  تفعيل ا 

كد من صحتها وسالمتها-
 
 . اعتماد المعلومات اإلحصائية المعدة من الغير بعد التا

 .  تنمية ونشر الوعي اإلحصائي-
جهزة والمؤسسات والهيائت والمنظمات-

 
 .  إقامة الصالة وت وية العالقات مع ال



 خارطة الجمهورية اليمنية
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   عدد المحافظات عدد المديريات عدد العزل عدد المدن ال رى  عدد عدد المحالت عدد الجزر 

216 88.817 40.793 225 1996 333 21 



رقـــــــــــــام
 
 اليمـــــن في ا

ه  المؤشرات اإلحصائية عن اليمن-
 
 -:ا

 205)السكانية للفترة نسمة وف ًا لإلس اطات  24.527.000م 2012عدد السكان في عام-
2025.) 
 نثى 100من الذكور م ابل كل  103.7نسبة النوع

 
 . ا

 28.85نسبة سكان الحضر  .% 
 71.15نسبة سكان الريف  .% 
 3معدل النمو السكاني  .% 
 17.8م 2010معدل البطالة  .% 
 سعار المستهلك لعام

 
 %.  23.17م 2011معدل التضخ  السنوي ل

 م2011لعام $ 1.149متوسط نصيب الفرد من الناتج ال ومي اإلجمالي. 

 



عوام 
 
عمـــــال الجارية خالل ال

 
هــــــ  ال

 
 م 2013-2012ا

ت والمساكن للسكان العام التعداد مشروع
 
 .م2014 والمنشا

سرة ميزانية مسح
 
  .ال

العاملة ال وى مسح.   

(22) بعدد والخدمية اإلقتصادية والمشاريع المسوح.  

م2008 ال ومية الحسابات نظام إلى اإلنت ال.   

ساسية الخدمات خارطة تحديث
 
   .م2013 ال

 سعار ال ياسي الرق
 
  .PPI المنتج ل

جنبي واإلستثمار الخدمات في الدولية التجارة احصاءات مشروع
 
  .المباشر ال

من معلومات نظام مشروع دورية
 
   .الغذائي ال



 . كـتاب اإلحصاء السنوي-
 (.  22)والخدمية لعدد اإلقتصاديةالت ارير النهائية للمسوح -
 . نشرة التجارة الخارجية-
 .  نشرة الحسابات ال ومية-
رقام ال ياسية-

 
سعار وال

 
 . نشرة ال

لفية-
 
 .  مؤشرات التنمية ال

عمال الجارية-
 
 . باإلضافة إلى إصدارات  المشاريع والمسوح المتنوعة وال

عوام 
 
هــــــ  اإلصدارات السنوية للجهاز لال

 
 م2013-2012ا

 .تنزيل كافة اإلصدارات والنشرات اإلحصائية وكافة المؤشرات اإلحصائية والمعلوماتية على موقع الجهاز



هــــــ  إنجازات الجهاز المركزي لإلحصاء حتى بداية 
 
 م2013ا

والخارجي المحلي المستوى على  التدريبية البرامج تنفيذ.  

المصدرية والجهات والوحدة والمحافظات المركز في للعاملين اإلحصائية ال درات بناء.   

اإلحصائية للمؤشرات  البيانات قاعدة تحديث.   

الجغرافية المعلومات نظام وتحديث إنشاء GIS الشاملة الجغرافية البيانات وقاعدة.  

المادية التحتية البنية تطوير.   

البيانات ومستخدمي المصدرية الجهات مع الشراكة تعزيز.   

والدولية اإلقليمية والمنظمات المانحة الجهات مع الشراكة تعزيز. 

فضل جائزة على الحصول
 
ساسية الخدمات خارطة مسح لمشروع عربي إحصائي عمل ا

 
طلا) ال

 
  . (اإلحصائي ال

م2015-2012 لإلحصاء اإلستراتيجة الخطة وتحديث إعداد.   

الخدمية والخرائط اإلنتخابية الدوائر وخرائط السياحية الخرائط إنتاج. 



 
 
 حسن ثابت فرحان /  د.ا

 رئيا الجهاز المركزي لإلحصاء
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 عدد السكان نطاق الشمول سنة التعداد

 1.590.275 المحافظات الجنوبية 1973

 6.471.893 المحافظات الشمالية 1975

 9.274.137 المحافظات الشمالية 1986

 2.345.266 المحافظات الجنوبية 1988

 عدد السكان نطاق الشمول سنة التعداد
 14.587.807 الجمهورية اليمنية 1994

 19.685.161 الجمهورية اليمنية 2004

جريت بعد الوحدة المباركة في الجمهورية اليمنية : ثانيا    :التعدادات التي ا 
 

ول    جريت قبل الوحدة المباركة : ا   :الجغرافي ونطاقهاالتعدادات التي ا 

 .التعداد الثالث من عمر الوحدة والخاما في تاريخ اليمن  م يعد2014تعداد 
 



  ت 2011لسنة ( 107)ع ب صدور ال رار الجمهوري رق
 
ن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشا

 
تم ت  2014م بشا

 
الخطوات اذ خا

 -:م 2014التالية إلعداد وثي ة مشروع التعداد 

 م 2004ت يي  منهجية ووثائق التعداد السابق. 
 سا ال انونية والتنظيمية والمهام والختصاصات لتعداد

 
 .م2014تحديد ال

 ت يي  الوضع السابق والحالي للبنية التحتية. 
 والبشريةتحديد المتطلبات المادية والفنية. 
 نشطةشمول / تحديد الفترات الزمنية النموذجية للتنفيذ

 
 .ال

عداد المشتغلين وفائته  لمختلف مراحل التعداد و  .على مستوى المحافظات في وقت مبكر ت دير حجوم العمل وا 
 ن

 
م  المتحدة بشا

 
 .التعدادات الطالع على تجارب الدول وتوصيات ال

 متطلبات تعزيز ال درات في مختلف مجالت التعداد  . 
 ليات لتفعيل الشراكة مع المانحين ومستخدمي البيانات

 
 .مبكروقت في اقتراح ا

 البياناتإعداد تصورات حول استراتيجيات وبرامج معالجة ونشر. 



ديسمبر  والمنشآتمكونات مشروع التعداد العام للسكان والمساكن 

 م2014

 تنفيذ ثالثة تعدادات هيخالله من يتم 

 تعداد المنشآت تعداد المساكن تعداد السكان







و  اإلستراتيجياتقاعدة بيانات إحصائية حديثة يمكن من خاللها تحديث توفير -5
 
و للطفولـة ا

 
ة ا
 
و للمرا

 
الوطنية المختلفة سواء للسكان، ا

و الف ر 
 
 .إلخ... الشباب ا



ت التــي علـى ضـوئها ترســ  السياسـات الخاصـة بالتنميــة الحضـرية وتخطـيط المــدن تحـديث  -9
 
قاعـدة البيانـات للمبــاني والمسـاكن والمنشـا

 .وتوزيع الخدمات في إطار خطة التنمية الشاملة

ساسـية التـي يسـتفاد منهـا فـي تخطـيط الخـدمات والمشـاريع التنمويـة علـى كافـة مسـتويات تحديث -10
 
قاعدة البيانات لخارطة الخدمات ال

 .الت سيمات اإلدارية للجمهورية

والتي والديموغرافية  واإلجتماعية اإلقتصاديةم، إلجراء الدراسات المتعم ة في المجالت 2014من البيانات الحديثة لتعداد  اإلستفادة-11
 .تخدم نتائجها متخذي ال رارات في المجالت ذات الصلة



 : الخصائص األساسية للتعدادات

 العد الفردي

ن وحدة العد في تعداد 
 
ويعني ا

فرادها الذين 
 
سرة با

 
السكان هي ال

يعيشون سوًيا بينما الفرد هو 
لل اطنين في ( وحدة العد)

المساكن العامة ويعتبر  المسكن  
ولية  وفي تعداد 

 
هو وحدة العد ال

المساكن هو المبنى وفي تعداد 
ثناء 

 
ة، ا

 
ت هي المنشا

 
المنشا

 توقيتات محددة عند إجراء التعداد
. 

 الشمولية

ن يغطي التعداد 
 
بمعنى ا

كامل البلد، وكل جزء 
محدد منه تحديدًا دقي ا، 

وتكراردون حذف 
 
لكل  ا

عنصر من عناصر التعداد 
وتؤدي ( وحدة العد)

الخرائط دور كبير في 
التغطية والشمول 
 والسيطرة الميدانية

 التزامن

ن تكون الفترة 
 
بمعنى ا

المرجعية لمعظ  البيانات 
هي يوم التعداد، وقد تكون 
في بعض الحالت فترة 
تسبق التعداد مثل موقف 
الفرد من العمل حيث تجمع 
بيانات الحالة العملية عن 
سبوع السابق ليوم العد

 
 . ال

 الدورية

ينبغي إجراء التعدادات على 
فترات زمنية منتظمة 

متساوية وذلك  كل   عشر 
وقد تجري بعض )سنوات 

البلدان تعدادات بفواصل 
قل

 
سنوات  5 كل( زمنية ا
في حالة حدوث  ( مثالً 

حوال 
 
تغيرات رئيسية في ا

و المساكن بها
 
  )السكان ا



ن
كا
س
 ال
ت
دا
دا
تع

 

 .  ألغراض صنع السياسات والتخطيط واألغراض اإلدارية 

 .ألغراض البحوث 

 .ألغراض األعمال التجارية والصناعية والعمالة 

 .لدارسة خصائص المساكن ومقارنتها فيما بين المكونات اإلدارية

 في مجال المشاريع السكنية  اإلحتياجاتلدارسة 

لدارسة خصائص المنشآت المختلفة وإعداد األطر اإلحصائية للمسوح 
 .االقتصادية 









 
 

 

ولً 
 
 ا

  
دراسة وتقييم 

األسس 
والمنهجية في 
تخطيط وتنفيذ 

تعداد 
م وأهم 2004

الدروس 
 المستفادة 

 خامساً 

  

  

تقييم منهجية 
تخطيط وتنفيذ 

تعداد 
م         2004

استراتيجية 
ترويج ونشر 

 البيانات
  

 ضبط جودة البيانات 

 ثالثاً 

تعداد تقييم منهجية 
وتنفيذ م لتخطيط 2004

 العمليات الميدانية 

 مرحلة التحزيم

مرحلة ترقيم وحصر المباني 
 والمساكن واألسر والمنشآت

 مرحلة عد السكان

مرحلة أخذ إحداثيات 
التجمعات السكانية 

 الخدمية الحديثة والمنشآت 

 رابعاً 

م 2004منهجية تعداد تقييم 
وتنفيذ مرحلة معالجة لتخطيط 

 البيانات 
 (واآلليالتجهيز المكتبي ) 

 تجهيز البيانات مكتبيا  

 تجهيز البيانات آليا  

 استخراج النتائج 

 تحليل البيانات 

 الدراسات المتعمقة 

 ثايناً 

تقييم منهجية تعداد 
م لمرحلة 2004

 األعمال التحضيرية 

 اإلطار النظري للتعداد
 األساس القانوني
 التنظيم اإلداري 
 تكاليف التعداد

 الزمني  والبرنامجالخطة 
 تقييم وثائق التعداد
 اختيار المشتغلين
 العمل الخرائطي 

 التعداداختبارات 
 الحملة اإلعالمية 

 

 





أهم المالحظات على  البيان
 2004تعداد 

 2014مقترحات المعالجة في تعداد 

1 

التخطيييييييييييييييييييط 
والتنفييييييييييييييييييييييييذ 

لمييييييييييييييييييييييييوارد ل
 المالية

عييييدم  ييييمول األنشييييطة التفصيييييلية 
في بعض بنود الموازنة على اليرمم 
ميين مرونتهييا وتحييديثها بمييا يييتال م 
ميييييج مخرجيييييات كيييييل مرحلييييي  ميييييين 

 .مراحل التعداد

عنييييد تخطيييييط تفصيييييلي  اسييييتيعاش أنشييييطة التعييييداد بشييييكل تييييم 
المييوارد المالييية للتعييداد الحييالي واسييتيعاش مفييردات كييل نشييا  

 .الموازنة في بنود 

أثنييييييا   التجيييييياوزاتوجييييييود بعييييييض 
التصيييفية الماليييية لعهيييد المشيييرفين 

 في المحافظات
دور  اللجيييان المحاسيييبية فيييي المحافظيييات ووضيييج سييييتم تفعييييل 

 .الضوابط لكافة أوج  الصرف والتصفية المالية

 تقييدير التجيياوز فيييحييدوب بعييض 
واسيييتمارات العميييل  المسيييتلزمات 

 الميداني وخصوصا  لمرحلة العد
تقيييدير ايحتياجيييات بشيييكل مناسيييث وطباعييية الوثيييائق عليييى تيييم  

 والعدالترقيم مرحلتي مرحلتين بايستفادة من فارق التوقيت بين 

ه  المالحظات التي ظهرت عند ت يي  تعداد 
 
 م 2014م والتوصيات الم ترحة لتحسين مستوى الداء في تعداد 2004فيما يلي ا

 م 2004نتائج ت يي  تعداد 



أهم المالحظات على  البيان
 2014مقترحات المعالجة في تعداد  2004تعداد 

 
2 

الوثاااااااااااااائق 
 واإلرشادات

* 
استتتتمدام استتتتمارتين  ويلتتتة 

 وقصيرة
 في سجلين منفصلين

تم االطالع على تجارب الدول االخار  لالساتفادة منهاا عناد 
 اعداد االستمارات المختلفة للتعداد 

تماااات دراسااااة مااااد  امكانيااااة اسااااتخدام التقنيااااات الحديثااااة 
 الستيفاء البيانات ومعالجتها مكتبياً 

تماات دراسااة مااد  امكانيااة االكتفاااء باسااتمارة واحاادة لعااد 
 السكان بمختلف فئاتهم وتصميم االستمارة وفقاً لذلك

تم اعداد اساتمارة واحادة لعاد الساكان بادالً مان االساتمارات 

الطويلة والقصايرة   مان خاالل االساتفادة مان تنفياذ المسا  

الصااحي ومساا  االساارة ومساا  القااو  العاملااة خااالل العااام 
 .القادم 

* 
استمدام سجلين منفصلين فتي 

حصتتتتتر المبتتتتتاني والمستتتتتاكن 
 .واألسر  والمنشآت 

تااام دماااج اساااتمارة حصااار المبااااني والمسااااكن واالسااار ماااع 
 استمارة المنشآت

 م 2004تم تطوير دليل المهن المستخدم في تعداد 

* 
االشكاالت المتعلقة  بتعليمات 

استيفاء استمارة ترقيم المباني 
 .والمنشآت

تمت مراجعة المالحظات الواردة في تقارير العمال المياداني 

م 2004والبالغات الفنية الواردة لغرفة العمليات في تعاداد 

والعمااال علاااى تالفاااي المالحظاااات الفنياااة فاااي دليااال العمااال 
 .  الميداني

 م 2014م والتوصيات الم ترحة لتحسين مستوى الداء في تعداد 2004نتائج ت يي  تعداد / تابع 



 2014مقترحات المعالجة في تعداد  2004أهم المالحظات على تعداد  البيان

3 
  

جانتتتتتتتتتتتتت  

تقتتتتتتتتتتتتتتدير 

منتتتتتتتتتتا   

العتتتتتتتتتتتتتتتتتد 
والتقسيمات 

اإلداريتتتتتتتة 
 والتعدادية

* 
في مكونتات بعت  حدوث انحرافات  

منتتتتا   العتتتتد بشتتتتك   فيتتتت  نتيجتتتتة 
 .لل بيعة الجغرافية 

جاااااري العماااال لالسااااتفادة ماااان نتااااائج خارطااااة 

الخدمات األساسية في مجال التقسيمات اإلدارية 

وعكسااها علااى التقساايمات التعداديااة واسااتخدام 

اإلسااقاطات السااكانية  لتكااوين مناااطق العااد فااي 

وقاات مبكاار وتحااديثها أوالً باالول   والعماال علااى 

االستفادة من الصورة الجوياة للايمن بعاد الاربط 
 .الشبكي مع مركز االستشعار عن بعد 

* 
تتتتتدام  فتتتتي بعتتتت  مكونتتتتات حتتتتدث 

التقستتتتتتيمات اإلداريتتتتتتة بتتتتتتين حتتتتتتدود 

..... المحافظتتات والمتتديريات والعتت  
 .الخ

مشااااكل التاااداخالت فاااي سااايتم العمااال علاااى حااال 

بالتعاااون مااع وزارة االدارة التقساايمات اإلداريااة 
 .المحلية وفي وقت مبكر 

 التدريب  4
* 

استمدام االسلو  التقليتد  فتي لمليتة 
 . التدري  

واساتخدام  جاري العمل لتطوير أساليب التدريب
 .وسائل حديثة في التدريب 

* 

لاام يكاان مسااتو  االداء فااي التاادريب 

بالكفااااءة المنشاااودة وخصوصاااا  فاااي 
 .مرحلة العد

جاااااري العماااال علااااى توحيااااد المااااادة التدريبيااااة 
 .لمختلف مراحل التعداد الميدانية والمكتبية 

 م 2014م والتوصيات الم ترحة لتحسين مستوى الداء في تعداد 2004نتائج ت يي  تعداد / تابع 



 2014مقترحات المعالجة في تعداد  2004أهم المالحظات على تعداد  البيان

  
  
 5 

معالجيية مجييال 
 البيانات

* 
حيييدثت بعيييض األخطيييا  اليدويييية فيييي ترمييييز 
األنشيييييييطة ايقتصيييييييادية لحصييييييير المبييييييياني 

 والمنشَات والمساكن واألسر 
 .سيتم وضج آليات للترميز اآللي•
ايتسييياق والشيييمول بشيييكل أكثييير ان ييييتم إعيييداد بيييرامج •

حيييييدثت بعيييييض أخطيييييا  إدخيييييال البيانيييييات  * .اآلليةللرقابة فاعلية 
 لمرحلة الحصر 

وذليييت نتيجييية  حيييدوب بعيييض اإل يييكاليات  *
 عدم ترميز كافة المهن

دليل الترميز واسيتيعاش المسيتجدات فيي هيذا ان يتم تحديث 
 المجال

6 
تقييييييييم مجييييييال 

عييييدم تنفيييييذ مرحليييية المسيييي  البعييييدي فييييي  * نتائج العد
 .م2004تعداد 

م وبميا ييتال م ميج 2014المس  البعدي لتعيداد ان يتم تنفيذ 
 .توصيات األمم المتحدة بهذا الشأن 

7 
الحملييية مجيييال 

 * اإلعالمية
عدم مواكبة الحملة اإلعالمية لكيل مراحيل 

م وخصوصييييا  فييييي المنيييياطق 2004تعييييداد 
 الريفية

كافييية متطلبيييات الحملييية اإلعالميييية وتفعيلهيييا فيييي تيييم اسيييتيعاش  
برنيييييامج حملييييية الدعايييييية اإلعالميييييية واسيييييتيعاش المسيييييتجدات 

وتنييوق قنيييوات ايتصييال المرئيييية والمقيييرو ة الحديثييية والوسييائل 
 فعال كافة المناطق بشكل والمسموعة وتغطية  

 8 
  

تييييييرويج ونشيييييير 
 البيانات

* 
النتيييييييائج النهائيييييييية نتيجييييييية تيييييييأخر إصيييييييدار 

اإلجيييييرا ات الروتينيييييية لمناقشيييييتها وقرارهيييييا 
 .وعبر اللجان المختصة 

ونشييير بيانيييات واضيييحة وحديثييية لتيييرويج  إسيييتراتيجيةتيييم وضيييج 
والتقييييد بالبرنيييامج التعيييداد بالتشييياور ميييج مسيييتخدمي البيانيييات 

الحديثيية فييي التييرويج األسيياليث  إسييتخدامالزمنييي للتنفيييذ مييج 
 * والنشر

مييييييج مسييييييتخدمي المبكيييييير عييييييدم التشيييييياور 
البيانات حول نتائج التعداد ووسائل النشر 

 والتوزيج واستخدام البيانات

 م 2014م والتوصيات الم ترحة لتحسين مستوى الداء في تعداد 2004نتائج ت يي  تعداد / تابع 





م على مستو  التقسيمات اإلدارية 2014اإلسقاطات السكانية للتعداد إعداد -6

 والتعدادية



 م2014الهيك  التنظيمي لتعداد 

 الفريق الفني 

 مستشارو مدير التعداد

 مكـتب التعداد

 غرفة العمليات 

 المنسق العام للتعداد

 وزير التخطيط والتعاون الدولي 

 رئيا اللجنة العليا للتعداد 

 اللجنة العليا للتعداد

 رئيا الجهاز 

 نائب رئيا اللجنة العليا للتعداد 

 مدير التعداد

 وكيل  الجهاز 

 نائب مدير  التعداد 

 اللجنة الفنية للتعداد

 اللجنة المالية للتعداد

 لجنة الرقابة والتفتيش

 وحدة إدارة المخاطر اللجنة ال انونية

 لجنة التعاون الدولي

 سكرتارية رئيا اللجنة العليا للتعداد

معاون مدير التعداد للوثائق 

 والتجهيز المكـتبي

  

 والعيتا

معاون مدير التعداد 

 للتدريب

  

 

طر 
 
معاون مدير التعداد لال

 والخرائط والعينات

  

 

معاون مدير التعداد للمشغلين 

 والعمل الميداني
معاون مدير التعداد للتجهيز 

لي والتوثيق
 
 ال

  

معاون مدير التعداد للحملة 

 العالمية والترويج والنشر

  

 رؤساء اللجان

  

 رؤساء اللجان

  

 رؤساء اللجان

  

 رؤساء اللجان

  

 رؤساء اللجان

  

 مساعدي المعاون

  

 مساعد المعاون

  

 رؤساء اللجان

  

 مساعدي المعاون

  

 مساعد المعاون
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 سكرتارية مدير التعداد

  

 لجنة المطبعة

  

   التنسي يةالوحدة 
  

 لجنة المتابعة

  
مكـتب /الفنية/فريق التنسيق لجتماعات اللجنة العليا

 التعداد

  

اإلدارية السكرتارية  -:اللجان المساعدة 

 المنية/الخدمات /والعالقات 
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 الهيكل التنظيمي قابل للتطوير وفق متطلبات التعداد

 
- 

 



رئيس -وزير التخطيط والتعاون الدولي 
 اللجنة العليا للتعداد اللجنة العليا للتعداد 

 مساعد المشرف

 المسجل
  

اللجنة المحاسبية في 
 المحافظة

 مشرف المحافظة
 (مقرر اللجنة الرئيسية ) 

  

 نائث مدير التعداد –وكيل الجهاز 

رئيس الجهاز المركزي لإلحصا  يي نائث 
 مدير التعداد  -رئيس اللجنة العليا  

  

 المعاون
 (بالمديريةمقرر اللجنة الفرعية )

  
 مدير عام المديرية

 رئيس اللجنة الفرعية

مرفة العمليات المركزية 
 للتعداد

 الفريق الفني لالستفسارات

 محافظ المحافظة
 رئيس اللجنة الرئيسية

 العداد
  



م  المتحدة للسكان 
 
حد الشركاء الرئيسين للجهاز المركزي لإلحصاء في دع  (  UNFPA)يعتبر صندوق ال

 
ا

نشطة التعدادات في الجمهورية اليمنية منذ فترة طويلة 
 
 .ا

م  المتحدة للسكان الدع  والمشاركة إلنجاز تبني صندوق م تعم ت الشراكة من خالل 2014وفي تعداد 
 
ال

وثي ـــة مشـــروع التعـــداد وليصـــبح بموجبهـــا الصـــندوق الشـــريك فـــي التـــرويج لمتطلبـــات التعـــداد ومنســـ ًا مـــع 
خرين لدع  التعداد 

 
 .م2014المانحين ال

العديد من الجتماعات والتفاهمات والتنسيق بين الجهاز والصندوق منذ وقت مبكر للوصول ع دت حيث 
يــت  مــن خاللهــا ع ــد ورو عمــل ترويجيــة لتــوفير الــدع  الــالزم ( شــراكة ح ي يــة ) إلــى برنــامج عمــل مشــتر  

نشطة التعداد من التمويل 
 
   الخارجيل

 .ع د اجتماعات تنسي ية مع عدد من الجهات المانحة لدع  التعداد 



 المانحين الجهاز المركزي لإلحصاء أوجه الشراكة *

 تم ي  وإدارة ومراقبة التعداد *
 (.م2014إنتاج وثيقة مشروع التعداد )

إعاااااااداد وتجهياااااااز خطاااااااط  -

وبااااارامج ومتطلباااااات تنفياااااذ 

م فاااي مختلاااف 2014التعاااداد 

الجوانااااااب الماليااااااة والفنيااااااة 

واإلداريااااة واسااااتكمال األطاااار 

القانونيااة والتنظيميااة وتحديااد 

االحتياجات بشكل تفصيلي في 

الخطاااااة والموازناااااة العاماااااة 

 .التفصيلية

مراجعااااة وتقياااايم  -

 المادياااةالمتطلباااات 

والبشااارية والفنياااة 

والتاااااارويج لاااااادعم 

أنشااااااااطة التعااااااااداد 

وحشاااااااد الجهاااااااود 

 .لدعم التعداد

 .تع ي  القدرات اإلحصائية في التعداد  *

 تقنيات حديثة باستمدام دلم أنش ة التعداد  *

 دلم أنش ة التعداد في مجا  قوالد البيانات  *

لقد ورش ترويجية مع الجهات المانحة لدلم  *
 .أنش ة التعداد 

 .الحملة اإللالمية ونشر البيانات  *

 متنولةتجهي ات  *

 .استشارات فنية *



ن حرصت 
 
م  المتحدة بشا

 
خذ بتوصيات ال

 
المخاطر المحتملة فـي إدارة قيادة التعداد على ال

ول مـرة فـي التعـدادات اليمنيـة، والتـي إدارة مـن خـالل إنشـاء وحـدة  2014تعـداد 
 
المخـاطر ل

والقتصـادية والجتماعيـة والكـوارث المحتملة فـي الجوانـب السياسـية بدراسة المخاطر تعنى 
 .الطبيعية باإلضافة إلى الجوانب الفنية والمالية واإلدارية



 .العمليات المكـتبية والميدانية ودراسة مختلف الظواهررصد  -

عمال المكـتبية التحضيريةتنفيذ  -
 
 .  ال

 (. تجربتين)كل محافظة مستوى التمهيدية على التجارب  -
 .  التحزي  للمدن الرئيسية والثانوية وال رى الكبرى مرحلة  -
تللمباني والحصر مرحلة الترقي   -

 
سر والمنشا

 
 .  والمساكن وال

 .  جميع هذه المراحل ستت  قبل مرحلة عد السكان النهائي



 .  غرف عمليات بالمحافظات –غرفة عمليات مركزية على مستو  عالي تشكيل •

 .  الدولةمكاتب مؤسسات برئاسة المحافظين ومدراء عموم بالمحافظات اللجان األساسية تشكيل •

ومسئولي اللجان الفرعية في المديريات برئاسة مدراء المديريات وعضوية مدراء األمن والمعاونين تشكيل •

 . المديريات

قبل التعداد مما يتي  قياس مختلف /المسوح االقتصادية/ القو  العاملة/مثل ميزانية األسرةإقامة مسوح •

 .الظواهر

 .  ميدانية في مختلف مراحل العمللزيارات الفنية   /أعضاء اللجنة العلياإنزال •

بين الجهاز وجميع الجهات الحكومية ذات العالقة وتسخير كافة إمكانيات الدولة ومؤسساتها التنسيق •

 .  لتسهيل أعمال التعداد

الجهات المعنية للوصول من االتصال وغيرها من وسائل الهيلوكوبتر  وطائرات تسخير وسائل المواصالت  •

 .  إلى كافة المناطق الصعبة ومنها الجزر والمناطق التي ال تصل إليها السيارات

الجوامع ومراكز اإلرشاد والتوعية والمتعاونين والمجالس المحلية والندوات والمؤتمرات التثقيفية خطباء •

 .  والتوعوية
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 2015/1/12 2013/9/1 ثالثًا :- مرحلة العمليات الميدانية   3

 2014/2/19 2013/9/1 مرحلة التحزي  3-1

نشطة المكـتبية للتجهيز النهائي لمرحلة التحزي   1
 
عمال وال

 
 2013/9/13 2013/9/1 ال

(مرحلة التحزي )تنفيذ المرحلة الثانية للحملة اإلعالمية للتعداد    2  2013/9/1 2013/12/27 

 2013/12/27 2013/9/2 العمليات الميدانية للتحزي   3

لي للمرحلة)معالجة البيانات   4
 
(التجهيز المكـتبي وال  2013/12/9 2014/1/31 

( مالي-فني)إعداد الت رير الت ييمي   5  2014/1/1 2014/2/19 

 2015/7/15 2014/1/15   مرحلة الترقي  والحصر 3-2

نشطة المكـتبية للتجهيز النهائي لمرحلة الترقي  والحصر  1
 
عمال وال

 
 2014/2/23 2014/1/15 ال

 2014/6/10 2013/12/28 (مرحلة الترقي  والحصر)تنفيذ المرحلة الثانية للحملة اإلعالمية للتعداد   2

 2014/6/4  2014/2/24 الميدانيةالعمليات  3

لي)معالجة البيانات لمرحلة الترقي  والحصر   4
 
 2015/7/31  6/5/ 2014 (التجهيز المكـتبي وال

ت 5
 
 2015/6/15 2015/3/20 ترويج ونشر بيانات تعدادي المباني والمنشا

 2015/7/15 2015/6/16 (مالي-فني)إعداد الت رير الت ييمي  6

 2015/2/28 2014/8/1 مرحلة العــــــــــــــــــــــد 3-3

نشطة المكـتبية للتجهيزات النهائية لتنفيذ مرحلة عد السكان  1
 
  2014/10/31 2014/8/1 ال

 2015/1/31 2014/9/20 (مرحلة العد)تنفيذ المرحلة الثالثة للحملة اإلعالمية للتعداد  2

 2015/1/11  2014/10/19 الميدانيةالعمليات  3

 2015/2/28 2015/2/1 ( مالي-فني)إعداد الت رير الت ييمي   4

 2015/2/17 2014/8/1  المسح البعـــــــــــدي  3-4

عمال المكـتبية لتنفيذ المسح البعدي 1
 
 2014/12/26 2014/8/1 ال

 2015/1/14 2014/12/27 التدريب والعمليات الميدانية 2

 2015/2/17 2015/1/15 البعديمرحلة تجهيز نتائج المسح  3

ولية للتعداد إستخراج 4
 
 2015/3/15 2015/1/15 النتائج ال

 2016/12/31 2015/2/11 التعدادبيانات  وإستخراجتجهيز ( مرحلة معالجة البيانات ) -:رابعًا  4

طر والخرائط من نتائج مرحلة العد 1
 
لي لال

 
 2015/8/1 2015/2/11 تنفيذ إعمال التجهيز المكـتبي وال

لي لبيانات عد السكان  2
 
 2015/1/31 2015/1/1 (معالجة البيانات)التحضير للتجهيز المكـتبي وال

لي لمرحلة العد 1 3
 
عمال التجهيز المكـتبي وال

 
 2016/12/31 2015/2/1 تنفيذ ا



ولى ) مرحلة ترويج ونشر بيانات التعداد  -:خامسًا  5
 
 (المرحلة ال

1/ 3 /2016 31 /12 /2016  

2016/ 3 /1  ترويج ونشر بيانات التعداد 1  30 /6 /2017  

 طباعة النتائج النهائية للتعداد 1
1/ 3 /2016  31 /7/ 2016  

 طباعة الدراسات المتعم ة من نتائج المرحلة 2

1/ 10 /2016  1/ 2 /2017  

 إجراء الورو والندوات الترويجية من نتائج المرحلة 3

1/ 4 /2016  31/ 12 /2016  

 توزيع ونشر البيانات على مستخدمي البيانات 4

ت الجديدة من نتائج التعداد -:سادساً  6
 
2016/ 10 /15 تنفيذ مرحلة تحديث التجمعات السكانية والمنشا  31 /1 /2018  

عمال المكـتبية للمرحلة 1
 
2016/ 12 /14  2016/ 10/ 15 ال  

2016/ 12 /15 تنفيذ العمليات الميدانية للمرحلة 2  5/ 2 /2017  

لي للمرحلة ) معالجة البيانات  3
 
2017/ 1/ 15 (التجهيز المكـتبي وال  31 /1 /2018  

طالا اللكـترونية من نتائج التعداد والمرحلة 4
 
2017/ 7 /1 إنتاج ال  31 /1 /2018  

ت -:سابعًا  7
 
2018/ 1 /1 الدراسات المتعم ة من نتائج التعداد ومرحلة التحديث للتجمعات والمنشا  30 /4 /2018  

2018/ 1/ 1 إعداد الدراسات المتعم ة 1  1 /3 /2018  

2018/ 3 /2 ع د ورو ترويجية 2  31/ 3 /2018  

2018/ 4 /1 طباعة الدراسات والت ارير اإلحصائية 3  30 /4 /2018  

2012/ 10 /1 للتعداد الت ييميةالتصفية المالية والحساب الختامي والت ارير  -:ثامنًا  8  30 /4 /2018  



التخطيط أثنا  
ومرحلة ما قبل 

 العد
 العدثنا  أ

أثنا   
تدفق 
 الوثائق

الترميز أثنا  
وتجهيز 
 البيانات

 أثنا 
 التصحي  

نشر أثنا  
بيانات 
 التعداد



 الضوابط الفنية والمالية واإلدارية المرحلة م

1 

ثناء 
 
مرحلة ا

تخطيط 
 التعداد

  

1 
 التح ق من مستوى ضبط النوعية في التعداد السابق والدروس المستفادة في إعداد خطط وبرامج التعداد 

 التحديد المسبق لحجوم العمل في كافة المراحل 2
 التحديد المسبق للفترات الزمنية الالزمة للتنفيذ 3
عداد المشتغلين وفائته  والوسائل المساندة 4

 
 التحديد المسبق ل

جور فائت المشتغلين مكـتبيًا وميدانياً  5
 
 التحديد المسبق ل

 التحديد المسبق للنف ات الطارئة والحتياطية لمواجهة إي مستجدات 6
ول  7

 
وًل با

 
 .المرونة في خطط وبرامج وموازنة التعداد لستيعاب المستجدات ا

8 
سماء المشتغلين مكـتبيًا وميدانيًا وفترات الستح اق 

 
 إعداد النماذج والوثائق الفنية والمالية وقوائ  ا

 وضع تعليمات لتنفيذ اإلجراءات الفنية والمالية مكـتبيًا وميدانيًا  9

10 
عمال في تنفيذ مختلف ( فنيًا ومالياً )توسيع وتفعيل دور الرقابة الميدانية 

 
 .مكـتبيًا وميدانياً التعداد ا

عمال التعداد 11
 
 .إنشاء وحدات محاسبية في المحافظات لتسيير ا

 .التصفية المالية مركزيًا وفي المحافظات 12
 .المتابعة والت يي  المرحلي 13
 .المشتغلين إختيارالتحديد المسبق لمهام واختصاصات اللجان المكـتبية والميدانية ومعايير وشروط  14

15 
فضل الوسائل الم ترح  إلى نتائج التجارب ال بلية لتحديد اإلستناد

 
عمال التعداد إستخدامهاا

 
 .لتنفيذ ا

 :التعداد إجراءات ضبط الجودة في 
م ت  وضع برنامج للضوابط الفنيـة والماليـة واإلداريـة بهـدف تحسـين نوعيـة بيانـات التعـداد كمـا هـو مبـين فـي 2014خالل التخطيط لتنفيذ تعداد من 

 :    التاليالجدول 



 الضوابط الفنية والمالية واإلدارية المرحلة م 

2 
ثناء  
 
مرحلة ما ا

 العدقبل 

طر وخرائط مناطق العد وحجوم العمل وتدقي ها 1
 
 .إعداد قوائ  وا

 .النهائي لإلختيارالت ييمية الختبارات إجراء والمشتغلين وتدريبه   إلختياروضع معايير  2

 .الرقابة الفنية والميدانية  3

 .الفصل بين المراحل والستفادة من نتائج كل مرحلة في تنفيذ المرحلة الالح ة لها 4

ثناء  3
 
 العدمرحلة ا

ول 1
 
وًل با

 
 .رصد العمليات الميدانية وت يي  المشتغلين ا

 الزيارات الميدانية  2
سرة

 
 .م ابلة ال

داء المشتغلينت يي  
 
 .مستوى ا

 .الميدانية اإلستفساراتتشكيل غرفة عمليات مركزية وعلى مستوى المحافظات وتكليف فريق فني إلعداد الردود على  3

 .شاملة الجوانب الفنية والماليةت ارير النجاز المكـتبية والميدانية  4

 .والفحص الميداني مراجعة للعينة من استمارات العد من مختلف فائت المشتغلين  إختيار 5

 .المراجعة والفحص مركزياً  6

 .على مستوى المحافظات ومركزيًا بالديوانالفنية والمالية التصفية إعداد ت ارير  7

 التعدادإجراءات ضبط الجودة في  /تابع 



 الضوابط الفنية والمالية واإلدارية المرحلة م 

4 
ثناء 

 
 مرحلة ا

 بعد العدما 

 .المعتمدة اإلتساقلمعايير  وف اً فحص الوثائق فنيًا  1
 .التحديد المسبق لمعدلت النجاز  2
لياً لمراجعة لوضع قواعد  3

 
 .والترميز المكـتبي يدويًا وا

 .التساق والتح ق من سالمة الشمول والمحتوىقواعد وضع  4
لياً  5

 
ت ا

 
 .ترميز النشاط القتصادي للمنشا

لياً  6
 
 .تدقيق البيانات وتصحيحها يدويًا وا

نها 7
 
خطاء واتخاذ التدابير الالزمة بشا

 
داء المشتغلين واحتساب ال

 
 .ت يي  ا

لية لحتساب البرامج وضع  8
 
 .ة المالية لإلنجازالتكلفال

 .نظام حفظ وتداول وانسياب وتدفق الوثائق إثناء مراحل التعداد المختلفة 9

لي على مستوىالتحديد المسبق  10
 
 .الت سيمات اإلدارية  لحج  العمل المكـتبي وال

 .الت ارير الت ييمية لمراحل النجاز 11

12 
ولية والنهائية للتعداد مع نتائج مرحلة الحصر والت ديرات الخاصة باإلس اطات ونتائج التعداد السابق لمعرفة  م ارنة

 
النتائج ال

 .المؤشرات اإلحصائية المختلفة إتساقمستوى 
 .ومسوح ما بعد العد إختبارات 13

 التعدادإجراءات ضبط الجودة في  /تابع 



 م2014تجهي  المرائ  الماصة بالتعداد 

التعتتداد ستتيعتمد الجهتتا  ألو  متترة للتت  الصتتور  ألمتتا لضتتمان جتتودة تنفيتت  

الجويتتة الشتتاملة لكافتتة منتتا   الجمهوريتتة لنتتد وضتتع التقستتيمات التعداديتتة فتتي 

الحضر والري  ، وقد انج  الرب  الشبكي بين الجها  ومرك  اإلستشعار لتن 

بعد الت   يستمب بتتوفير صتورة جويتة للجمهوريتة، تستالد للت  إنتتاج مترائ  

للتقسيمات التعدادية لل  درجة لالية من الدقتة، تضتمن كفتااة التم تي  لتنفيت  

األلما  الميدانية والمكتبية وف  البرنامج ال مني المعتمد، باإلضافة إل  أثرهتا 

 في وضع تقديرات الكلفة المالية بمن قية لتنفي  األنش ة الممتلفة للتعداد





ضمان التغطية 

الشاملة للمناطق 

الجغرافية 

 (الشمول)

تحديد الواقع 

الجغرافي الذي يت  

فيه جمع البيانات 

تحديد )وبالتالي 

مناطق العمل لكل 

 (مشتغل

اإلسهام في فصل 

مكونات المناطق 

عن الحضرية 

 الريفيةالمناطق 

فصل مكونات 

عمل كل مشتغل 

خر بما 
 
عن ال

يضمن عدم 

و التكرار
 
 التداخل ا

تسه  بشكل كبير 

في جمع البيانات 

بدقة عالية 

وتسهيل مهام 

 المشتغلين

تعطي تفاصيل إكـثر 

عن طبيعة كل منط ة 

وتوزيع بيانات التعداد 

حسب المستويات 

 الجغرافية

 وبشك  لام فإن دور وأهمية المرائ  في التعدادات تمث  في 



 مالحظات المنهجية المتبعة

 المحافظة على الت سيمات اإلدارية ال ائمة1

الت سي  وفق اإلس اطات السكانية 

 مراجعـــة منـــاطق العـــد فـــي ضـــوء نتـــائج مرحلـــة

 .الترقي  والحصر 

سر ) الت سي  وف ًا لمعياري 2
 
 (المساحة , عدد ال

 عدم التداخل –الست اللية 3

راضي الجمهورية –الشمول 4
 
 تغطية كافة ا

 (سهولة الوصول والتعرف عليها ميدانيًا )تحديد حدود ومكونات منط ة العد 5

6
مناســــبة حجــــ  منط ــــة العــــد لضــــمان حســــن ســــير العمــــل والنجــــاز وضــــمان جــــودة ودقــــة 

 استيعاب البيانات

 التناسق مع التعدادات الساب ة للم ارنة7

 -: G.I.Sت سي  مناطق العد باستخدام نظ  المعلومات الجغرافية •



ماكن حضرية وريفية في نفا الوقت 
 
 .يشترط في منط ة العد عدم وقوعها في ا

 مكونات مناطق العد

 في الحضر

 :تتكون منطقة العد من 

 (بلوك أو أكثر )مجموعة من البلوكات -

 أسرة 130بمتوسط 

 في الريف

 :تتكون منطقة العد من 

 .جزء من قرية -

 .قرية بلكملها مع أو بدون محالتها -

 عدة قر  مع أو بدون محالتها-

 -:مكونات مناطق العد 



 التعداديالهيكل 

 قطاع

 قسم

 منطقة عد

 بلوك

699 

6406 

29277 

45000 

 الهيكل اإلداري 

 الفرعية 

 (مدن)

 المدينة

 الحي

 الحارة

 الطريق/ الشارع 

225 

3600 

259 

 الفرعية 

 (ريف)

  

 العزلة

 القرية

 المحلة

40793 

88817 

1996 

 الرئيسية 

 (ريف + حضر )

 المحافظة

 المديرية

21 

333 

 -:الهيكل اإلداري والتعدادي في الجمهورية اليمنية 



نواع الخرائط •
 
 -:ا

 :الخريطة الجوية •

 

مار ة ايضاحية للتقسيمات 1.

 :التعدادية 



 مستخدمي البيانات الجمهور عموماً 

 -:في التعدادات تشمل الفائت المستهدفة 

 
  

 

 متكاملـة للحملـة العالميـة خـالل مختلـف المراحـل الميدانيـة والمكـتبيـة للتعـداد، اسـتراتيجية كما وضـعت
هميـــة تنفيـــذ التعـــداد وذلـــك ســـعيًا لنجـــاح عمـــل التعـــداد 

 
فـــي مختلـــف بهـــدف زيـــادة الـــوعي لـــدى المـــواطن با

 .المراحل

اون الجميع خالل انسياب  مدروس لحملة التوعية بلهمية التعداد وأهدافه لضمان تعمن 

داف الحملة إضافة إلى استخدام التلثير المتصاعد للبرامج الموضوعة وبما يحقق أه

 ــ:اإلعالمية والمتمثلة في 

 .زيادة الوعي بالمفهوم العام للتعداد وأهميته  وأهدافه 

 .المنافع التي ستعود على الفرد والمجتمع 

 .زيادة الثقة بين المواطنين واألجهزة الحكومية 



 العالقات العامة حملة وسائل  

 كراسات
 تعريفية   

 

 إعالمية حملة الوسائل   التوعية حملة وسائل 

 هدايا 
 تشجيعية 

 

 زيارات
 ميدانية  

 

 دعوات
 

 

 الجمهوري اعالم
 لطالب المدارس 

 

 تلفزيون

 إذاعة 

 صحف ومجالت

 مؤتمرات 
 صحفية

 مواقع الكترونية

 لواقع التواصم

 االجتماعي  

إعالنات 
 الكترونية

 

لوحات  ندوات مؤتمرات
 اعالنية

 مؤشرات
 

 ثابتة
 

طرق 
 رئيسية

 

 متحركة
 

 وسائل النقل
 

 ساحات
 

شاشات 
 عامة
 

رسائل 
SMS 

 

  رسائل
E-Mail 

 

 موقع التعداد
 

مواقع اعالمية 

 رسمية واهليه
 

مواقع المنظمات 

الدولية والمواقع 
 االحصائية العربية

 

 يوتيوب
 

 فيس بوك
 
 تويتر

 

 الحملة اإلعالمية محاور  -6



لجنة إختيار 
 المشتغلين 

االختيار 
 األولي

المقابلة 
 والتقييم

 المفاضلة 
لجان 

المشتغلين في 
 المحافظات

آلية اختيار 
 المشتغلين 

الشروط 
 والمعايير

 المصادر

النماذج 
 واالستمارات



 الدورات التدريبية الخارجية الدورات التدريبية الداخلية

 تطبي ات النشر اللكـتروني G.I.S 1دورة في نظ  المعلومات الجغرافية  1

ساليب الحديثة في التعدادات 2
 
وتطبي ـــــــــات الماســـــــــح الضـــــــــوئي  ORACLEاســـــــــتخدام بـــــــــرامج وقواعـــــــــد البيانـــــــــات  2 المنهجيات وال

Scaning 

 ت يي  البيانات ومعالجة ال ي  الشاذة والضوابط 3 استخدام البرامج والتطبي ات الحديثة 3

 تحليل البيانات 4 الرقابة وضبط جودة البيانات 4

 تحليل البيانات الجغرافية 5 قواعد البيانات واستخدام التكنولوجيا الحديثة 5

 نظ  المعلومات الجغرافية 6 ت يي  البيانات 6

 العينات واستخداماتها 7 تحليل البيانات 7

 متابعة ورصد العمليات الميدانية وضبط الجودة للفروع 8 العينات 8

 بناء شبكات التصال 9 جمع وتجهيز البيانات 9

 ORACLEاستخدام التطبي ات الجاهزة  10 تصمي  برامج عرض تفاعلي للمؤشرات على الخرائط والرسوم البيانية  10

طالا 11 اللغة النجليزية 11
 
 والخرائط التفاعلية  تصميمال

مين البيانات 12 استخدام الحاسوب 12
 
 ن ل وتا

 م  2014مصفوفة تعزيز ال درات اإلحصائية لتعداد 

 



                                        2012-2013          2014:   
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 تحديد التوقيت الزمني
 تحديد فائت المشتغلين

 تحديد الوسائل المستخدمة
 تحديد و اختيار وتدريب المشتغلين

 تحديد المناطق المستهدفة 
 تحزي  المدن 

قسام
 
 تحزي  ال طاعات وال

 تحزي  البلوكات
 استيعاب النتائج الميدانية 



 نما ج للبلوكات ال ولية

 ن

  

  

  

 اشارة بداية البلوك

 اشارة نهاية البلوك 

 نمو ج للبلوك المغل 



 الزمنيتحديد التوقيت 
 المشتغلينتحديد فائت 

 المستخدمةتحديد الوسائل 
 تحديد و اختيار وتدريب المشتغلين

 شمول المناطق المستهدفة 
ت
 
 ترقي  المباني والمنشا

ت
 
سر والمنشا

 
 حصر المباني والمساكن وال

 التصفية المالية للمرحلة 
طر والخرائط لمرحلة العد

 
 تجهيز ال



 المحافظة م

 حج  العمل الت ديري 
عدد 

 المديريات

 الت سيمات التعدادية

لف ) عدد السكان
 
سر (بال

 
قسام عدد ال طاعات عدد ال

 
 البلوكاتعدد  عدد مناطق العد عدد ال

2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 2004 2014 

 3,172 2425 729 583 74 59 20 409,251 305252 2685 2132 إب 1

ك
لو
2 ب

3
3

5
8

 

لب
ك  
و

 4
5

0
0

0
 

بين 2
 
 633 462 131 104 18 14 11 78,842 58833 539 434 ا

مانة العاصمة 3
 
 2,756 1678 554 477 52 45 10 339,260 254866 2851 1748 ا

 753 532 162 130 16 13 20 90,577 67572 721 577 البيضاء 4

 3,792 2906 850 669 86 68 23 492,883 367732 3013 2393 تعز 5

 610 356 129 92 11 8 12 79,159 59028 557 444 الجوف 6

 2,084 1635 453 367 46 37 31 261,398 194972 1979 1480 حجة 7

 3,892 2676 812 622 86 66 26 467,980 349309 2945 2157 الحديدة 8

 1,375 972 300 280 33 31 30 167,007 124809 1380 1029 حضرموت 9

 1,941 1598 448 349 54 42 12 251,760 187765 1777 1330 ذمار 10

 564 473 129 122 18 17 17 71,044 53065 598 470 شبوة 11

 883 697 197 160 25 20 15 114,473 85477 985 695 صعدة 12

 1,240 942 277 237 35 30 16 157,501 117452 1106 919 صنعاء 13

 967 633 199 170 20 17 8 121,284 90667 843 589 عدن 14

 1,104 822 248 199 26 21 15 140,662 105013 926 723 لحج 15

رب 16
 
 308 237 69 52 12 9 14 37,555 28028 308 238 ما

 720 566 151 127 17 14 9 92,652 69113 649 495 المحويت 17

 159 116 40 36 7 6 9 18,675 13933 134 89 المهره 18

 1,120 905 255 215 32 27 20 142,982 106732 1023 878 عمران 19

 619 471 141 115 16 13 9 80,275 59894 660 471 الضالع 20

 585 485 132 116 15 13 6 75,518 56321 526 394 ريمة 21

 0 29,277 21,587 6,406 5,222 699 570 333 3,690,738 2,755,833 26,205 19.685 إجمالي الجمهورية



 الزمنيتحديد التوقيت 
 المشتغلينتحديد فائت 

 تحديد الوسائل المستخدمة
 تحديد و اختيار وتدريب المشتغلين
 مراجعة وتحديث اإلطار الميداني

 عد السكان والمساكن 
 الستالم والتسلي  من الفرق الميدانية 

 فحص ومراجعة الستمارات 
 التصفية المالية للمرحلة 



ولية للتعداد 
 
 م2014استخراج النتائج ال



 .التمهيدية المحلية ضوء نتائج التجارب سينفذها الجهاز في تحديد المنهجية التي وسيت  م في مرحلة التحضير 2014ل يزال التعداد 

 المراجعة والترميز لبيانات استمارات التعداد 

  

1 

خطاء   
 
لي لبيانات استمارات التعداد واستخراج كشوفات ال

 
 اإلدخال ال

  
2 

خطاء للبيانات
 
 التصويب المكـتبي لكشوفات ال

  

3 

خطاء
 
خطاء في كشوفات ال

 
لي لال

 
 4 التصويب ال

ولية
 
 استخراج جداول المخرجات بصورتها ال

  

5 

خطاء 
 
 المراجعة الفنية لجداول المخرجات وتصحيح ال

  

6 

خطاء في جداول المخرجات
 
لي النهائي لال

 
 التصحيح ال

  

7 

 إعداد الت ارير النهائية 

  

8 

لي لتعداد 
 
عمال مرحلة التجهيز المكـتبي وال

 
 م2014خطوات تنفيذ ا

  





 م وتام2004ف د ت  استخدامها في تعداد    (GIS)فيما يخص نظ  المعلومات الجغرافية 
 التخطيط لستخدام نظام المعلومات الجغرافية

(ARC GIS.10 )عمـال التحضـيرية
 
وعـرض بيانـات  والميدانيـة والصـور الرقميـة الحديثـة لال

 م2014التعداد 

ســـلوبين 
 
اســـتخدام الماســـح الضـــوئي إلدخـــال الســـتمارات مـــن خـــالل تنفيـــذ تجربـــة تمهيديـــة بال

 الت ليدي والحديث

نشــطة القتصــادي الــدولي 
 
نشــطة القتصــادية وف ــًا لــدليل تصــنيف ال

 
لــي لال

 
اســتخدام الترميــز ال

(ISIC) 





التكاليف الساب ة ( 1
سعار السائدة

 
 وال

 الزيادة السكانية (2

تكاليف تنفيذ المشاريع ( 4
و الجهات 

 
المماثلة في الجهة ا
خرى 

 
 .ال

تكاليف معالجة ( 3
سلبيات التعدادات 

 .الساب ة 

التكنولوجيا الحديثة ( 5
 . إستخداماتهاومواكبة 

ت يي  الوضع السابق ( 6
والوضع الحالي للبنية 

 التحتية

تغيرات مال( 8
 .القتصادية 

المساندة اللوجستية (7
. 

المستجدات والتطورات ( 9
في تجارب الدول لتنفيذ 

 .التعدادات 

الفترات النموذجية ( 10
للتحضير والتجهيز 

 .والتنفيذ لكافة المراحل 



 م2014تقديرات تعداد  م2004فعلي  مجاالت المقارنة

1 

     إحجام العم 

 26,204,000 19,685,161 لدد السكان 1

 3,690,738 2,755,833 لدد االسر 2

 3,712,346 2,834,437 لدد المباني والمساكن 3

 979,860 587,310 لدد المنشآت 4

 133,000 132,000 لدد التجمعات السكانية 5

 45,000 23,358 لدد البلوكات 6

 29,277 21,587 لدد منا   العد 7

 6,406 5,222 لدد االقسام 8

 699 570 لدد الق الات 9

2 

     ألداد المشتغلين حس  فئاتهم

 22 22 مشر  1

 50 44 مسالد مشر  2

 724 647 معاون 3

 6500 5016 رئيس فري / مسج   4

 29500 21653 باحث/ لداد  5

 1920 2984 االحتيا ي لكافة الفئات 6

      



 :الت ديرات الجمالية للموازنة 

محلي تمويل  $66.536.510يعادل  مالاير يمني ،  14.305.349.735حوالي  م2018-2012إجمالي موازنة التعداد للفترة  بلغ•
 .ودع  خارجي 

o 57.736.158يعادل  مالاير يمني،  12.413.273.960الحكومة حصة$ 
 . من إجمالي موازنة التعداد%( 87)نسبة مثل تو•
نشطة حصة •

 
%( 13)نسبة مثل ،وت$8.800.352يعادل  ما،يمنيلاير  1.892.075.775من قبل المانحين دعمها المطلوب ال

 . من إجمالي موازنة التعداد
 .لاير  3870يعادل  دولر ما 18 بـم ت در 2014في تعداد  السرةمتوسط تكلفة •
  لاير 538يعادل  دولر ما 2.5 م 2014متوسط تكلفة الفرد الواحد في تعداد •
ن المتوسط العالمي •  .دولر للفرد 4.60ا 
عمال التهيئة والتحضير للتعداد خالل عام UNFPA   المتحدة للسكان  الم ساه  صندوق •  م2012في تمويل جزء من ا 
 -:وفيما يلي ملخص لبنود الموازنة•



    

 النشاط
 نوع التمويل 

جنبي محلي
 
 النسبة ا

 10.7 0  7093390 مستح ات الدارة المركزية للتعداد 1

 9.5 0  6319453 مستح ات التدريب 2

 55.4 0  36862468 مستح ات العمل الميداني 3

 3.2 0  2102658 مستح ات التجهيز المكـتبي 4

لي 5
 
 3.6 0  2391147 مستح ات التجهيز ال

 المادية للتعداد والتصفية المالية لتوفيرالمتطلباتنف ات التخطيط والتنفيذ  6
156071.2  0 0.2 

 2.0  1358781 0  العالميةالحملة  7

 3.1 0  2077807 نف ات ال رطاسية والدوات والمطبوعات 8

 2.3  1503721  0 رفع ال درات اإلحصائية 9

 0.7  451726.9 0  نف ات الورو والندوات وترويج البيانات 10

 7.6  5032356 0 والمعداتالتجهيزات  11

عمال التطويرية والفكرية والنوعيةإنتاج  12
 
 0.2  123255.8 0 ال

 0.3  206976.7 0 إعداد الدراسات  13

 التداخالت بين التجمعات السكانية في المحافظات والتداخالت الحدودية من واقع ت يي  التعداد السابقمعالجة  14
0 73538.88  0.1 

15 
ت إعداد 

 
نشطة 2014محاور وثي ة مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشا

 
م  المتحدة لال

 
م بحسب التفاق مع صندوق ال

 م2012السكانية وتجهيز الوحدة التنسي ية 

0 50000  
0.1 

 (إلخ ...ترمي  / مستلزمات كهرباء/ زيوت/ مواد بترولية/قطع غيار/صيانة)نف ات تشغيلية اخرى  16
733163   0 1.1 

 100 ت ريباً   (مليون دولر(66536510 اإلجمالي

   %13 %87  النسبة المتوقعة



الرئيسيون المستخدمون 

 لبيانات التعداد

فراد 
 
المؤسسات وال

 المشاركون في التعداد

الباحثون  الجمهور  عموما  

 العلميون

 لجنة للدراسات الحصائية المتعم ة ت  إنشاء الستفادة من نتائج التعداد في جانب التحليل لضمان
ول مرة في التعدادات اليمنية

 
، بهدف إجراء الدراسات التحليلية لبيانات التعداد، وت  وضع م ترح ل

ه  مخرجات التعدادلثمانية وعشرين مبدئي 
 
 .دراسة إحصائية تتناول ا

 ترويج ونشر بيانات التعداد تضمن سرعة وسهولة حصول مستخدمي باستراتيجية كما ت  وضع م ترح
 .البيانات بمختلف شرائحه  على نتائج التعداد النهائية
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طالا اللكـترونية والخرائط 
 
 :ال
  م 2018-2016ربط بيانات التعداد بالخرائط وقاعدة البيانات الجغرافية مرحليا. 
 طالا اللكـترونية على مستوى الجمهورية وإجمالي المحافظات

 
 .م2018-2016ال
 ساسية

 
 .م 2018-2017-2016( الت سيمات اإلدارية )الخرائط ال



        خمطط التنفيذ  الدارة المركزية -
هدافه  1

 
همية وا

 
 م2013       ورشة عمل للتعريف بالتعداد وا

 م2013 (2010دورات )ورشة عمل حول تجارب الدول في التعدادات  2
 م2013 ورشة عمل حول دور ال طاع الخاص  3
نجاح التعداد 4

 
 م2013 ورشة عمل حول دور الجهات الحكومية في ا

همية التعداد التوعيهورشة عمل حول تفعيل ودور اإلعالم في  5
 
 م2013 با

ة بالتعداد  6
 
 م2013 ورشة عمل حول دور المرا

عمال التعداد 7
 
 م2014 المؤتمر الوطني لتدشين ا

 م2013 لدع  التعداد  للمانحينورشة عمل  8
عالنحفل  9

 
ولية للتعداد  ا

 
 م2015 النتائج ال

 م 2016 - 2015 ورشة وندوة ترويج نتائج التعداد  10

 ورشة عرض نتائج التعداد لغرض عمل الدراسات الديمغرافية والقتصادية والجتماعية 11
 م 2016 - 2015

 
 المحافظات -

 2014 ورشة عمل حول دور المجالا المحلية في التعداد 1

 م 2014اللجنة التحضيرية لترويج بيانات التعداد  2
 م 2016 - 2015

 



 

 

 نماذج من العمال المنجزة / المرف ات 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من العمال المنجزة نماذج / تابع 

  



 

 

 

 من العمال المنجزة نماذج / تابع 

  




