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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 الجمهورية اليمنية

 الجهاز المرآزي لإلحصاء
 اإلحصاءات الحيوية في اليمن

 مقدمة
ة    ر الجه سئولة تعتب ة ات اإلحصاء عن  الم يمن هي مصلحة    الحيوي ة   األحوال  في ال دني ،  المدني سجل الم وال

ا  وتتبع وزارة الداخلية ، وعادة     از المرآزي         م وم الجه ات      لإلحصاء  يق شر بيان ة  اإلحصاءات  بن نويٌا في   الحيوي  س
اب  صاءآت سنوي ، اإلح ة ال ك وألهمي صاءات تل ى  اإلح از عل رص الجه د ح صأن فق صص ف امًالًال يخ   آ

م  الحيوية يتضمن    لإلحصاءات ذا                    أه وع ، وآ ات المسجلة بحسب الن د والوفي  المؤشرات الخاصة بواقعات الموالي
اني من           المصلحةعدد البطائق الشخصية والعائلية التي تصدرها        إجمالي ي تع ات الت  ، وتعد هذه البيانات من البيان

موليته   ي ش صور ونقص ف دق زي  ا وق از المرآ ام الجه صاء ق زواج   لإلح االت ال ة بح ات الخاص تبعاد البيان  بإس
ا والطال دم منطقيته شديد وع ضعفها ال اق ل از المرآزي ، آم ام الجه وال بحث مصلحة لإلحصاء ق ة األح  المدني

  .بياناتهذه الوالسجل المدني على تحسين 
 

 - :اليمن اإلحصاءات الحيوية في ةمشكل: أوال 
ة  البشرية اإلمكانيات ضعف إلى الحيوية في اليمن اإلحصاءات في   رالقصور الكبي يعود   ة  والمادي  والمالي

نظم عمل المصلحة      قصور ف   ال إلى باإلضافة المدنية   األحوالالمتاحة لمصلحة    ي ت شريعية الت ، ي الجوانب الت
ى  باإلضافة  مستوى التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة،      هناك تدنى في  وآذلك   دى    إل وعي ل  ضعف ال

 الحيوية وبالتالي عدم اهتمامهم بتسجيل  الواقعات الحيوية في ظل عدم وجود            اإلحصاءات بأهمية المواطنين
 .القيد لتلك الواقعات جزاءات على المتخلفين عن 

 
 -: الحيوية في اليمن على النحو التالي اإلحصاءات ه المعوقات التي تواجأهمويمكن تلخيص 

 
م     األحوالوجود قصور في قانون      .1 سنة  ) 23( المدنية والسجل المدني رق ة   2003ل ه التنفيذي م والئحت

 . للمصلحة ةالتنظيميوالالئحة 
وان        اإلداريعمل  وجود قصور في الجوانب التنظيمية لل      .2 ى مستوى دي ى  أو  المصلحة  ،سواء عل  عل

 .مستوى المحافظات والمديريات 
  المدنيةاألحوالالمبلغة عن واقعات مع الجهات نعدام التنسيق  وإالعالقةضعف  .3
ث    .4 ف حي م والكي ث الك ن حي شري م ادر الب ي الك صور ف ة دوجال تق روع تغطي ى لف صلحة عل  الم

ديريات  ستوى الم ى ضافةاإلبم ة للعمل إل رامج التطبيقي ع الب ي التعامل م الي ف ادر الح  ضعف الك
  .ستخدامه في مختلف الفروع تعميم إإلى الذي تطمح المصلحة اآللي

دى  .5 وعي ل عف ال واطنينض ة الم الق  بأهمي زواج والط ات وال د والوفي ات الموالي سجيل واقع  ت
  .والشخصيةواستخراج الشهادات العائلية 

ة  في الجوانب  األخصالمادية في آافة فروع المصلحة وعلى ضعف التجهيزات الفنية و    .6 ًا  نظر اآللي
سي   المصلحة  إدارات بين   آليةلعدم توفر شبكة ربط      روع بالمحافظات     ، والمرآز الرئي ذا مع الف  وآ

  . ذات العالقةاألخرىومع الجهات الحكومية 
 

 المدنية والسجل المدني األحوال) مكاتب  ( إدارات ه الصعوبات الرئيسية التي تواج: ثانيًا 
   

ا ،        األحوال مصلحة   أعمال تشخيص الصعوبات التي تواجه      إطارفي          ا ومكاتبه ة فروعه  المدنية في آاف
ي              األحوال  تطوير وتحديث      إستراتيجية  إطار تم في    سية الت صعوبات الرئي د ال دني تحدي سجل الم ة وال  المدني

شكل  يبين بأ ) 1( ، والجدول رقم     المدنية األحوال) مكاتب   (إداراتتعاني منها    سيق مع الجهات         ةن م  عدم التن
صعوبات   األولى في المرتبة    تأتي  والفرعية األساسية سبة   بين مختلف ال شكل  ، ث  )%30.2 (، بن  قصور  ةم م

 .مكانات  اإلة عدم طلب الجهات وثائق السجل المدني ، ثم شحةيها مشكل، تل%26.5التوعية بنسبة 
 )1(جدول رقم 

  المدنية والسجل المدنياألحوال) مكاتب  (إداراتة لدى يبات الرئيسالصعو
 

  المئويةالنسبة البيان 
  والفرعيةاألساسيةعدم التنسيق مع الجهات  30.2%

 قصور التوعية

 1

26.5% 



  قصور الجهات في طلب وثائق السجل المدني 14.0%
 %13.0 شحة إمكانيات العمل
 %6.2 )رة الطريق وعو-البعد(صعوبة التنقل بسبب 

 %2.5 األميةانتشار 
  المقدمةاإلثباتات %1.6نقص 

 تدني المستوى المعيشي 1.3%
  عدم وجود آوادر مؤهلة 1.0%
 فرض الرسوم على استخراج الوثائق الرسمية 1.0%
  مالية على المخالفينتعدم تطبيق غراما 0.9%
 عدم انتشار البطاقة اآللية 0.9%
 الهجرة 0.9%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . المدنية والسجل المدني األحوال) مكاتب (تادارإ ه التي تواجةالصعوبات الثانوي: ثالثًا 
 

م               صعوبات   ) 2(يبين الجدول رق ة ال ة  بحسب    الثانوي ازات  إل مشكلتي نقص ا     تجاء  ، حيث     األهمي متي
 %11.1 في المقدمة بنسبة اإلمكانياتصور قالمادية والمعنوية و

 )2(جدول رقم
 األحوال المدنية والسجل المدني) مكاتب (إداراتلصعوبات الثانوية لدى ا

 
 النسبة المئوية البيان 
 %11.1 متيازات المادية والمعنويةإلنقص ا

 اإلجراءاتقصور %11.1 في 
 %4.9 قصور في التخطيط والمتابعة مع المصلحة

 %6.2 أدنى المدنية في مراتب األحوالعدم وجود مندوبين من 
 أسرة لكل رب أسرة %6.2 سجل دال يوج
 %3.7 بط بين الواقعات الحيوية المختلفةعدم الر

 عدم وجود آادر %3.7 نسائي
 %3.7  الفرعإغالق
 اآللية صرف البطاقة %3.7 تأخير
 %2.5 الثأر

 %2.5  المدنيةاألحوال عدم تفعيل قانون 
 والمتأخرعدم الفصل بين التسجيل المبكر 1.2% 

   عامةنيابةجود عدم و 1.2%
 عدم توثيق الطالق 35.8%

 نقص المراآز الصحية
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1.2% 



  اليدويةةالشخصيتوقف صرف البطاقة  1.2%
 

 
 
 
 
 
 

 -:المعالجات : رابعًا 
 

 للطفولة المتحدة األمم المدنية والسجل المدني بالتعاون مع منظمة األحوالتبنت مصلحة          
  المدنية والسجل المدنياألحوال لتحديث وتطوير ة شاملتيجيةإسترامشروع  ) فاليونيسي ( 

ى تهدف   ع        إل زة  تحديث وتطوير جمي سرعة والجودة المناسبة    الموظفين  خدمات  إدارة المصلحة لتحسين    أجه  بال
 -:، وترتكز غاياتها على محوريين ) م2015-2008(وبأقل التكاليف ، وذلك خالل الفترة 

 
ام       واإلحصاءجيل   شمولية التس   :األولالمحور   ول ع ة بحل م ، 2015 ، من خالل زيادة نسبة التسجيل بنسب مرتفع

 -: التالية لألنشطةوذلك 
 اآللي بالنظام  )  المواليد ، الوفيات ، الزواج ، الطالق (زيادة نسبة تسجيل واقعات .1
  .اآلليزيادة نسبة البطائق العائلية والشخصية الصادرة بالنظام  .2
  .الخارجيمنيين في زيادة نسبة تسجيل ال .3
 . بنهاية الفترة ة الدراسات الديمغرافيوإصدار الحيوية اإلحصاءاتنشر  .4
 
 

 : الحيوية في مجال التنمية والخدمات من خالل مايلي اإلحصاءاتستيعاب  إ:المحور الثاني 
ة   والدراسات الديمغرافية في الخطط والبرامج التنمالحيوية اإلحصاءاتالعمل على االستفادة من     .1 وي

. 
 . الحكومية األجهزةتبادل المعلومات بين  .2
 .تسهيل خدمات المواطنين  .3
  .الخدمةية والعائلية بمصدر صربط البطائق الشخ .4

 -: الرئيسية التالية المعالجات المقترحة بالمجاالت  خالل الفترة حددت ستراتيجيةاإل أهدافولتحقيق 
 :البناء التنظيمي  -1

 :وشمل مايلي 
 التشريع - أ
 دارةاإليل عتف - ب
  المبلغة عن واقعاتت مع الجهاالعالقة تنظيم -ج
 . التنسيق مع الجهات ذات العالقة والمنظمات -د
 : البناء المؤسسي -2

 :وشمل مايلي 
 وتكوين القدراتادر الك - أ
 واإلعالمالتوعية  - ب
  ووسائل العملواألثاث المباني -ج
 اآللي النظام -د

     
 

ت           د تبن تراتيجيةاإلوق دس ام  تحدي راءات المه رامج واإلج ة والب ذ    المطلوب ة لتنفي ات المعني ل الجه ن قب  م
 . دولية أو منظمات محلية أو  سواء آانت حكومية ستراتيجيةاإل

                            
 انتهى ،،،                                    
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 دعبد الحكيم العبي. د                                    

 وآيل الجهاز المرآزي لإلحصاء
 الجمهورية اليمنية                                                                                   

 


