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االحياء الموجودين داخل الحدود الجغرافية   ) العراقيين واألجانب ( جميع األفراد  هوعد
. للدولة في لحظة زمنية محددة، إضافة الى عد العراقيين خارج العراق       

 واالقتصادية الديمغرافيةجمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر جميع البيانات     مع
صائصهم المختلفة،    االجتماعية المتعلقة بهؤالء األفراد ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية بخ و

:ويشمل التعداد الفعاليات اآلتية  

. الخرائط ستكمالإو بناء -1
. ترقيم وعد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية      -2
.لةالمنشآت االنتاجية والخدمية والحيازات الزراعية وإعداد أطرها الشام        حصر جميع -3
. والتعليمية والعملية لهموالديمغرافية عد سكان المجتمع وجمع الخصائص السكنية       -4

.وبذلك يسمى التعداد العام للسكان والمساآن والمنشآت     

تعريف التعداد : الجزء االول تعريف التعداد : الجزء االول
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حظة زمنية     الحصول على بيانات حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع االفراد في ل            
وتعد نتائج التعداد    ،رسواال محددة وعن الخصائص المختلفة للمباني والمساآن        

في عمليات التخطيط للحاجات المستقبلية ولألغراض اإلدارية           حجر االساس  ال 
وغيرها،  ولتقييم األحوال المعيشية ولألغراض البحثية ولالستعماالت التجارية          

. وخاصة في ظرف العراق الحالي     
طط    ولضمان قيام عملية البناء على أسس سليمة ومتينة فانه البد من وضع خ   

ثة وشاملة   وبرامج للتنمية االقتصادية واالجتماعية باستخدام قاعدة معلومات حدي          
اف   عن آل ما يتعلق بحجم وترآيب وخصائص السكان الذين هم أهم عناصر وأهد        

اآن والمنشات   التنمية ، باإلضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المباني والمس    
 إحصائيٍٍ للعديد من التعدادات األخرى والمسوح       آأطاٍروالحيازات الزراعية تستخدم      

ترة مابين بالعينة ، آما تبرز أهمية التعداد في أعداد التقديرات السكانية للف  
التعدادات 

الهدف من التعداد العام للسكان     : الجزء الثاني  الهدف من التعداد العام للسكان     : الجزء الثاني 
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الخصائص األساسية للتعداد           : الجزء الثالث   الخصائص األساسية للتعداد           : الجزء الثالث  

العد الفردي      العد الفردي      
هو عد آل شخص وآل مسكن على حدة وتسجيل خصائص أولئك    

.األشخاص وتلك المساآن بصورة منفصلة       

الحصر الشامل ضمن منطقة محددة      
من خصائص التعداد أن يغطي بدقة منطقة محددة جغرافيا، أي يتم         
حصر جميع االفراد الحاضرين أو المقيمين ضمن حدود منطقة        

.التعداد ويتوقف ذلك على نوع العد المستخدم         
أما في مجال تعداد المساآن فيشمل جميع الوحدات السكنية ضمن         

.المنطقة المستهدفة بغض النظر عن نوع الوحدة السكنية         

الحصر الشامل ضمن منطقة محددة      الحصر الشامل ضمن منطقة محددة      
من خصائص التعداد أن يغطي بدقة منطقة محددة جغرافيا، أي يتم         من خصائص التعداد أن يغطي بدقة منطقة محددة جغرافيا، أي يتم         
حصر جميع االفراد الحاضرين أو المقيمين ضمن حدود منطقة        حصر جميع االفراد الحاضرين أو المقيمين ضمن حدود منطقة        

..التعداد ويتوقف ذلك على نوع العد المستخدم         التعداد ويتوقف ذلك على نوع العد المستخدم         
أما في مجال تعداد المساآن فيشمل جميع الوحدات السكنية ضمن         أما في مجال تعداد المساآن فيشمل جميع الوحدات السكنية ضمن         

..المنطقة المستهدفة بغض النظر عن نوع الوحدة السكنية         المنطقة المستهدفة بغض النظر عن نوع الوحدة السكنية         
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الخصائص االساسية للتعداد          الخصائص االساسية للتعداد          

)اآلنية    ( التزامن    
لحظة  (عد آل شخص وآل مسكن باالستناد إلى النقطة الزمنية المحددة           

 تحديداً بحيث تشير البيانات إلى فترة مرجعية محددة     ) االسناد الزمني    
. دقيقا 

))اآلنية    اآلنية    ( ( التزامن    التزامن    
لحظة  (عد آل شخص وآل مسكن باالستناد إلى النقطة الزمنية المحددة           

 تحديداً بحيث تشير البيانات إلى فترة مرجعية محددة     ) االسناد الزمني    
. دقيقا 

الدورية المحددة     
يجب أن يجري التعداد في فترات زمنية منتظمة لغرض أجراء      

المقارنات في دورية ثابتة، وفي حالة وجود سلسلة من التعدادات            
ل ـــالمستقب م الماضي ووصف الحاضر وتقدير        ـــتقيي باإلمكان   يكون 
.بدقة

الدورية المحددة     الدورية المحددة     
يجب أن يجري التعداد في فترات زمنية منتظمة لغرض أجراء      

المقارنات في دورية ثابتة، وفي حالة وجود سلسلة من التعدادات            
ل ـــالمستقب م الماضي ووصف الحاضر وتقدير        ـــتقيي باإلمكان   يكون 
.بدقة
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يتمثل الهدف الرئيسي لتعداد السكان      ، ألغراض صنع السياسات والتخطيط واإلدارة       
ارة على  في توفير المعلومات األساسية الالزمة لصنع السياسات والتخطيط واإلد           

م المستوى الحكومي آالبيانات عن عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم، وتقيي             
رة ، اإلسكان ، البرامج التنموية في مختلف الميادين آالتعليم، العمالة، تنظيم األس     

التحضر، صحة األم والطفل ، التنمية الريفية ، النقل وتخطيط الطرق العامة ،          
.وغيرها من الميادين   

يتمثل الهدف الرئيسي لتعداد السكان      ، ألغراض صنع السياسات والتخطيط واإلدارة       
ارة على  في توفير المعلومات األساسية الالزمة لصنع السياسات والتخطيط واإلد           

م المستوى الحكومي آالبيانات عن عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم، وتقيي             
رة ، اإلسكان ، البرامج التنموية في مختلف الميادين آالتعليم، العمالة، تنظيم األس     

التحضر، صحة األم والطفل ، التنمية الريفية ، النقل وتخطيط الطرق العامة ،          
.وغيرها من الميادين   

جغرافي   في مجال اإلغراض اإلدارية تستخدم البيانات التفصيلية عن التوزيع ال   
.طق للسكان في تخطيط الخدمات المحلية وتوزيعها توزيعا مناسبا بين المنا       

جغرافي   جغرافي   في مجال اإلغراض اإلدارية تستخدم البيانات التفصيلية عن التوزيع ال   في مجال اإلغراض اإلدارية تستخدم البيانات التفصيلية عن التوزيع ال   
..طق طق للسكان في تخطيط الخدمات المحلية وتوزيعها توزيعا مناسبا بين المنا       للسكان في تخطيط الخدمات المحلية وتوزيعها توزيعا مناسبا بين المنا       

تخدم في وضع    آما يوفر التعداد بيانات عن خصائص المساآن والظروف السكنية التي تس
.سياسة وبرامج اإلسكان 

تخدم في وضع    تخدم في وضع    آما يوفر التعداد بيانات عن خصائص المساآن والظروف السكنية التي تسآما يوفر التعداد بيانات عن خصائص المساآن والظروف السكنية التي تس
..سياسة وبرامج اإلسكان سياسة وبرامج اإلسكان 

استخدامات تعدادات السكان والمساآن     : الجزء الرابع  استخدامات تعدادات السكان والمساآن     : الجزء الرابع 
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يوفر تعداد السكان بيانات لتحليل وتقييم تكوين السكان وتوزيعهم           ، ألغراض البحوث والدراسات       
 الترآيب السكاني حسب    ونموهم في الماضي والمستقبل، وفق متغيرات آالمهنة والتعليم ، وتطور        

ت والخصوبة ، باإلضافة إلى        الجنس والعمر، والفروق بين مختلف الفئات السكانية في معدالت الوفيا              
.الخصائص االقتصادية واالجتماعية للسكان واأليدي العاملة               

يوفر تعداد السكان بيانات لتحليل وتقييم تكوين السكان وتوزيعهم           ، ألغراض البحوث والدراسات       
 الترآيب السكاني حسب    ونموهم في الماضي والمستقبل، وفق متغيرات آالمهنة والتعليم ، وتطور        

ت والخصوبة ، باإلضافة إلى        الجنس والعمر، والفروق بين مختلف الفئات السكانية في معدالت الوفيا              
.الخصائص االقتصادية واالجتماعية للسكان واأليدي العاملة               

للتعداد استخدامات عديدة وهامة لألفراد والمؤسسات  في           لألغراض التجارية والصناعية والعمالة،            
لب المستهلكين على السلع        ميـادين األعمال التجارية والصناعية والعمالة، حيث تعتمد تقديرات ط            

ب على المساآن، السلع        والخدمات على وجود بيانات دقيقة عن أعداد السكان وتوزيعاتهم، آالطل                    
االت وما إلى ذلك، إضافة       الخاصة باألسرة والفرد، والخدمات الطبية ومتطلبات المواصالت واالتص                  

 والتي لها أهمية في تحديد   إلى وفرة األيدي العاملة محليا إلنتاج هذه السلع والخدمات وتوزيعها           
.موقع هذه المؤسسات  

للتعداد استخدامات عديدة وهامة لألفراد والمؤسسات  في           للتعداد استخدامات عديدة وهامة لألفراد والمؤسسات  في           لألغراض التجارية والصناعية والعمالة،            لألغراض التجارية والصناعية والعمالة،            
لب المستهلكين على السلع        لب المستهلكين على السلع        ميـادين األعمال التجارية والصناعية والعمالة، حيث تعتمد تقديرات ط            ميـادين األعمال التجارية والصناعية والعمالة، حيث تعتمد تقديرات ط            

ب على المساآن، السلع        ب على المساآن، السلع        والخدمات على وجود بيانات دقيقة عن أعداد السكان وتوزيعاتهم، آالطل                    والخدمات على وجود بيانات دقيقة عن أعداد السكان وتوزيعاتهم، آالطل                    
االت وما إلى ذلك، إضافة       االت وما إلى ذلك، إضافة       الخاصة باألسرة والفرد، والخدمات الطبية ومتطلبات المواصالت واالتص                  الخاصة باألسرة والفرد، والخدمات الطبية ومتطلبات المواصالت واالتص                  

 والتي لها أهمية في تحديد    والتي لها أهمية في تحديد   إلى وفرة األيدي العاملة محليا إلنتاج هذه السلع والخدمات وتوزيعها           إلى وفرة األيدي العاملة محليا إلنتاج هذه السلع والخدمات وتوزيعها           
..موقع هذه المؤسسات  موقع هذه المؤسسات  

لبشرية ولتقييم مدى آفاية  إنشاء أساس لتخطيط البرامج والسياسات العامة للمساآن والمستوطنات ا          
وف معيشة السكان في      الموجود من المساآن ومدى الحاجة لمساآن جديدة وإلجراء الدراسات لظر                  

.مساآن دون الحد االدنى المقبول      

لبشرية ولتقييم مدى آفاية  إنشاء أساس لتخطيط البرامج والسياسات العامة للمساآن والمستوطنات ا          
وف معيشة السكان في      الموجود من المساآن ومدى الحاجة لمساآن جديدة وإلجراء الدراسات لظر                  

.مساآن دون الحد االدنى المقبول      

استخدامات تعدادات السكان والمساآن     استخدامات تعدادات السكان والمساآن     
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هو العملية الرئيسية في ربط الفعاليات المختلفة من دورة                   •
. التعداد  

 أتجاهات  ويكون الترآيز في المراحل االولى على وضع                        •
.  لمشروع التعداد       ستراتيجية     

أن آل فعالية من فعاليات دورة التعداد تعتمد على الفعالية                     •
التي تسبقها، وناتج آل فعالية له أثر مباشر على نجاح                      

. الفعالية التي تليها     

هو العملية الرئيسية في ربط الفعاليات المختلفة من دورة                   •
. التعداد  

 أتجاهات  ويكون الترآيز في المراحل االولى على وضع                        •
.  لمشروع التعداد       ستراتيجية     

أن آل فعالية من فعاليات دورة التعداد تعتمد على الفعالية                     •
التي تسبقها، وناتج آل فعالية له أثر مباشر على نجاح                      

. الفعالية التي تليها     

تخطيط للتعداد     ال: الجزء الخامس     تخطيط للتعداد     ال: الجزء الخامس    
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التحضيرالتحضير

العمليات الميدانية العمليات الميدانية  التقييمالتقييم

التخطيط   التخطيط   

المعالجة  المعالجة  التوزيعالتوزيع

دورة التعداد  دورة التعداد  
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مرحلة العمل التحضيري      مرحلة العمل التحضيري      

مرحلة العدمرحلة العد

مرحلة ما بعد العدمرحلة ما بعد العد

مراحل عمل التعداد:  الجزء السادس  مراحل عمل التعداد:  الجزء السادس 
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 األساس القانوني للتعداد       1.

  الميزانية وضبط التكاليف   2.

 الجدول الزمني للتعداد  3.

 التنظيم اإلداري 4.

 ادأنشطة االتصال بما في ذلك المشاورات مع المستخدمين والتعريف بالتعد             5.

  خطط لبرنامج ضبط النوعية وتحسينها    6.

:  عملية الحصر والترقيم، تتضمن     7.
العمل الخرائطي   -              أ    
  تحديد المناطق الصغيرة   -             ب     
المعيشية  أعداد قائمة المساآن واألسر     -             ج    

  برنامج الجدولة .       8
   إعداد االستبيان .     9

  اختبارات التعداد  .  10
  خطة العد.   11
  خطط إدخال ومعالجة البيانات     .   12
  خطط النشر.  13
 تعيين العاملين وتدريبهم       .  14

العمل التحضيري للتعداد  العمل التحضيري للتعداد  
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:مرحلة العد 
توزيع وحدات العد    -1
جمع البيانات   -2
متابعة العمل الميداني    -3
)من الوحدات االدارية الى مراآز التدقيق     (تجهيز البيانات    -4
ميدانيًاالتدقيق األولي وتصحيح األخطاء     -5

::مرحلة العد مرحلة العد 
توزيع وحدات العد   توزيع وحدات العد     --11
جمع البيانات  جمع البيانات    --22
متابعة العمل الميداني   متابعة العمل الميداني     --33
))من الوحدات االدارية الى مراآز التدقيق     من الوحدات االدارية الى مراآز التدقيق     ((تجهيز البيانات   تجهيز البيانات     --44
ميدانيًاميدانيًاالتدقيق األولي وتصحيح األخطاء    التدقيق األولي وتصحيح األخطاء      --55

:مرحلة ما بعد العد     
معالجة البيانات       وإدخال     

    بناء قاعدة البيانات ونشر النتائج       
    تقييم النتائج     
    تحليل النتائج  

::مرحلة ما بعد العد     مرحلة ما بعد العد     
معالجة البيانات       معالجة البيانات       ووإدخال إدخال         

    بناء قاعدة البيانات ونشر النتائج           بناء قاعدة البيانات ونشر النتائج       
    تقييم النتائج         تقييم النتائج     
    تحليل النتائج      تحليل النتائج  
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 في حينه  سمّي1927نفذ أول تعداد منظم للسكان في العراق من قبل دائرة النفوس عام              -1
عداد قوائم بالمكلفين وذلك بموجب          إ وبالتسجيل العام الغرض منه وضع سجالت للنفوس       

 .1927  لسنة) 54(قانون تسجيل النفوس رقم    
          حيث سجل فيه 18/9/1934التعداد الثاني الذي نفذ من قبل دائرة النفوس أيضا آان في            -2

 .1935العراقيون واألجانب وامتد التسجيل فيه إلى عام            
 . 19/10/1947التعداد الثالث نفذ من قبل مديرية النفوس في        -3
.  من قبل مديرية النفوس  12/10/1957  التعداد العام الرابع للسكان في            -4
التي آان من المقرر تنفيذها         ألسباب ارتأتها الحكومة العراقية انذاك تقرر تقديم عملية التعداد            -5

 ، غير أن هذا التعداد لم يخرج بنتائج مرضية رغم     1965 الى عام   1967في عام  
. نةاالستعدادات التي أعدت له بسبب الظروف المحيطة بالبالد في تلك االو           

 لكي يفي بمتطلبات      17/10/1977  في نفذ من قبل الجهاز المرآزي لإلحصاء        سادس تعداد  -6
السكانية وبما يضمن  خطة التنمية القومية والحاجات الوطنية األخرى لإلحصاءات والبيانات                   

 وسليمة ، أنجزت نتائج هذا التعداد خالل فترة     أجراء المقارنات الدولية على أسس علمية           
واستخدمت  ، أمدها تسعة اشهر وهي فترة قياسية من حيث قصرها على المستوى العالمي       

 . فيه احدث األساليب اإلحصائية     
 وفر مؤشرات إحصائية شاملة عن التغيرات         ،17/10/1987 للسكان في    بعاس النفذ التعداد     -7

ات ولكل من    السكانية واالجتماعية واالقتصادية والسكنية على مستوى جميع المحافظ               
.الحضر والريف   

التعدادات المنفذة في العراق   : الجزء السابع  التعدادات المنفذة في العراق   : الجزء السابع 
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، وفر هذا 16/10/1997 ثم نفذ الجهاز المرآزي لإلحصاء آخر تعداد عام للسكان في                 -8
القتصادية والسكنية    التعداد مؤشرات إحصائية شاملة عن التغيرات السكانية واالجتماعية وا            

، أال   اقليم آردستان    محافظة ولكل من الحضر والريف ماعدا محافظات              ) 15(على مستوى   
 بعد سقوط النظام وما فرضته من ظروف جديدة      لم تعد عملية وواقعية    هذا التعداد      أن نتائج  

بحيث ينفذ في وقت ومنهجية جديدة      أصبحت الحاجة ماسة لتنفيذ تعداد عام للسكان          ، لذا 
وتوفير بيانات تفصيلية تساعد في بناء المؤسسات السياسية المختلفة         تسمح بإعالن نتائجه  

.على أسس رقمية ومعلوماتية واقعية وموثوق بها      
ففي .  تعداد جديد للسكان       أولت وزارة التخطيط والتعاون االنمائي اهتماما آبيرًا باتجاه تنفيذ          -9

غير أن ..  من العام المذآور      شهر تشرين األول  وضعت خطة شاملة لتنفيذه في  2004عام   
 ف العاملين ألغراض الحصر        ألالوزارة الداخلية بينت عدم أمكانية تأمين الحماية األمنية           

فتوقف .. عداد   والترقيم التي آان من المفروض إنجازها قبل ثالثة شهور من تاريخ الت         
.العمل في ضوء ذلك   

 العمل باألعداد والتهيئة وشكلت الهيئة العليا         ستئنافإل سعت الوزارة   2006في عام  -10
ولألسباب    .. 2007شهر تشرين األول للتعداد ووضعت خطة جديدة لتنفيذه في       

ل تنفيذ يبتأجر الموضوعية المشار إليها في الفقرة السابقة وّجه مجلس الوزارة الموق            
. مع االستمرار بالتهيئة واإلعداد والمراقبة      2007التعداد في عام       
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 ناجح  المقومات االساسية لتنفيذ تعداد          : الجزء الثامن    ناجح  المقومات االساسية لتنفيذ تعداد          : الجزء الثامن   

طلبه من تت وما  2009في إطار تنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساآن لعام      
ق   أعمــال ميدانيـة يفتـرض أن تبدأ في سقف زمنـي واحد في جميـع منـاط       

وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها في            ) لضمان ثبات االسناد الزمني( العــراق   
في " ، وتكون مبنية على الشمولية التامة وهذا ما موصى به دوليا       2009 آيار

 ومنع التعدادات السكانية، ولضمان التغطية الشاملة في عد السكان والمساآن          
:الحذف والتكرار يتطلب توفير أهم المقومات االساسية لتنفيذه وهي        

دعم مشروع التعداد بالمهارات والمتخصصين في مجاالت          دعم مشروع التعداد بالمهارات والمتخصصين في مجاالت          مساهمة دوائر الدولة ذات العالقة في        مساهمة دوائر الدولة ذات العالقة في        
. . يتطلبها التعداد وفي غضون فترة زمنية محددة وآل حسب طبيعة عملها     يتطلبها التعداد وفي غضون فترة زمنية محددة وآل حسب طبيعة عملها       العمل التي   العمل التي   

وعد  لضمان شمول     ، وعودة المهجرين الى أماآن سكناهم ،          العراق جميع محافظات    في االمن واالستقرار  
وتوضع إجراءات بديلة أو مناسبة لمعالجة       .  في مناطق سكنهم االعتيادية قدر المستطاع    لسكان    اآافة  

. اإلشكاالت المحتملة  
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اق بما يضمن عد السكان والتغطية       اق بما يضمن عد السكان والتغطية       تثبيت ورسم وتسمية الحدود االدارية لكافة الوحدات االدارية في العر      تثبيت ورسم وتسمية الحدود االدارية لكافة الوحدات االدارية في العر      
..20092009//11//11، ويجب أن تتوقف عمليات التغييرات أو التحديثات االدارية قبل          ، ويجب أن تتوقف عمليات التغييرات أو التحديثات االدارية قبل          الشاملة ومنع الحذف والتكرار     الشاملة ومنع الحذف والتكرار     

  اضاضررغغألألجزاء العراق جزاء العراق  أ أفي عموم  في عموم  )  )  السكن العشوائي    السكن العشوائي    ( ( اتخاذ االجراءات العملية لمعالجة موضوع المتجاوزين         اتخاذ االجراءات العملية لمعالجة موضوع المتجاوزين         
..20092009//33/ / 11، على أن يتم ذلك قبل     ، على أن يتم ذلك قبل     التعدادالتعداد

مع المدني، في انجاز مهام التعداد   مع المدني، في انجاز مهام التعداد   تعاون ومساعدة الجمهور وعدد آبير من الجهات الحكومية ومنظمات المجت          تعاون ومساعدة الجمهور وعدد آبير من الجهات الحكومية ومنظمات المجت          
..الميدانيةالميدانية

.  المناسب لتنفيذ الفعاليات، السيما يوم العد              ختيارالتوقيت أ
لماذا يعتمد شهر تشرين االول ليوم العد؟      

لة الصيفية حيث تعود األسر الى       يتسم بثبات السكان في محالت سكناهم االعتيادية آونه يأتي بعد العط           -1
. مساآنها وتستقر لضمان التحاق أبنائها في مدارسهم          

الف عداد ومشرف في يوم   )200( يتسم باعتدال مناخه والمعروف ان تنفيذ التعداد يقتضي تجوال حوالي          -2
. العد لساعات النهار الطويلة ويتطلب ذلك مراعاة عملهم في جو مناسب               

 وهذه الفترة غير مناسبة اطالقًا     2009 أن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك سيحالن خالل شهر ايلول        -3
.   عملية التعداد ازجنإل
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 بـه طـة ا الجهاز المرآزي لالحصاء لتنفيـذ المهام المن       / في الوقت الذي نؤآد استعداد وزارة التخطيـــط           
إلنجاز  " تاما " وطنية آبيرة ينبغي ان تتفرغ تفرغا  " البد من االشارة الى إن جهودا     ..  التعداد     غراض إل 

:ومن هذه الجهات      2009 آيارالمهام الخاصة بها من اآلن ولغاية         

، العدل، التعليم العالي والبحث         والتكنولوجيا     الزراعة، الموارد المائية، العلوم      ال العامة،   غ واالش البلديات    اتوزار: اوًال
: انتآردسم  ي  من أقل  ا أمانة بغداد، والجهات المناظرة له     العلمي، الدفاع،  

مراحـل العمل   مراحـل العمل   ل ل ـ ـ آ آ ا في   ا في   ـ ـ حديثة بمقاييس رسم مختلفة تتناسب مع التفاصيل المطلوب إظهاره                حديثة بمقاييس رسم مختلفة تتناسب مع التفاصيل المطلوب إظهاره                خرائط خرائط  إنتاج   إنتاج  --11
    ..الميداني والمكتبي الميداني والمكتبي 

    ات ات محافظ محافظ الال على مستــــوى           على مستــــوى          19971997 الخاصة بتعداد عام   الخاصة بتعداد عام   DD--Code Files Code Filesتحديث قاعدة البيانات االدارية      تحديث قاعدة البيانات االدارية        --22
. . ومسميـــات      ومسميـــات      يةيةددوما تتضمنه من وحدات إدارية ومسميات وفق ما هو معتمد لديهم من عائ               وما تتضمنه من وحدات إدارية ومسميات وفق ما هو معتمد لديهم من عائ               

 على مستوى اصغر الوحدات       على مستوى اصغر الوحدات      رائطرائطصور فضائية وخ  صور فضائية وخ  تهيئة مستلزمات التعداد من     تهيئة مستلزمات التعداد من     ووتوفير االحتياجات االساسية     توفير االحتياجات االساسية       --33
 والشوارع واألزقة     والشوارع واألزقة    المساآن    المساآن    ترقيم ترقيم والمقاطعة في الريف مسقط عليها المعالم الرئيسة و           والمقاطعة في الريف مسقط عليها المعالم الرئيسة و             المحلة في الحضر  المحلة في الحضر  ، ، االداريةاالدارية
. . الوحدات االدارية المجاورة لها   الوحدات االدارية المجاورة لها     حدودها مع حدودها مع وتحديد وتحديد 

 المعدنية   المعدنية  ئم ئم ااالرقالرقمناطق الحضرية ووضع     مناطق الحضرية ووضع     قيام امانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات بترقيم المدن وال        قيام امانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات بترقيم المدن وال          --44
..الخ الخ . .. . .. برامجيات برامجيات ، أجهزة، ، أجهزة، عمل العدادين ، تهيئة وسائط النقل ، تهيئة الكوادر البشرية           عمل العدادين ، تهيئة وسائط النقل ، تهيئة الكوادر البشرية               لتسهيل لتسهيل وإشارات الداللة   وإشارات الداللة   

أدوار الجهات الساندة: الجزء التاسع  أدوار الجهات الساندةأدوار الجهات الساندة: : الجزء التاسع الجزء التاسع 
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، باريةخواالست  االمنية زة هواالج    واألمن الوطني   الداخلية  و ات الدفاع    وزار :ثانيًا
الحصر  والعمل الميداني في فعاليات العد التجريبي    لتأمين حرآة آوادر   

لمدة ثالثة أشهر مستمرة، وتأمين حرآة آوادر         التي تستمر والترقيم  
شهر إضافة الى تأمين الحماية االمنية الى مقرات العمل في      التعداد لمدة  

.المرآز والمحافظات     

، وعلى مستوى اللجنة العليا للتعداد   ومجالس المحافظات        المحافظات آافة     :ثالثًا
أن تقوم باإلشراف على آافة فعاليات التعداد في المحافظة        في آل محافظة       

 والنواحي للعمل الميداني المتواصل          االقضية وتفريغ لجان التعداد في  
. العدأنتهاء ولحين   2009 آيار من  أعتبارا

، ألغراض تهيئة الكوادر من المعلمين والمدرسين       التربيةوزارة :رابعًا
  ألف شخص لمدة ثالثة أشهر     18ألغراض الحصر والترقيم بحدود    

 ألف 200، والغراض العد بحدود    2009/ 1/5 من  أعتبارامستمرة   
. عينشخص لمدة أسبو    
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.. بتنسيق العمل مع لجان التعداد في المحافظات               بتنسيق العمل مع لجان التعداد في المحافظات              وزارة الدولة لشؤون المحافظات          :خامساً 

 بتهيئة الجمهور    راقيةمجلس النواب، وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وشبكة االعالم الع          : سادسًا
.  ومخرجاته التي سوف تنعكس على التخطيط السليم خدمة لهم          واهدافهالستيعاب أهمية التعداد     

 خارج   والممثليات  وزارتي الخارجية، المهجرين والمهاجرين ، الى جانب السفارات               :سابعاً 
 في تهيئة وتسهيل ما  في تهيئة وتسهيل ما وآذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات االنسانية           العراق   

.. شاملة شاملةيتطلبه العمل لحصر وعد الجالية العراقية في خارج العراق في ضوء خطة            يتطلبه العمل لحصر وعد الجالية العراقية في خارج العراق في ضوء خطة            

 ، بالمساهمة الفعلية في االعمال الفنية          ، بالمساهمة الفعلية في االعمال الفنية         الجامعات الحكومية واألهلية ومراآز البحوث           :ثامنًا
والتحليلية    والتحليلية    

 الى دور الوزارات االخرى التي تساهم في أنجاح فعاليات التعداد                   الى دور الوزارات االخرى التي تساهم في أنجاح فعاليات التعداد                  أضافة أضافة 
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انات  استخدام الماسح الضوئي إلدخال استمارات التعداد، بهدف التقاط البي      -1
وف يتم  بسرعة ودقة منعا ألي خطأ أو تحيز في إدخال البيانات، ولتحقيق ذلك س              

 بكتابة أو   تصميم االستمارات التعدادية بطريقة حديثة حيث يقوم الباحث الميداني  
إدخال    و،تأشير إالجابات المناسبة التي يتم التقاطها بواسطة الماسح الضوئي    

 الماسح الضوئي الستخراج النتائج بفترات قياسية  بإستخدام البيانات 

انات  استخدام الماسح الضوئي إلدخال استمارات التعداد، بهدف التقاط البي      -1
وف يتم  بسرعة ودقة منعا ألي خطأ أو تحيز في إدخال البيانات، ولتحقيق ذلك س              

 بكتابة أو   تصميم االستمارات التعدادية بطريقة حديثة حيث يقوم الباحث الميداني  
إدخال    و،تأشير إالجابات المناسبة التي يتم التقاطها بواسطة الماسح الضوئي    

 الماسح الضوئي الستخراج النتائج بفترات قياسية  بإستخدام البيانات 

آما .. ة آفوءة ـي توفر بنية تحتيـالضوئ ح ـستخدام الماس    إيتطلب
 يتطلب تأهيل الكوادر البشرية، وإتقان الجوانب الفنية بكفاءة عالية                

2009 في تعداد عام    التوجهات الجديدة         :  الجزء العاشر  2009 في تعداد عام    التوجهات الجديدة         :  الجزء العاشر 

 االعداد  في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة نطمح الى تحقيق طفرة نوعية في           
والمساآن لدورة     والتنفيذ باالعتماد على أحدث التوصيات الدولية حول تعدادات السكان            

:  ومبادىء وتوصيات االمم المتحدة في تنفيذ التعدادات من خالل          2010
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2009 في تعداد عام    التوجهات الجديدة         2009 في تعداد عام    التوجهات الجديدة        

 على    وإسقاط نتائج التعداد الحقاً    ( التعامل مع التقنيات الحديثة آمنظومة المعلومات الجغرافية                -2
 في االعمال    GISآيفية أستخدم نظم المعلومات الجغرافية          التعرف على   ،من خالل )المنظومة 

.وعرض نتائج التعداد    التحضيرية للتعداد      
وآيفية تهيئة   لما هو موجود،    لما فقد أو تحديثاً   بناء الخرائط الجغرافية واستكمالها تعويضاً         -3 

 وإنتهاءًا  لجان التعداد      لتعداد بدءًا من    ل  االعمال الميدانية   الخرائط على مستوى آافة المشتغلين في       
علما إن جميع الخرائط الحضرية       بالعداد وتحديد مسؤولية آل فريق عمل ميداني على الخرائط ،          

رافية، حيث تحتاج الى جهود      والريفية قديمة وال يمكن االستفادة منها إلغراض نظم المعلومات الجغ           
ه لتجهيز آافة الخرائط      آبيرة لتحديثها وإجراء مسوح ميدانية باإلضافة الى الوقت الذي تتطلب           

. ليها  وآذلك شراء الصور الفضائية الحديثة لكل الوحدات االدارية والعمل ع             مكننتهاالورقية ومن ثم   
ا تصميم البرامج    تصميم وتحديد محتويات االستمارة مـن حقول ومواصفات لكـي يبنى عليه      -4

.وقواعد البيانات      
ناقصات وإعداد آادر          آتابة البرامج الالزمة للمشروع مـن خـالل طرح البرامـج الجاهزة للم          -5

مؤهل 
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 وما تتطلبه المراآز مـن      وما تتطلبه المراآز مـن     تجهيز البنى التحتية وتحديد عـدد مراآز العمل في المرآز والمحافظات             تجهيز البنى التحتية وتحديد عـدد مراآز العمل في المرآز والمحافظات               --66
مع أنظمة التشغيل   مع أنظمة التشغيل    )  ) ServersServers( ( أجـهزة ومعدات خاصـة بالمشروع، آالحاسبات الخادمة                أجـهزة ومعدات خاصـة بالمشروع، آالحاسبات الخادمة                

ضمن مواصفات معينة تحدد حسب طبيعة   ضمن مواصفات معينة تحدد حسب طبيعة    )  ) ScannersScanners( ( المالئمة، أجهزة المسح الضوئي      المالئمة، أجهزة المسح الضوئي      
  وسرع  وسرع  مع أنظمة التشغيل، طابعات بأنواع وأحجام         مع أنظمة التشغيل، طابعات بأنواع وأحجام          )  ) PCPC( ( االستمارات، حاسبات شخصية    االستمارات، حاسبات شخصية    

..ظومات االتصال  ظومات االتصال  مختلفة، تجهيز ونصب الشبكات والحاسبات في مراآز العمل وربطها مع من         مختلفة، تجهيز ونصب الشبكات والحاسبات في مراآز العمل وربطها مع من         
ا وطرحها في   تحديد مواصفات برامج إدخال ومعالجة البيانات بشكل دقيق لالعالن عنه                  --77

.المناقصة  
 ممــن لديهم مؤهالت وخبرات في مجال إستخدام التكنولوجيا الحديثة               ممــن لديهم مؤهالت وخبرات في مجال إستخدام التكنولوجيا الحديثة              الكفوءة   الكفوءة   اختيار الكوادر     اختيار الكوادر      -8

إلعدادهم آمدربين لتدريب فرق العمل التقنية      إلعدادهم آمدربين لتدريب فرق العمل التقنية      
ضمنها منظومات االنترنيت لتقييم  ضمنها منظومات االنترنيت لتقييم  ببوودراسة وضع منظومات االتصال الحالية في المحافظات           دراسة وضع منظومات االتصال الحالية في المحافظات            --99

واختيار أفضل وسيلة   واختيار أفضل وسيلة   عملية ربط مراآز العمل في المحافظات مـع المرآز الرئيسي فـي بغداد           عملية ربط مراآز العمل في المحافظات مـع المرآز الرئيسي فـي بغداد           
..لنقل البيانات   لنقل البيانات   

2009 في تعداد عام    التوجهات الجديدة         2009 في تعداد عام    التوجهات الجديدة        
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إستخدام المسح الضوئي         
، سيجري اعتماد  )إستخدام أجهزة الحاسوب     (بدًال من إدخال بيانات االستمارات باألسلوب السابق      

 من الميدان، وتجري    االدخال عن طريق الماسح الضوئي حيث تمسح االستمارة ضوئيًا آما وردت      
.معالجتها ببرامج خاصة   

إستخدام المسح الضوئي         
، سيجري اعتماد  )إستخدام أجهزة الحاسوب     (بدًال من إدخال بيانات االستمارات باألسلوب السابق      

 من الميدان، وتجري    االدخال عن طريق الماسح الضوئي حيث تمسح االستمارة ضوئيًا آما وردت      
.معالجتها ببرامج خاصة   
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تنفيذ مشروع تقديم الدعم  على ) UNFPA(صندوق االمم المتحدة للسكان    التنسيق مع 
 بغية إخراج نتائجه بدقة وبسرعة،       ه،الفني للتعداد بشأن تبني منهجيات حديثة لتنفيذ  

المكتب  ويجري الصندوق حاليًا جهودًا حثيثة لضمان المصادقة على المشروع من             
،  وآذلك التنسيق مع الجهاز المرآزي للتعبئة واإلحصاء في جمهورية          الرئيس للصندوق 

ي إدخال ومعالجة       مصر العربية لالستفادة من خبرتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة ف      
ح عملية التعداد   البيانات واستخدام نظم المعلومات الجغرافية وتدريب الكوادر بعد نجا           

. وأطلقت نتائجه قبل أيام     2006التي نفذت نهاية عام 
والجهات التي     وفي ضوء ذلك سنباشر عملية التأهيل وبناء القدرات مع الجانب المصري     

التكنولوجيا الحديثة في     مجال استخدام      تجربتهم في   لالستفادة من ، سيتم التعاقد معها
، وتم االتفاق GISإدخال ومعالجة بيانات التعداد واستخدام نظم المعلومات الجغرافية               

التدريب في خارج وداخل العراق، مما يتطلب      خطة    على تنفيذ  مبدأيًا مع الصندوق  
لى مستوى   تأمين مستلزمات تقنية حديثة بأحجام وآميات آبيرة لكي تؤمن الحاجة ع         

ومات الجغرافية،     المحافظات وإقليم آردستان ، ومنها الصور الفضائية، أجهزة نظم المعل            
. أجهزة المسح الضوئي، وبناء شبكات االتصال     

بناء القدرات    : الجزء الحادي عشر    بناء القدرات    : الجزء الحادي عشر   
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 وتخطيط ومراقبة التعداد رةادإ        وتخطيط ومراقبة التعداد رةادإ       

دام المسح الضوئي  خست إبل البيانات      اأدخ        دام المسح الضوئي  خست إبل البيانات      اأدخ       

برامجيات  وما يتعلق بها من      دام التكنولوجيا الحديثة    خبإست      معالجة البيانات         برامجيات  وما يتعلق بها من      دام التكنولوجيا الحديثة    خبإست      معالجة البيانات        

 وربطها مع قواعد البيانات االخرى            تكوين قواعد البيانات        وربطها مع قواعد البيانات االخرى            تكوين قواعد البيانات       

 على  لخرائط الصور الجوية وا      نظم المعلومات الجغرافية وما يتعلق بها من تهيئة              
مستوى آافة العاملين في الميدان وآذلك خرائط ما بعد التعداد                

 على   على  لخرائط لخرائط الصور الجوية وا  الصور الجوية وا      نظم المعلومات الجغرافية وما يتعلق بها من تهيئة                  نظم المعلومات الجغرافية وما يتعلق بها من تهيئة              
مستوى آافة العاملين في الميدان وآذلك خرائط ما بعد التعداد            مستوى آافة العاملين في الميدان وآذلك خرائط ما بعد التعداد                    

دام التطبيقات الجاهزة    خوأست  واالقتصادي واالجتماعي لنتائج التعداد      رافيغالديم   التحليل     دام التطبيقات الجاهزة    خوأست  واالقتصادي واالجتماعي لنتائج التعداد      رافيغالديم   التحليل    

   نشر البيانات والترويج للحمالت االعالمية           نشر البيانات والترويج للحمالت االعالمية        

:هيمحاور  مجموعة وستتضمن االتفاقية انشطة عديدة تدور حول      
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2 8 تصميم شاشات البحث والتعديل والعالقات 

3 15 التعامل مع الماسح، التعامل مع مراقبة الجودة، إدارة النظام    

3 15  ، إنشاء قاعدة البيانات   Template، تصميم القالب  ارة  ماألستتصميم 

مرحلة الماسح الضوئي     5

1 10  أعمال التسليم والتسلم، والتدريب علي أعمال المراجعة المكتبية     ىالتدريب عل

مرحلة النشاط المكتبي  4

1 15   والقدرة على  تفسير وقراءة الخرائط  تنفيذ أعمال التعداد الميدانية ىالتدريب عل

2 8  الخاصة بالسكان والمباني     تصميم قواعد البيانات الجغرافية ىالتدريب عل

GISمرحلة نظم المعلومات الجغرافية  3

1 25 التدريب  للعاملين في مرحلة ترقيم وحصر المباني  

1 25   التدريب المرآزي لقيادات العمل الميداني 

مرحلة األعمال التحضيرية للعمل الميداني وإعداد النتائج      2

1 5 واالعالنية  وإدارة الحملة االعالمية  ن والتوثيقالواألع الدعاية  ىالتدريب عل

مرحلة الدعاية واإلعالن  1

مدة التدريب  
) باألسبوع ( 

عدد 
المتدربين  أسم الدورة  ت

2009مقتـرح خطة التدريب لتعداد عـام          2009مقتـرح خطة التدريب لتعداد عـام         
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1 10 ) التدريب علي ربط الجداول بالموقع      (مرحلة النشر اإللكتروني     11

1 3  وتحليل البيانات تخالص إس لالطالع على القدرة على زيارة استطالعية 

D.W.H, D.M  10مرحلة مخزن وتنقيب البيانات            

2 5 التدريب على برمجيات النتائج االولية 

3 5 إدارة قواعد البيانات 

3 15 ياأللتدريب علي برمجيات الترميز  

9 والتسجيل التقليدي       ياأللمرحلة الترميز 

2 8 Forms  & Reportsربط شاشات المستخدم ب 

3 8 عمل التقارير النهائية 

1 8 تصميم قاعدة البيانات   

ويبات  ب الت راج خوأست  مرحلة أنشاء قاعدة البيانات ومعالجتها         8

1 12 نقل وتأمين  البيانات 

2 15 التعامل مع قواعد البيانات المختلفة 

 ونقل البيانات        المختلفة تدريب مديرى قواعد البيانات على التعامل مع االستمارة و التطبيقات               :   مرحلة الدعم الفني      
ًاتباع 

7

3 15 مرحلة الشمول   6

مدة التدريب  
) باألسبوع ( 

عدد 
المتدربين  ت أسم الدورة  
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والبلوآات ترقيم وحصر الطرق في المناطق الحضرية،       :  المرحلة الميدانية االولى   -1
.    في المناطق الريفية  

والحيازات   ترقيم وحصر المباني وترقيم المنشآت    :  المرحلة الميدانية الثانية   -2
.     الزراعية

.حصر األسر والمنشآت والحائزين الزراعيين     :  المرحلة الميدانية الثالثة   -3
.عد السكان والمساآن    :  المرحلة الميدانية الرابعة   -4

والبلوآات ترقيم وحصر الطرق في المناطق الحضرية،       :  المرحلة الميدانية االولى   -1
.    في المناطق الريفية  

والحيازات   ترقيم وحصر المباني وترقيم المنشآت    :  المرحلة الميدانية الثانية   -2
.     الزراعية

.حصر األسر والمنشآت والحائزين الزراعيين     :  المرحلة الميدانية الثالثة   -3
.عد السكان والمساآن    :  المرحلة الميدانية الرابعة   -4

مراحل العمل الميداني في تنفيذ التعداد              :  الجزء الثاني عشر      مراحل العمل الميداني في تنفيذ التعداد              :  الجزء الثاني عشر     

ولنجاح هذه المراحل وآفاءة تنفيذها يقتضي بناء وتحديث الخرائط              
الجغرافيـة بمستويات تفصيليـة وتهيئــة وتدريــب الكوادر         

ولنجاح هذه المراحل وآفاءة تنفيذها يقتضي بناء وتحديث الخرائط              ولنجاح هذه المراحل وآفاءة تنفيذها يقتضي بناء وتحديث الخرائط              
الجغرافيـة بمستويات تفصيليـة وتهيئــة وتدريــب الكوادر         الجغرافيـة بمستويات تفصيليـة وتهيئــة وتدريــب الكوادر         
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ترقيم وحصـر 
  الطرق فى  الحضر  

 في والبلوآات 
الريف 

)  يوم20( 
 2009/ 25/5 من  
2009/ 14/6حتى 

ترقيم وحصـر 
  الطرق فى  الحضر  

 في والبلوآات 
الريف 

)  يوم20( 
 2009/ 25/5 من  
2009/ 14/6حتى 

 ىترقيم المبان
وحصر مكوناتها   

من وحدات وترقيم      
 والحيازات   ت أ المنش

الزراعية  
 )شهر واحد     (
 حتى  15/6  من
15/7 /2009

 ىترقيم المبان
وحصر مكوناتها   

من وحدات وترقيم      
 والحيازات   ت أ المنش

الزراعية  
 )شهر واحد     (
 حتى  15/6  من
15/7 /2009

 األسر ر  ـــصح
ت ــآ نش ـالمو 

والحائزين   
آل ى فالزراعيين  
ر ـــمن الحض  

ف ــــوالري 
  ) يوم 45(
 2009/ 15/7  من 
2009/ 31/8 ىحت

 األسر ر  ـــصح
ت ــآ نش ـالمو 

والحائزين   
آل ى فالزراعيين  
ر ـــمن الحض  

ف ــــوالري 
  ) يوم 45(
 2009/ 15/7  من 
2009/ 31/8 ىحت

المرحلة الثالثة   المرحلة الثالثة    المرحلة الثانية    المرحلة الثانية     المرحلة األولى   المرحلة األولى   

ني في تنفيذ التعداد للفترة          ا د يلم مراحل العمل ا    

25/5/2009 – 30/10/2009

ني في تنفيذ التعداد للفترة          ا د يلم مراحل العمل ا    

25/5/2009 – 30/10/2009

عد السكان   
والمساآن وتسجيل     

خصائصهم
  ) يوم 40(

 2009/ 20/9من  
حتى 

30/10/2009  

عد السكان   
والمساآن وتسجيل     

خصائصهم
  ) يوم 40(

 2009/ 20/9من  
حتى 

30/10/2009  

المرحلة الرابعة     المرحلة الرابعة     
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ن كاليمية  عملية الترقيم والحصر بمثابة حجر األساس ليوم العد وبدون هذه العملتعتبر 
 سيماال   حصائياإلإجراء التعداد، وذلك لما توفره من أطر إحصائية لجميع أنشطة العمل 

يانات المتعلقة بالمبنى التعداد، حيث يوفر الترقيم أدلة جغرافية يستوفي بموجبها العداد الب
اطق أقامتهم واألسر، ويوفر الحصر معلومات أولية عن السكان فيما يتعلق بتحديد من
دادين وتحديد وأعدادهم لكي تكون بمثابة دليل عمل إلى مدير القطاع لتقدير عدد الع

ول ؤالمسلجغرافية مناطق العد لمنع الحذف أو التكرار وضمان التغطية الكاملة للمنطقة ا
.عنها

يجب عليها العمل لمدة النقطة االساسية في هذا االمر تفرض ان آوادر الحصر والترقيم   
المنشآت ولحصر وترقيم آل المباني والوحدات السكنية ثالثة أشهر ونصف متواصلة 

 الى وضع عالمات واتجاهات الشوارع  فةاباالض في عموم العراق   الزراعية،ازاتيوالح
.. للتعداد العام للسكان والمساآن"  والساحات تمهيداقةزواال

ت والتي ال تتسم وعملية الترقيم هذه منفصلة عن عمليات الترقيم المعتمدة في المحافظا
.منهجية موحدة يمكن من خاللها انجاز عملية الحصر إعتمادحيث يقتضي باالآتمال 

 قطاعا ألغراض  وآل مقاطعة في المناطق الريفيةتعتبر آل محلة في المناطق الحضريةو
. وتحت مسؤولية مدير القطاعالترقيم والحصر والعد

 يتطلب توفير ،صحيح وحديث يستند اليهخرائطي بسبب عدم وجود اساس معلوماتي و
 لتسهل عملية الحصر  حديثه او مسوح ميدانيه لتحديث ورسم الخرائطئيهاصور فض
.والترقيم

مرحلة الترقيم والحصر    مرحلة الترقيم والحصر    
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) عمل مدير القطاع      ( المرحلة الميدانية االولى          ) عمل مدير القطاع      ( المرحلة الميدانية االولى         

 في المناطق الريفية  والبلوآاتترقيم وحصر الطرق في المناطق الحضرية،      
: وآاآلتي

  واعطاءمكتبيا لى خارطة المسح الموقعي      أو القرية عمحلة   التحديد حدود      -1
. سب موقعها الجغرافي على الخارطة      ح مسلسل   آل محلة رقم   

ميدانيا ووضع   على الطبيعة المحلة أو القرية  حدود   وتحديد  توضيح  -2
.عالمات الطرق عليها 

.  على الخرائط  واالزقة الترقيم النظامي للطرق    تسقيط  -2
.  والقرى وتوابعها بأرقام تعدادية  واالزقة  ترقيم الطرق    -3
.  رسم مخطط المحلة او القرية بعد الترقيم         -4
. تقسيم مناطق العمل على المساعدين -5
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نموذج عالمات الطرق        نموذج عالمات الطرق        

رقم المحلة 

رقم المحلة 

رقم المحلة 

رقم المحلة 
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نموذج عالمات المباني والمنشآت            نموذج عالمات المباني والمنشآت            

2

391

15-19  
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نموذج تحديد حدود المحلة أو القطاع              نموذج تحديد حدود المحلة أو القطاع              
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 في المحلة أو القطاع      زقة  واأل  نموذج ترقيم الطرق         في المحلة أو القطاع      زقة  واأل  نموذج ترقيم الطرق        
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رسم مخطط القطاع أو المحلة بعد عملية        
 ترقيم الطرق واألزقة  

رسم مخطط القطاع أو المحلة بعد عملية        
 ترقيم الطرق واألزقة  
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نموذج ترقيم القرى وتوابعها في المناطق الريفية     نموذج ترقيم القرى وتوابعها في المناطق الريفية     
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تقسيم مناطق العمل في المناطق الحضرية على المشرفين                    
لغرض تنفيذ المرحلة الثانية من العمل الميداني             

تقسيم مناطق العمل في المناطق الحضرية على المشرفين                    
لغرض تنفيذ المرحلة الثانية من العمل الميداني             
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تقسيم مناطق العمل على المشرفين في نظام               
 الريفية   للمناطق  البلوآات   

تقسيم مناطق العمل على المشرفين في نظام               
 الريفية   للمناطق  البلوآات   
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ترقيم المباني وحصر ما بها من وحدات سكنية وغير سكنية     
 المنشآت والحيازات الزراعية       وترقيم

ترقيم المباني وحصر ما بها من وحدات سكنية وغير سكنية     
 المنشآت والحيازات الزراعية       وترقيم

المرحلة الميدانية الثانية         
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 حصر األسر والمنشآت والحائزين الزراعيين       

المرحلة الميدانية الثالثة           

اسرةاسرة

اسرةاسرة
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الهيئة العليا للتعداد
 الهيئة رئيس

 التخطيط والتعاون االنمائي  وزير
 الهيئة العليا للتعداداعضاء

غرفة العمليات 
 الوطني للتعداد المدير

 لألحصاء الجهاز المرآزي رئيس

2009الهيكل االداري للتعداد العام للسكان لعام             2009الهيكل االداري للتعداد العام للسكان لعام            

 قطاع العمل الفني

قطاع الشبكات ووسائل االتصال   قطاع الخرائط

قطاع الوحدات االدارية

قطاع التدريبقطاع العمل الميداني

قطاع الحمالت االعالمية والعالقات العامة

قطاع العمل االداري

قطاع العمل المالي 

قطاع المسح الضوئي  

قطاع التسجيل التقليدي

قطاع الترميز اآللي

 النتائجوإستخراجقطاع معالجة البيانات 

قطاع المتابعة للشؤون الفنية 

الخبراء
والمستشارون  

التعاون  
الدولي 

االدارة التنفيذية      
المدير    /  للتعداد  

 التنفيذي للتعداد     
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إعداد االدلة      1.

تصميم االستمارات    2.

إعداد الجداول الصماء      3.
وجداول االخراج  

إعداد المفاهيم      4.
والتعاريف    

إعداد التعليمات       5.
وسجالت التفريغ  

إعداد قواعد التدقيق    6.

االسناد التكنولوجي      7.
)التواصل والتنسيق   (

اعداد خطط العد      8.
للحضر ، الريف ،       

البدو ، االجانب وخطة     
عد الجاليات     

إعداد خطة الترقيم     9.
والحصر 

إعداد خطة التعداد     10.
التجريبي 

التوثيق لكافة مراحل       11.
العمل   

التدقيق المكتبي        12.
لألستمارات  

إعداد االدلة      1.

تصميم االستمارات    2.

إعداد الجداول الصماء      3.
وجداول االخراج  

إعداد المفاهيم      4.
والتعاريف    

إعداد التعليمات       5.
وسجالت التفريغ  

إعداد قواعد التدقيق    6.

االسناد التكنولوجي      7.
)التواصل والتنسيق   (

اعداد خطط العد      8.
للحضر ، الريف ،       

البدو ، االجانب وخطة     
عد الجاليات     

إعداد خطة الترقيم     9.
والحصر 

إعداد خطة التعداد     10.
التجريبي 

التوثيق لكافة مراحل       11.
العمل   

التدقيق المكتبي        12.
لألستمارات  

قطاع التدريبقطاع العمل الميدانيقطاع الوحدات االداريةقطاع الخرائط قطاع العمل الفني

جرد الخرائط 1.
والصور الفضائية 

تقويم الخرائط 2.
والصور الفضائية

تهيئة الكوادر 3.

التدريب على انتاج 4.
الخرائط وفهرستها

التدريب على 5.
استخدام الخرائط

التدريب على 6.
استخدام التقنيات 

و   GPSالرقمية 
GIS

تحديث الخرائط  7.
ألصغر وحدة ادارية 

) محلة ، قرية(
 المعالم وتسقيط

الرئيسة عليها 
وترقيمها 

انتاج االطلس 8.
االحصائي للتعداد

ربط قاعدة البيانات 9.
الجغرافية بقاعدة 
البيانات التعدادية 

 الخرائط  ألنتاج
الرقمية التفصيلية 
.على مستوى المبنى

جرد الخرائط 1.
والصور الفضائية 

تقويم الخرائط 2.
والصور الفضائية

تهيئة الكوادر 3.

التدريب على انتاج 4.
الخرائط وفهرستها

التدريب على 5.
استخدام الخرائط

التدريب على 6.
استخدام التقنيات 

و   GPSالرقمية 
GIS

تحديث الخرائط  7.
ألصغر وحدة ادارية 

) محلة ، قرية(
 المعالم وتسقيط

الرئيسة عليها 
وترقيمها 

انتاج االطلس 8.
االحصائي للتعداد

ربط قاعدة البيانات 9.
الجغرافية بقاعدة 
البيانات التعدادية 

 الخرائط  ألنتاج
الرقمية التفصيلية 
.على مستوى المبنى

جرد الوحدات 1.
االدارية وفق آخر 

تحديث لكل 
محافظة 

تثبيت الوحدات  2.
االدارية المتداخلة 

بين المحافظات 
إعداد دليل 3.

الرموز االدارية 
على مستوى 
المحلة والقرية

جرد الوحدات 1.
االدارية وفق آخر 

تحديث لكل 
محافظة 

تثبيت الوحدات  2.
االدارية المتداخلة 

بين المحافظات 
إعداد دليل 3.

الرموز االدارية 
على مستوى 
المحلة والقرية

اعداد هيكل 1.
المشتغلين ووصف   

الوظائف
تهيئة الكوادر2.
االستالم والتسلم3.
التنسيق والمتابعة 4.
تحديد مراآز 5.

  مسؤولي تواجد 
التعداد على 

مستوى الوحدات  
االدارية

اعداد هيكل 1.
المشتغلين ووصف   

الوظائف
تهيئة الكوادر2.
االستالم والتسلم3.
التنسيق والمتابعة 4.
تحديد مراآز 5.

  مسؤولي تواجد 
التعداد على 

مستوى الوحدات  
االدارية

إعداد خطط  1.
التدريب لكافة 

مراحل العمل في  
.التعداد 

تهيئة وتوفير 2.
الكوادر البشرية 
حسب مؤهالتهم    

وبما يتطلبه العمل 
من أعداد 
. ومؤهالت    

تهيئة مستلزمات 3.
.التدريب 

المتابعة 4.
 على واالشراف

.تنفيذ التدريب
تهيئة اماآن 5.

التدريب

إعداد خطط  1.
التدريب لكافة 

مراحل العمل في  
.التعداد 

تهيئة وتوفير 2.
الكوادر البشرية 
حسب مؤهالتهم    

وبما يتطلبه العمل 
من أعداد 
. ومؤهالت    

تهيئة مستلزمات 3.
.التدريب 

المتابعة 4.
 على واالشراف

.تنفيذ التدريب
تهيئة اماآن 5.

التدريب

  المدير التنفيذي للتعداد     /  االدارة التنفيذية للتعداد   
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قطاع الحمالت االعالمية 
قطاع التسجيل التقليديقطاع المسح الضوئي  قطاع العمل المالي قطاع العمل االداريوالعالقات العامة

  المدير التنفيذي للتعداد     /  االدارة التنفيذية للتعداد   

االعالن عن    1.
آافة فعاليات 

.التعداد 
الترويج للتعداد 2.

حمالت الحشد  ( 
).الوطني 

النشر والنشر 3.
.االلكتروني

وسائل االعالم  4.
)Mass 

Media(
التوثيق 5.

.االعالمي 

االعالن عن    1.
آافة فعاليات 

.التعداد 
الترويج للتعداد 2.

حمالت الحشد  ( 
).الوطني 

النشر والنشر 3.
.االلكتروني

وسائل االعالم  4.
)Mass 

Media(
التوثيق 5.

.االعالمي 

تهيئة ونقل وتجهيز   1.
المستلزمات 

تهيئة المخازن 2.

استئجار مباني  3.

تأثيث وصيانة 4.
المباني 

تهيئة اماآن التدريب 5.

المشتريات والفحص6.

فتح وتحليل  7.
 والعروض العطاءات

التعيين والتعاقد 8.
والتنسيب

إعداد المراسالت   9.
والمخاطبات

الطباعة 10.

االسناد االمني 11.

االسناد القضائي  12.
والقانوني 

تهيئة ونقل وتجهيز   1.
المستلزمات 

تهيئة المخازن 2.

استئجار مباني  3.

تأثيث وصيانة 4.
المباني 

تهيئة اماآن التدريب 5.

المشتريات والفحص6.

فتح وتحليل  7.
 والعروض العطاءات

التعيين والتعاقد 8.
والتنسيب

إعداد المراسالت   9.
والمخاطبات

الطباعة 10.

االسناد االمني 11.

االسناد القضائي  12.
والقانوني 

االستالم والتسليم 1.
والمطابقة مع  

االطار 
اعادة االستمارات 2.

غير الصالحة 
 دخالهاإلللمسح 
"يدويا

تهيئة الكوادر3.

المسح الضوئي  4.
ستمارات لال

برنامج التمييز 5.
ICR  على صور 

االستمارات 
تصحيح البيانات  6.

) KEY(االشارية 
لربط وجهي     
االستمارة

الشمول والمطابقة 7.

تنقية االخطاء  8.

قواعد البيانات 9.

االستالم والتسليم 1.
والمطابقة مع  

االطار 
اعادة االستمارات 2.

غير الصالحة 
 دخالهاإلللمسح 
"يدويا

تهيئة الكوادر3.

المسح الضوئي  4.
ستمارات لال

برنامج التمييز 5.
ICR  على صور 

االستمارات 
تصحيح البيانات  6.

) KEY(االشارية 
لربط وجهي     
االستمارة

الشمول والمطابقة 7.

تنقية االخطاء  8.

قواعد البيانات 9.

تسجيل بيانات 1.
االستمارة الغير 
صالحة للمسح  

الضوئي  
تهيئة الكوادر2.
الشمول  3.
التنقية 4.
قواعد البيانات  5.
تسجيل اسماء  6.

االفراد

تسجيل بيانات 1.
االستمارة الغير 
صالحة للمسح  

الضوئي  
تهيئة الكوادر2.
الشمول  3.
التنقية 4.
قواعد البيانات  5.
تسجيل اسماء  6.

االفراد

إعداد التعليمات  1.
المالية

الصرف والتدقيق2.

إعداد الموقف 3.
وجه  ألالشهري 
الصرف
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قطاع الشبكات ووسائل االتصال   قطاع المتابعة للشؤون الفنية  النتائجوإستخراجقطاع معالجة البيانات قطاع الترميز اآللي

االستالم والتسلم والتجهيز
تهيئة الكوادر
الترميز اآللي

المراجعة اآللية للترميز
قواعد البيانات 

االستالم والتسلم والتجهيز
تهيئة الكوادر
الترميز اآللي

المراجعة اآللية للترميز
قواعد البيانات 

استالم قاعدة بيانات الحصر 1.
وتنقية االخطاء 

استالم قاعدة بيانات تعداد 2.
السكان والمساآن وتنقية 

االخطاء 
تهيئة الكوادر 3.
معالجة بيانات الحصر4.
معالجة بيانات السكان 5.

والمساآن 
 تبويباتتجهيز وطباعة   6.

الحصر حسب الوحدات  
االدارية

 تبويباتتجهيز وطباعة   7.
السكان حسب الوحدات   

االدارية 
 تبويباتتجهيز وطباعة   8.

المباني حسب الوحدات   
االدارية

استالم قاعدة بيانات الحصر 1.
وتنقية االخطاء 

استالم قاعدة بيانات تعداد 2.
السكان والمساآن وتنقية 

االخطاء 
تهيئة الكوادر 3.
معالجة بيانات الحصر4.
معالجة بيانات السكان 5.

والمساآن 
 تبويباتتجهيز وطباعة   6.

الحصر حسب الوحدات  
االدارية

 تبويباتتجهيز وطباعة   7.
السكان حسب الوحدات   

االدارية 
 تبويباتتجهيز وطباعة   8.

المباني حسب الوحدات   
االدارية

 الى التبويباتتسليم 1.
االحصاء 

تهيئة الكوادر2.

 التبويباتمراجعة 3.
) المخرجات(

إعداد التقرير 4.
النهائي 

إتالف االستمارات 5.

النشر االلكتروني   6.
على موقع الجهاز 

مستودع البيانات 7.
D.W.H  والتنقيب 

D.M
ربط بيانات المباني 8.

والسكان بواسطة 
D.W.H.

 الى التبويباتتسليم 1.
االحصاء 

تهيئة الكوادر2.

 التبويباتمراجعة 3.
) المخرجات(

إعداد التقرير 4.
النهائي 

إتالف االستمارات 5.

النشر االلكتروني   6.
على موقع الجهاز 

مستودع البيانات 7.
D.W.H  والتنقيب 

D.M
ربط بيانات المباني 8.

والسكان بواسطة 
D.W.H.

ربط مراآز المعالجة1.

تهيئة الكوادر2.

انشاء شبكات 3.
داخلية في آل مرآز 

وضع نظام مراقبة  4.
لعمل الشبكات في 

المراآز
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متطلبات العمل الميداني للتعداد         :  الجزء الثالث عشر    متطلبات العمل الميداني للتعداد         :  الجزء الثالث عشر   

المشتغلين في مراحل العمل الميداني للتعداد                المشتغلين في مراحل العمل الميداني للتعداد                

الصور الفضائية والخرائط المطلوب تجهيزها                 الصور الفضائية والخرائط المطلوب تجهيزها                 
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.ت        مشرف مرآزي، لألشراف على آافة فعاليات التعداد في المحافظا                 25
        مساعد مشرف مرآزي  50
. التنفيذي للتعداد في المحافظة       المسؤول         مشرف محافظة،    25

. التنفيذي للتعداد في القضاء    المسؤول       مشرف قضاء، 120
. التنفيذي للتعداد في الناحية     المسؤول       مشرف ناحية،  360

 عن ترقيم وحصر الطرق وفق خطة الترقيم          المسؤول  مدير قطاع في الحضر،     4000
. منطقة عمله من مشرف الناحية على الطبيعة     إستالم  والحصر المعدة، بعد      

 وفق خطة الترقيم  البلوآات     عن ترقيم وحصر المسؤول    مدير قطاع في الريف،     10000
. منطقة عمله من مشرف الناحية على الطبيعة     إستالم  والحصر المعدة، بعد      

 عن ترقيم المباني في منطقة  المسؤول   مساعد مدير قطاع في الحضر والريف،      5000
عمله التي يحددها له مدير القطاع وحصر ما بها من وحدات سكنية وغير          

.سكنية ومنشآت وأسر
 عن عد السكان والمساآن وتسجيل خصائصهم في مرحلة عد         مسؤول  عداد،  200000

.السكان   

.ت        مشرف مرآزي، لألشراف على آافة فعاليات التعداد في المحافظا                 25
        مساعد مشرف مرآزي  50
. التنفيذي للتعداد في المحافظة       المسؤول         مشرف محافظة،    25

. التنفيذي للتعداد في القضاء    المسؤول       مشرف قضاء، 120
. التنفيذي للتعداد في الناحية     المسؤول       مشرف ناحية،  360

 عن ترقيم وحصر الطرق وفق خطة الترقيم          المسؤول  مدير قطاع في الحضر،     4000
. منطقة عمله من مشرف الناحية على الطبيعة     إستالم  والحصر المعدة، بعد      

 وفق خطة الترقيم  البلوآات     عن ترقيم وحصر المسؤول    مدير قطاع في الريف،     10000
. منطقة عمله من مشرف الناحية على الطبيعة     إستالم  والحصر المعدة، بعد      

 عن ترقيم المباني في منطقة  المسؤول   مساعد مدير قطاع في الحضر والريف،      5000
عمله التي يحددها له مدير القطاع وحصر ما بها من وحدات سكنية وغير          

.سكنية ومنشآت وأسر
 عن عد السكان والمساآن وتسجيل خصائصهم في مرحلة عد         مسؤول  عداد،  200000

.السكان   

األعداد التقريبية للمشتغلين في فعاليات             
 الميداني    العمل  

األعداد التقريبية للمشتغلين في فعاليات             
 الميداني    العمل  
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هيكل العمل الميداني   هيكل العمل الميداني   

مساعد) 50 (المساعدون

المحافظةامشرف 
مشرف)25 ()مدير احصاء المحافظة(

مشرف) 120 (مشرف القضاء

مشرف) 360 (مشرف الناحية

االف مساعد) 5 (المساعدونألف مدير قطاع) 14 (مديرو القطاعات

الف عداد) 200 (ادوندالع

 أثناء وانسيابية العمل   هيكل العمل الميداني للتعداد   

عمليتي الحصر والترقيم والعد 

 أثناء وانسيابية العمل   هيكل العمل الميداني للتعداد   

عمليتي الحصر والترقيم والعد 

مشرف) 25 (المشرف المرآزي
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لمختلف فعاليات التعداد          الصور الفضائية والخرائط المطلوب تجهيزها            لمختلف فعاليات التعداد          الصور الفضائية والخرائط المطلوب تجهيزها           

 في إدارة العمل   لإلستخدام  ذات مقياس صغير المكتبيةالمرجعية أو   الخرائط  -1
 .آكل

. الميدانيلإلستخدام   ذات مقياس آبير  طوبوغرافية     خرائط    -2
.على مستوى اصغر الوحدات اإلدارية ومناطق العد       محدثة   خرائط تفصيلية    -3
وذلك   ةالتحديث الميداني لإلطار والتحقق من دقة الخرائط والمواقع الجغرافي               -4

وإيجاد الحلول       ، بعكس آافة الخصائص الجديدة والمتغيرات على خرائط األساس      
.للوحدات السكنية المتداخلة بين الحدود اإلدارية         

 متزامنا مع عمل الخرائط،     الجغرافي أو التصنيف  تحديد خطة أو نظام للترميز       -5
.ووصف مناطق العد التي على ضوئها سيتم نشر بيانات التعداد     

ث  أعطاء الشوارع والمباني عالمات تمييز دائمة، تسقط على الخرائط، حي         -6
. ضوحتعطى الشوارع أسماء وأرقاما والمباني أرقامًا تنفرد بها وتميزها بو           

م ترميز  رسم مناطق العد على الخرائط وإعطاؤها ارقامًا رمزية هي نفسها أرقا       -7
رافية   مناطق العد، وبذلك يمكن أدراج أرقام ترميز مناطق العد والرموز الجغ           

 بيانات األخرى والمعلومات اإلحصائية عند إدخال البيانات وعندئذ يمكن إتاحة           
.التعداد حسب منطقة العد    

 في إدارة العمل   لإلستخدام  ذات مقياس صغير المكتبيةالمرجعية أو   الخرائط  -1
 .آكل

. الميدانيلإلستخدام   ذات مقياس آبير  طوبوغرافية     خرائط    -2
.على مستوى اصغر الوحدات اإلدارية ومناطق العد       محدثة   خرائط تفصيلية    -3
وذلك   ةالتحديث الميداني لإلطار والتحقق من دقة الخرائط والمواقع الجغرافي               -4

وإيجاد الحلول       ، بعكس آافة الخصائص الجديدة والمتغيرات على خرائط األساس      
.للوحدات السكنية المتداخلة بين الحدود اإلدارية         

 متزامنا مع عمل الخرائط،     الجغرافي أو التصنيف  تحديد خطة أو نظام للترميز       -5
.ووصف مناطق العد التي على ضوئها سيتم نشر بيانات التعداد     

ث  أعطاء الشوارع والمباني عالمات تمييز دائمة، تسقط على الخرائط، حي         -6
. ضوحتعطى الشوارع أسماء وأرقاما والمباني أرقامًا تنفرد بها وتميزها بو           

م ترميز  رسم مناطق العد على الخرائط وإعطاؤها ارقامًا رمزية هي نفسها أرقا       -7
رافية   مناطق العد، وبذلك يمكن أدراج أرقام ترميز مناطق العد والرموز الجغ           

 بيانات األخرى والمعلومات اإلحصائية عند إدخال البيانات وعندئذ يمكن إتاحة           
.التعداد حسب منطقة العد    
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قطاعات حيث    تستخدم الخرائط في العد الميداني بعد تقسيم العراق بكامله إلى       -1
طاعا   تعتبر آل محلة في المناطق الحضرية وآل مقاطعة في المناطق الريفية ق             

يتوقع أن يتراوح عدد المحالت      ، حيث  ألغراض الترقيم والحصر والعد  
 ، عدد المحالت فيها تقرب      26578والمقاطعات والقرى لعموم العراق حوالي         

 .15155 وعدد القرى    9307 وعدد المقاطعات    3870الى 
أو مجاالت، ذات حجم محدد بعدد أفراد          ) عد  (مناطق  م تقسيم القطاعات الى   يت-2

تكرار األسرة المعيشية، مناسب لتغطيته من قبل عداد واحد لمنع الحذف أو ال       
ث يضم في مناطق العد، وهذا يتوقف على دقة الخرائط التفصيلية المتاحة ، حي       

)  20-15(أسرة وفي المناطق الريفية     )  25-20(المجال في المناطق الحضرية        
 حيث يكون انتقال العدادين من     هوار األفي المناطق الجبلية ومناطق        و ،أسرة 

) 10( يضم المجال في حدود       حيثأسرة ألخرى اآثر صعوبة ويتطلب وقتا اآثر،       
ان وعدم تشكيل مجال      كاإلم مراعاة أن تكون مباني األسر متجاورة قدر         مع اسر

 وإذا آان في المسكن اآثر من أسرة         ، تقع في اآثر من شارع أو زقاق  ًاسرأيضم 
. واحدة فيجب أن تكون هذه األسر ضمن مجال واحد            

قطاعات حيث    تستخدم الخرائط في العد الميداني بعد تقسيم العراق بكامله إلى       -1
طاعا   تعتبر آل محلة في المناطق الحضرية وآل مقاطعة في المناطق الريفية ق             

يتوقع أن يتراوح عدد المحالت      ، حيث  ألغراض الترقيم والحصر والعد  
 ، عدد المحالت فيها تقرب      26578والمقاطعات والقرى لعموم العراق حوالي         

 .15155 وعدد القرى    9307 وعدد المقاطعات    3870الى 
أو مجاالت، ذات حجم محدد بعدد أفراد          ) عد  (مناطق  م تقسيم القطاعات الى   يت-2

تكرار األسرة المعيشية، مناسب لتغطيته من قبل عداد واحد لمنع الحذف أو ال       
ث يضم في مناطق العد، وهذا يتوقف على دقة الخرائط التفصيلية المتاحة ، حي       

)  20-15(أسرة وفي المناطق الريفية     )  25-20(المجال في المناطق الحضرية        
 حيث يكون انتقال العدادين من     هوار األفي المناطق الجبلية ومناطق        و ،أسرة 

) 10( يضم المجال في حدود       حيثأسرة ألخرى اآثر صعوبة ويتطلب وقتا اآثر،       
ان وعدم تشكيل مجال      كاإلم مراعاة أن تكون مباني األسر متجاورة قدر         مع اسر

 وإذا آان في المسكن اآثر من أسرة         ، تقع في اآثر من شارع أو زقاق  ًاسرأيضم 
. واحدة فيجب أن تكون هذه األسر ضمن مجال واحد            

استخدامات الخرائط  استخدامات الخرائط  
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استخدامات الخرائط 

ن  تخصيص مجموعة مناطق عد لتشكل منطقة إشراف، وبدون هذه الخرائط يتعي                -3
على قائمة بالعناوين أو على أوصاف  "على موظفي الميدان االعتماد آليا   

ؤدي     وتوجيهات خطية أو شفوية أوعلى معرفة محلية بحدود المنطقة وهذا ما ي             
. الى االلتباس والخطأ  

 ، الحدود اإلدارية ،    الطوبوغرافية     تكوين قاعدة بيانات مكانية، تشمل البيانات   -4
لرموز  حدود مناطق العد والحدود اإلحصائية األخرى وما يتصل بها من أمور آا          

.الجغرافية ومعلومات العد      
رض    انشاء نظام إلنتاج خرائط إحصائية ألغراض التخطيط للتعداد ورصده وع        -5

.نتائجه
طق     تكمن اهمية الخرائط في أنها تضمن تغطية شاملة ليس بها تكرار للمنا    -6

ًا من الجغرافية، وآقاعدة عامة فأن برنامج الخرائط يوضع بطريقة عكسية بدء         
بثالثة آخر موعد الستنساخ آخر خريطة بحيث تكون في تاريخ يسبق يوم التعداد         

 العاملين أشهر، وذلك إلتاحة الوقت الكافي لتوزيع الخرائط قبل البدء في تدريب      
. الميدانيين

ن  تخصيص مجموعة مناطق عد لتشكل منطقة إشراف، وبدون هذه الخرائط يتعي                -3
على قائمة بالعناوين أو على أوصاف  "على موظفي الميدان االعتماد آليا   

ؤدي     وتوجيهات خطية أو شفوية أوعلى معرفة محلية بحدود المنطقة وهذا ما ي             
. الى االلتباس والخطأ  

 ، الحدود اإلدارية ،    الطوبوغرافية     تكوين قاعدة بيانات مكانية، تشمل البيانات   -4
لرموز  حدود مناطق العد والحدود اإلحصائية األخرى وما يتصل بها من أمور آا          

.الجغرافية ومعلومات العد      
رض    انشاء نظام إلنتاج خرائط إحصائية ألغراض التخطيط للتعداد ورصده وع        -5

.نتائجه
طق     تكمن اهمية الخرائط في أنها تضمن تغطية شاملة ليس بها تكرار للمنا    -6

ًا من الجغرافية، وآقاعدة عامة فأن برنامج الخرائط يوضع بطريقة عكسية بدء         
بثالثة آخر موعد الستنساخ آخر خريطة بحيث تكون في تاريخ يسبق يوم التعداد         

 العاملين أشهر، وذلك إلتاحة الوقت الكافي لتوزيع الخرائط قبل البدء في تدريب      
. الميدانيين
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مرحلة التجهيز للتعداد مع اإلدارة   
المرآزية للتعداد 

العداد  مرحلة  

مدير القطاع تحديد مناطق  عمل  

المشرفين خرائط 
للمحافظات   ادارية  خريطة 150

لألقسام والمراآز    ادارية  خريطة 500
والمدن الجديدة 

العدادينخرائط لمناطق عمل  
خريطة ألف 200حوالى 

500:1مقياس   

المشرفين   خرائط لمناطق عمل  
5000:1 مقياس    

 عليها األرقام التنظيمية      على مستوى العراق    خرائط تفصيلية  
األرقام التعدادية عليها         تسقيطغرض ل 

 عليها األرقام التنظيمية      على مستوى العراق    خرائط تفصيلية  
األرقام التعدادية عليها         تسقيطغرض ل 

االشرافمرحلة 

العدادينتحديث الخرائط وتحديد  مناطق عمل   

مدير القطاع      مرحلة  
خريطةالف  20انتاج حوالى  
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إعداد خرائط الحدود           

اإلدارية 

لألقسام والمراكز      

والتي يظهر عليها     

القرى والمحالت     

 10500بعدد 

منطقة عمل يعمل      

 ألف  18بها عدد   

مدير قطاع   

نموذج خريطة الى مدير القطاع    
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نموذج خريطة الى معاون مدير القطاع     نموذج خريطة الى معاون مدير القطاع     
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شكل النتائج املتوقعة واخلرائط املستخدمة   شكل النتائج املتوقعة واخلرائط املستخدمة   
 التعدادنموذج عرض نتائج 

املبىن  ى مستوىخرائط عل   البلوك   ى مستوىخرائط عل  
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شكل النتائج المتوقعة والخرائط المستخدمة           شكل النتائج المتوقعة والخرائط المستخدمة           

التعداد الشكل المتوقع ألطلس      
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53
515254

42

طريقة آتابة األرقام التعدادية للمبانى       
على الخريطة 

 األرقام التعدادية      تسقيط    األرقام التعدادية      تسقيط   
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التوقيت الزمني لفعاليات التعداد          : الجزء الرابع عشر       التوقيت الزمني لفعاليات التعداد          : الجزء الرابع عشر      

شهر 21/5/2009 21/4/2009 تحليل وتقييم نتائج التجربة. و

شهر     20/4/2009 20/3/2009 . التجربــة والنتائج إستماراتالتجهــيز اآللــى لبيانــات   . هـ

شهر 15/4/2009 15/3/2009 المراجعة المكتبية    . د

اسبوعان 15/3/2009 1/3/2009 جمع بيانات من خالل مرحلتى التعداد   . جـ

أسبوعان 28/2/2009 15/2/2009 تدريب المشتغلين ميدانيـا وتسليم المناطق. ب

أسبوعان 15/2/2009 1/2/2009  ، وأعـداد  المشتغلين والمستلزمـات    المناطق المختارة  تحديد حجــم . أ

 إعداد خطة التعداد التجريبى وتشمل   

11

شهـر  31/8/2008 1/8/2008 تقدير إعـداد العمالة الالزمة لمراحل التعداد          10

30/9/2008 شهور3 1/7/2008 لةدواالإعـداد خطــة التجهــيز اآللــى       9

30/9/2008 شهور3 1/7/2008 لةدواالإعـداد خطــة التجهــيز اآللــى       8

شهـر  31/7/2008 1/7/2008 إعداد آتيب التعليمات للمراحل الميدانية المختلفة     7

شهـر  31/7/2008 1/7/2008 )جداول التفريغ(إعداد سجالت النتائج األولية للمشتغلين   6

شهـر  31/7/2008 1/7/2008 )للسيطرة الميدانية (إعداد السجالت التنظيمــية للتعـداد     5

31/8/2008 يوم15 15/8/2008 أعادة تصميم االستمارات 4

10/8/2008 أيام10 1/8/2008 االختبار القبلي لالستمارات 3

شهـرين 31/7/2008 1/6/2008 )  الجداول الصماء   (إعـــداد مخرجــات التعـــداد      2

شهـرين 30/6/2008 1/5/2008 1 وتعليماتهـا والمنهجيةراتااإلستمإعــداد  

الى من
المدة

الفترة
مراحل العمل ت 
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 20 شهور و7
يوم

31/7/2010 10/12/2009 التجهيز اآللى وإعداد جداول المخرجات النهائية   18

30/6/2010 شهور7 1/12/2009 17 مكتبيا وإعــداد النتائج النهائيــة  راتااإلستممراجعة  

30/11/2009 أسابيع3 6/11/2009 إعـداد النتائج األوليــة للسكـــان      . هـ

أسبوعان 5/11/2009 22/10/2009  من الميـدان اإلستمـارات إستـالم. د

يومان 21/10/2009 20/10/2009 مرحلة عد السكان ، وإعــداد قوائم األسر  . ج

1/10/2009 أيام10 20/9/2009 .التدريب المحلى للعدادين وتسليم مناطـق العمـل محليـا       . ب

شهر 1/11/2008 1/10/2008 إعداد خطة العد   . أ

  )عد السكان (وضع خطة العمل الميدانى للمرحلة الثانية     

16

فصشهـرون 30/9/2009 15/8/2009  مكتبيا وإعــداد النتائج األوليــة    راتااإلستم مراجعة  . هـ

شهـر  31/8/2009 1/8/2009  من الميدان وإعــداد قوائم األســر   راتااإلستمم الإست. د

15/8/2009 يوم50 26/6/2009 عملية الحصر والترقــيم للمبانى    . جـ

أسبوعان 25/6/2009 15/6/2009 التدريب المحلى للمشتغلين فى مرحلــة الحصر والترقيم والتسليـم      . ب

أسبوعان 15/6/2009 21/5/2009 التدريب المرآزى لقيادات التعــداد لجميع المراحـل       . أ

وضع خطة العمل الميدانى لمرحلة الحصر وتشمل      

15

15/9/2009 أشهر 5 15/4/2009 14 وإرسالها للمحافظـات    راتااإلستمتوزيع 

15/8/2009 أشهر 5 15/3/2009 13 بأنواعهــا  اإلستمـاراتطباعــة 

شهـر  5/3/2009 6/2/2009 12 والخطة   لإلستمــاراتالتصميــم النهائى 

الى من
المدة

الفترة
مراحل العمل ت 
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من استخدام التكنولوجيا الحديثة       من استخدام التكنولوجيا الحديثة         20092009متطلبات تعداد عام متطلبات تعداد عام :  :  الجزء الخامس عشر   الجزء الخامس عشر   

 إلدخال البيانات ياآللالنظام  : أوال
ــ      الترمـــــــــــــــــيز                   : ثانيا ي اآللــــ
 والتنقيب عنهامســــــتودع البـــــــــــيانات                : ثالثا
الالمرآـــــــــزية في التعداد            : رابعا
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ICR Data Entry System
Intelligent Character 

Recognition

النظام اآللي إلدخال البيانات  : أوال
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الوسيلة التقليدية       -1

 اليد بإستخدام   

ستمارة اإلتسليم  البياناتستيفاء إ البياناتدخالإ
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العيـــوب      العيـــوب      العيـــوب      

  .دخالاإل لعملية    آبيرتحتاج لوقت 1.

.طاء  ــــــــخاأل بةــــــــــ نسزيـــادة2.

.ة ال  ـ من العم  آبير ددـــتاج عــتح3.

.لفةـــــــــــــــالتك زيــــــــــــــــــادة4.
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ICR

النظم الحديثة إلدخال البيانات                      النظم الحديثة إلدخال البيانات                        --22

Bar Code  قارىء األجهزة المحمولة  لمسح والتعرف  ا
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أهدافها أهدافها أهدافها 

المطلوبة      عن مساحات التخزين الكبيرة         ستعاضة   اإل  
ارات ــ ستم لإل   ىـلكترون    األ   ن ــ  التخزي  بارات   ـــستم لإل  

ــ  ساإل  ع  ــ عادة طب  إ ة  ــوإمكاني     وقت  أى مارة في   ـــتــ
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.ياآلل عملية التمييز    ارات لتناسب   مستاإلميم ـــــتص -أ 
ماسحات ضوئية عالية     م ستخدا إب ستمارات لإل ىضوئال ح ـــــــــمسال   -ب

 يةـــــــــ الورق  داد ـــــــ التع  تمارات ـــسإ والدقة، وذلك بتحويل   السرعة 
ح ــــ المس  ليةـــــم عمـتت، حيث إلى صورة إلكترونية    

) Batches (ستمارات  اإلمن  مجموعات  في صورةىالضوئ  
رف على  ــــيتم التع   ، ومن ثم لتسريع عملية التصوير الضوئي      

 المتضمن في   ى األحاد  الباركود      عن طريق قراءة  ستمارة اإل
 و    ستمارات   اإل  رشفة لصور      ، وأBarcode) (ستمارة اإل

 . تخزينها في األرشيف          
ام والحروف وربطها     ـــ لألرقياآلل    عمــلية التعرف   تتم -ج 

.بحقول قاعدة البيانات      

.ياآلل عملية التمييز    ارات لتناسب   مستاإلميم ـــــتص -أ 
ماسحات ضوئية عالية     م ستخدا إب ستمارات لإل ىضوئال ح ـــــــــمسال   -ب

 يةـــــــــ الورق  داد ـــــــ التع  تمارات ـــسإ والدقة، وذلك بتحويل   السرعة 
ح ــــ المس  ليةـــــم عمـتت، حيث إلى صورة إلكترونية    

) Batches (ستمارات  اإلمن  مجموعات  في صورةىالضوئ  
رف على  ــــيتم التع   ، ومن ثم لتسريع عملية التصوير الضوئي      

 المتضمن في   ى األحاد  الباركود      عن طريق قراءة  ستمارة اإل
 و    ستمارات   اإل  رشفة لصور      ، وأBarcode) (ستمارة اإل

 . تخزينها في األرشيف          
ام والحروف وربطها     ـــ لألرقياآلل    عمــلية التعرف   تتم -ج 

.بحقول قاعدة البيانات      

 ICR ICR المدونة بخط اليد        المدونة بخط اليد           التمييز اآللي للبيانات       التمييز اآللي للبيانات       
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المسح الضوئي لمجاميع من    
االستمارات 

المسح الضوئي لمجاميع من    
االستمارات 

ICR
قواعد التمييز الذآي     

للبيانات

ICR
قواعد التمييز الذآي     

للبيانات

ارشفة صور االستمارات   ارشفة صور االستمارات    قواعد البيانات    قواعد البيانات    

15%15%

التدقيق بموجب     
قواعد التدقيق     

التدقيق بموجب     
قواعد التدقيق     

التحقق التحقق  قواعد تنقيح البيانات   قواعد تنقيح البيانات    المراقبة  المراقبة   التقاريرالتقارير

مسار العمل   مسار العمل   
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 ستماراتلإل  ي اآلل برنامج القارئ 

دوياـــــي ةوبـــــــــــــــتكام المـــــ على األرقياآللالتعرف  - أ

 .اراتمستالاعلى    

ةبيــــــصالعا يالـــــــــــــــــ تكنولوجيا الختخامـــــــس إ-ب

  )Neural Network Technology  (

.  ة د المراجعــــــعا من قوققـــــــالتح -ج

 . OMRات ــــــــــــــــــــــــــــــــرف على العالمــــــــالتع  -د

 .اهيعرض احصائيات عن االستمارات التي تم التعرف عل  -  هـ

 .تسجيل كل العمليات التي تمت من خالل البرنامج    -و

  :وظـــــائف البرنامج          :وظـــــائف البرنامج        



71

 أدوات وبرمجيات تصحيح ومراجعة البيانات      أدوات وبرمجيات تصحيح ومراجعة البيانات     

 لم يتم التعرف عليها          ىتصحيح األخطاء أو األرقام الت            - أ
 . ياآلل  خالل عملية التعرف         

ـ   اج رم- ب  طبقا لقواعد التعرف       ة البيانات المدخل    ةعــ

. ياآلل  
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ام المسح الضوئى     د ستخاعوامل نجاح 

.مارة  تــسلال تصميم جيد ) 1 (
. ناتايــد للبــ يجاستيفاء  ) 2 (
ــ   أف ) 3 ( . ينـــراد مدرب ـــــــــــ
.أجهزة على آفاءة عالية     ) 4 (
ــ  توف ) 5 (  .اجات يحتإير ــــــــ
ــ   صي) 6 ( .انة ـــــــــــــــــــــــ
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: االجهزة المستخدمة    
.ت ضوئية     ا حـماس )1(

.ة ـ حاسبات خادم  )2(

.حاسبات شخصية       ) 3(

.   آل بمواصفات مختلفة حسب آل مرحلة تستخدم بها             
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)األعداد التقريبية  ( من االجهزة والمعدات والشبكات       2009 تعداد عام حتياجات ا 

Mousحبار،    مستلزمات الماسحات الضوئية من لمبات وبكر سحب، ورق وسائط ممغنطة، أ       (مستلزمات التشغيل هي    ,Ram, harddisk, keyboard(
من اجمالي االجهزة والمعدات       %  25تقدر بقيمة  

 من حجم القاعة    مكعبة   واحد حصان لكل ثالثة أمتار      =  فولت امبير لكل حاسب ، أجهزة تكييف    آيلو  نصف   = UPSاجهزة مانع انقطاع التيار      

احتياطي من اجهزة الحاسبات الشخصية   %  10يتم حساب نسبة 

 الى اقرب رقم صحيح   التنسيب  حسب توزيع السكان بكل منطقة ويتم     3 الى  1م توزيع البند من    توزيع االجهزة على المناطق الستة المقترحة  بتجهيز البيانات بهم يت            

 آبيرة ليستوعب جميع بيانات     تخزينية لمرآز الرئيسي والبد ان يكون ذو مواصفات عالية وسعة            حاسب من تلك الحاسبات الخادمة يستخدم آحاسب خاص بالصور على مستوى ا       
. السكان  

0 10 16 16 5 5 2 27 23 1011 152 اجمالي االحتياجات  

VPN خاصية ستخداماب مواقع 6 الى شبكات ربط متوسعة لعدد باالضافة مواقع  6شبكات محلية لعدد  الشبكات     8

تستخدم نفس االجهزة الخاصة بالترميز دون احتياجات   االدخال االبجدي  
والنتائج االولية 

7

5 5 2 متوفر 60 نظم المعلومات   
GISالجغرافية   

6

1 TB 2 2 2 2 15 مستودع البيانات       5

2 2 2 مجاميع   3
خوادم 50

المعالجة واستخراج    
التنويبات   

4

مجموعة  6
خوادم 495

الترميز   3

6 6 6 90 الشمول  2

6 6 27 426 27 المسح الضوئي   1

A0 A3 12  
مجموعة 
خوادم

حاسبات فئة ب أفئةحاسبات 
الخزن   طابعات  

خطية
طابعة  
نقطية

طابعة  
ليزر  

طابعة  
ملونة  راسم 

الماسحات   
الضوئية  

 الخادم عدد 
server

الشخصية  عدد االجهزة
اسم المرحلة    البن  

د
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البرمجيات المستخدمة    

.برمجيات خاصة بعملية المسح الضوئى       ) 1(

 .Recognitionبرمجيات خاصة بعملية       ) 2(

.برمجيات خاصة بعملية التصحيح       ) 3(

 .ياآللبرمجيات التصويب   ) 4(

.برمجيات استخراج الجداول   ) 5(
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 من البرمجيات والصور الفضائية    2009 تعداد عام حتياجات ا 

Microsoft SQL server + Visual 
Studio net

اإلدخال األبجدي والنتائج األولية      7

Erdas imagine 9.1

Arc/ IMS 9.2 

صور فضائية للمناطق السكنية 
).م 10( بدرجة وضوح 

Arc/ view 9.2 (1Lic /12 user)

صور فضائية للمناطق السكنية 
).  سم 60( بدرجة وضوح 

ِArc/ info 9.2 (2Lic / 24 user) GISنظم المعلومات الجغرافية       6
DM tools

OLAP tools

DW Engine مستودع البيانات   5

Oracle Database enterprise edition التبويبات المعالجة واستخراج     4

Microsoft SQL server + Visual 
Studio.net

الترميز 3

ICR + Oracle Database enterprise 
edition

الشمول 2

ICR + Oracle Database enterprise 
edition

المسح الضوئي 1

صور فضائية  البرمجيات اسم المرحلة البند 



77 ياآلل التـــرمــيز  : ثانيا
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ففيير ر ععلتلتا ا 
 ليتم التعامل معه من خالل الحاسب ويتم       رمزلى إهو تحويل المسمى الوصفى    

مستوى   اع فرتإوكفاءة وسرعة األداء     الزيادة  غرضل ياآللدام الترميز  خ ست إ
.دقة الترميز 

 العمل     العمل    وبوبللسسأأ
.تحويل جميع األدلة  إلى أدلة إلكترونية    -أ 
.دعاء األدلة االلكترونية  بطريقة سهلة   تسإبدام شاشات تقوم   خ ست إ-ب
ــ  اج رم  -ج  ــ  مر التةعــــــــــ .يًاـــــــ آلزيـــــــ
. ستماراتلال ام الصور فى الترميز آبديل   دستخ  إ-د 
. دون تدخل من المشرفين        آليًابرنامج توزيع العمل للمرمزين يتم   - هـ

ياآللالترميز    يياآللاآللالترميز   الترميز   
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التشييد والبناء    
خاص

المناجم والمحاجر      
خاص

النقل العام للرآاب           
“سكة حديد”

الزراعة قطاع    
خاص

تجارة الجملة   
والتجزئة عام    
وأعمال عام    

تجارة التجزئة   
قطاع خاص

تجارة الجملة   
قطاع خاص

منشآت التخزين 

الخدمات الصحية  

التشييد والبناء    
عام وأعمال عام      

الصناعات    
التحويلية  

إحصاء صناعي   
وسلعي عام    

النقل العام للرآاب           وأعمال  
“أتوبيس”

النقل والمواصالت     
خاص

دور عرض 
األفالم    

المدارس والكليات        
والمعاهد خاص   

جمعيات الرعاية      
االجتماعية   

مستودع البيانات والتنقيب مستودع البيانات والتنقيب 
عن البيانات عن البيانات 

ــ مست  :ثالثا ) mining Data( عن البيانات   التنقيبو  (D.W.H)ودع البيانات   ــ
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(D.W.H)مستودع البيانات     
) mining Data( عن البيانات      والتنقيب   

(D.W.H)مستودع البيانات     
) mining Data( عن البيانات      والتنقيب   

اريـع أو هو مخزن بيانات متكامل يشمل جميع البيانات الحالية والتاريخية للمش           ، مستودع البيانات   
 أن يكون عنصر الزمن متواجد بها وال يتم عليها        على  ،األنشطة المختلفة مجمعة من أآثر من مصدر   

الربط بين قواعد بيانات الجهاز           ويمكن من خالل مستودع البيانات     ،أي عمليات تغيير في البيانات     
.Data Mining بإستخدام   البيانات الهامة والعالقات بين البيانات             وإستخراج المختلفة،    

اريـع أو هو مخزن بيانات متكامل يشمل جميع البيانات الحالية والتاريخية للمش           ، مستودع البيانات   
 أن يكون عنصر الزمن متواجد بها وال يتم عليها        على  ،األنشطة المختلفة مجمعة من أآثر من مصدر   

الربط بين قواعد بيانات الجهاز           ويمكن من خالل مستودع البيانات     ،أي عمليات تغيير في البيانات     
.Data Mining بإستخدام   البيانات الهامة والعالقات بين البيانات             وإستخراج المختلفة،    

  تستدعي إستخدام  مستودعات البيانات والتنقيب عنها           االسباب التي   

.  الى بيانات تاريخية من سنوات سابقة          باالضافة    وجود حجم ضخم من البيانات      -أ
. البيانات موزعة على أآثر من نظام وأآثر من قاعدة بيانات               -ب 
. الرغبة فى الحصول على تقارير تحليلية غير تقليدية من أآثر من مشروع             - ج

             
 لتكون نواة  2009 االستعانة ببيانات تعداد        اوتتم )  D.W.H(  نظام ستخدامإالى  حاجة تتطلب ال  من أجل ذلك   ف

.   لبناء مستودع بيانات الجهاز وذلك لما يتصف به التعداد من شمولية              

    تستدعي إستخدام  مستودعات البيانات والتنقيب عنها          تستدعي إستخدام  مستودعات البيانات والتنقيب عنها            االسباب التي   االسباب التي   

.  الى بيانات تاريخية من سنوات سابقة          باالضافة    وجود حجم ضخم من البيانات      -أ
. البيانات موزعة على أآثر من نظام وأآثر من قاعدة بيانات               -ب 
. الرغبة فى الحصول على تقارير تحليلية غير تقليدية من أآثر من مشروع             - ج

             
 لتكون نواة  2009 االستعانة ببيانات تعداد        اوتتم )  D.W.H(  نظام ستخدامإالى  حاجة تتطلب ال  من أجل ذلك   ف

.   لبناء مستودع بيانات الجهاز وذلك لما يتصف به التعداد من شمولية              
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ملف تعليمات استيفاء االستمارات

الستماراتا

مكتبية مراجعة

  مراجعة االستمارات    
بناء على تعليمات       

استيفائها 

في المناطق الفرعية     

ضوئي  مسح

استخدام الماسح    
الضوئي في مسح   

االستمارات وادخالها      
  آصورة

في المناطق الفرعية     

Recognize

  ICRتمرير برنامج      
وادراج بيانات    

االستمارات  

في المناطق الفرعية     

Verification
البيانات التي لم يتم          
تمييزها من المرحلة       
السابقة يتم تمرير      

عليها مرحلة     
verification

في المناطق الفرعية     في المناطق الفرعية     

ملف االدلة

 بعض البيانات       ترميز ت
الوصفية مثل النشاط    
االقتصادى والمهنة    

Cover)الشمول(

التحقق من صحة    
الوحدات االدارية   

   والتكرارات   السواقط 

في المناطق الفرعية     

ملف بيانات سليمة    

قائمة االخطاء  

مراجعة  
مراجعة   
االخطاء 

في المناطق الفرعية     

DBتجميع في 

تجميع البيانات    
ونقلها على   
قاعدة البيانات    

في المرآز الرئيسي      

VALIDTION
التحقق من صحة    

العالقة بين الحقول      
مع بعضها والتحقق     

من الشمول  
في المرآز الرئيسي      

قائمة االخطاء  

مراجعة  

مراجعة   
االخطاء 

في المرآز الرئيسي      

TABULATION

برامج استخراج   
الجداول  

في المرآز الرئيسي      

جدول رقم 

جدول رقم 

جدول رقم 

نشرات التعداد 
نشرات التعداد 

 بعض البياناتترميز

    دورة العمل  دورة العمل    
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ــ ست ست إ إ   : : رابعاً رابعاً  ــ ـ ــ  ظظننخدام  خدام  ـ ــ  ــــ     فىفى  زية زية ــــمرآ مرآ الالال ال ام ام ــــ

 للبيانات   للبيانات  ي ي اآلل  اآلل   التجهيز      التجهيز     مرحلةمرحلة
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 من المشروعات   والمساآن  كان ــــــسلل   العام      دادــــروع التع  ـــــبر مشــــــيعت
:الرئيسية التى يمكن من خاللها تحقيق هذه األهداف        

شباب   الخلق جيل جديد من مستخدمى الحاسبات من    -1
.الخرجين بالمحافظات    

 انشاء بنية أساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات        -2
.بالمحافظات    

.بالمحافظات   ةيـــــــق آوادر فن ــــــــخل -3

.خلق فرص عمل للشباب بالمحافظات        -4

أهداف نظام الالمرآزية     أهداف نظام الالمرآزية     
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 .األجهزة وشبكات االتصال المناسبة       توفير 1.

.المهارات الالزمة      المتمتع ب  العمل   فريق  توفير2.

.نشطة معالجة البيانات      أتنسيق ل  خطة3.

.نوعية بيانات التعداد وتوحيدها على المستوى القومى           4.

. االستمارات  وصول لتسهيل الموقع الجغرافى    5.

. التكاليف     6.

) . عليه ومتابعته عدد مالئم يمكن السيطرة  (  عدد المواقع  7.

) . أمن مواقع –أمن بيانات   (  األمن 8.

.للكوادر المتخصصة       التدريب   9.
.توفر خدمات المساندة   10.

 أخذها  فى االعتبار عند اتخاذ   يجبنقاط 
 الالمرآزية   تطبيققرار 
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المراجعة المكتبية    * 

ادخال البيانات     * 
 بالمسح الضوئى  

ترميز* 
واالدخال     آلياً  البيانات   

االبجدي لالسماء   
 واستخراج 

 النتائج االولية  

المناطق الالمرآزية   
المقر الرئيسى

حصاء  لإل   بالجهاز المرآزى     

اجراء برامج التصويب اآللى     * 
استخراج النتائج  * 

تحديد مهــام المناطق الالمرآزية       تحديد مهــام المناطق الالمرآزية       
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نينوى  نينوى  

، آرآوك، صالح الدين     ، آرآوك، صالح الدين     نينوىنينوىويشمل المحافظات       ويشمل المحافظات       % % 16.516.5مكتب الشمال، نسبة السكان فيه    مكتب الشمال، نسبة السكان فيه    
بغدادبغداد

  ، واسط، واسطاألنبار األنبار ، ، ديالى  ديالى  ويشمل المحافظات       ويشمل المحافظات       % % 13.913.9مكتب الوسط، نسبة السكان فيه     مكتب الوسط، نسبة السكان فيه     

بابل  
يشمل المحافظات النجف، القادسية، آربالء، وبابل         % 15.5مكتب الفرات االوسط، نسبة السكان فيه          

البصرة
، ذي قار، والمثنى    ميسان يشمل المحافظات البصرة،     % 16.7مكتب الجنوب، نسبة السكان فيه         

أربيل
 ودهوك السليمانية، أربيلويضم المحافظات      % 14.4 آردستان، نسبة السكان فيه       أقليم  مكتب 

بغداد
 %24.1مكتب بغداد، نسبة السكان فيه      

التعداد العام للسكان             التعداد العام للسكان                لبيانات   لبيانات  يياآلل اآلل مناطق التجهيز  مناطق التجهيز  
))السيناريو األول   السيناريو األول    ( (20092009لعام     لعام     
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المزايا
تشغيل عدد آبير من الخريجين في المحافظات       -1
توفير عدد من الكوادر الفنية المتخصصة في المحافظات        -2

العيوب 
صعوبة في توفير فرق العمل الفنية المتخصصة في المحافظات            -1
راآز العمل في المحافظات    صعوبة التواصل والسيطرة على العمل بين االدارة المرآزية للتعداد وم           -2
شراء عدد آبير من االجهزة والمستلزمات     -3
صعوبة توفير خدمات المساندة     -4
ت نصب الشبكات ووسائل ديمومة عملها بعد التعداد بين المرآز والمحافظا              -5
سنتين، وما يترتب على هذه     استئجار عدد من االبنية بعدد المراآز أو أآثر حسب حجم المبنى لمدة      -6

. الخ والتي ستكون عبئًا على الجهاز الحقاً         .. .تأثيث، تجهيز، حماية أمنية    ، االبنية من صيانة  
زيادة في التكاليف    -7

2009لعام    التعداد العام للسكان            لبيانات  ياآلل  مناطق التجهيز   
)السيناريو األول (

20092009لعام    لعام    التعداد العام للسكان          التعداد العام للسكان             لبيانات   لبيانات  يياآلل  اآلل  مناطق التجهيز   مناطق التجهيز   
))السيناريو األول السيناريو األول ((
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المزايا
االختصار في عدد االجهزة وشبكات االتصال        -1
توفر خدمات المساندة      -2
توفر الكوادر الفنية المتخصصة      -3
أمكانية السيطرة والمتابعة من قبل االدارة المرآزية للتعداد          -4
.السيطرة االمنية على االستمارات والبيانات ومقرات العمل        -5
.االختصار في عدد االبنية المستأجرة     -6
االختصار في عدد العاملين         -7

العيوب 
 العمل التكنولوجي     ترآيز الخبرة الفنية المتقدمة في بغداد وحرمان المحافظات من ممارسة            -1

.المتقدم  
. حجم العمل    إلستيعاب  مبنى أو مبنيين آبيرين أستئجار -2
. بغداد حماية أمنية شديد لحماية المباني ونقل االستمارات من المحافظات الى               -3

2009لعام    التعداد العام للسكان           مناطق التجهيز اآللى لبيانات      
 مرآز العمل في بغداد   في) الثاني السيناريو  (

20092009لعام    لعام    التعداد العام للسكان          التعداد العام للسكان            مناطق التجهيز اآللى لبيانات      مناطق التجهيز اآللى لبيانات      
 مرآز العمل في بغداد    مرآز العمل في بغداد   فيفي) ) الثاني الثاني السيناريو  السيناريو  ((
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شكراً 
لحسن إصغائكم  


