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  مـتقدي

  
  

ات والمعلومات                  سًا للبيان سكان والمساآن مصدرًا رئي ام لل راد المجتمع         اإلحصائية يعد التعداد الع  عن خصائص أف
رتبط بتل         إلالديموغرافية وا  ا ي ة وسكنية          كجتماعية والتعليمية والعملية والصحية، وم .  الخصائص من ظروف بيئي

وفر قواعد معلومات واسعة وشاملة،           لتي تسبق عملية العد    والحيازات ا  تآشنوالمآما إن عملية حصر المساآن        ت
شطة       تكّون ة في                     أنوالشك     أطرًا إحصائية لكثير من األن رة في وضع الخطط التنموي ة آبي ذه القواعد أهمي ل ه  لك

  . ومعتمدة ه دقيقإحصائيةجميع المجاالت استنادًا على بيانات 
  
دادات عام      لإلحصاء  الجهاز المرآزي     نفّذ ة تع سنوات      ثالث سكان والمساآن في ال  ..١٩٩٧و ١٩٨٧و ١٩٧٧  ة لل

د عشر    في  من تنفيذ التعداد  لم تمّكنه٢٠٠٣ أحداث عام  ظروف العراق بعدإليهغير إن ما آلت    اد، بع موعده المعت
داد، إذ  ر تع ن آخ نين م ام ذرتعس ذه ع ة   أنآلإ .٢٠٠٧ تنفي ة الملح وفيرالحاج ه لت ات ديموغرافي د بيان  قواع

ر من عشر سنين               ة واجتماعية شاملة  واقتصادي ى ، دفعت   بعد التغيرات الكبيرة التي حصلت على مدى أآث اذ  إل  اتخ
شرين      هر ت الل ش د خ داد جدي ذ تع رار بتنفي ام  األولق ن ع ذلك  . ٢٠٠٩ م ّرعول سكان   ُش ام لل داد الع انون التع  ق

م     بموجب قرار  ٢٠٠٨لسنة  ) ٤٠(والمساآن رقم    وقر رق شر   ١٠/٢٠٠٨ / ٢٣ في  )٣٢ ( مجلس الرئاسة الم  ون
  . ١١/٢٠٠٨/  ٣ في ٤٠٩٥ العدد –في جريدة الوقائع العراقية 

  
سكان           اإلنمائي وزارة التخطيط والتعاون     أولتوقد     هذا المشروع اهتمامًا آبيرًا، وشكلت الهيئة العليا للتعداد العام لل

ساآن ي  والم ر التخط الي وزي ة مع اون ط برئاس ائي والتع ين اإلنم ضوية ممثل ن  وع يم ع وزارات  إقل تان وال  آردس
ذ إدارة وتتولى العليا بالهيئة وشكلت غرفه للعمليات ترتبط     .والجهات ذات العالقة   داد في ضوء      وتنفي ات التع  فعالي

  .الهيئة لها من رئيس هالمهام المخول
  

سكان والمساآن       إلنظرًا لسعة األنشطة والمهام في مرحلة ا       ات        .. عداد والتهيئة للتعداد العام لل ة العملي ولى غرف تت
اهيم وتكون قاعدة للعمل            ّهل التقارير وأالدلة والكراسات التي تس      إصدار ة  استيعاب المف ايير       مبني ى أسس ومع  عل

ار  إقليميًا وتنفيذ التعدادات العامة للسكان الموصى بها دوليًا     ا يقتضي    حتياجات إلامع األخذ بنظر االعتب ة بم  الوطني
   .ي ضوء ذلكتكييف المفاهيم واألدلة ف

  
 ت الخطة  حيث أنجز،   ٢٠٠٩الكراس الخطة العامة لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساآن لسنة          يضم هذا   

   .من قبل اإلدارة التنفيذية للتعداد
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 ١

  المقدمة
ينفذ الجهاز المركزي لالحصاء التعداد الرابع للسكان والمساكن في شهر تشرين االول من عام 

والتعداد هو اضخم عملية احصائية تقوم بها الدولة حيث يستلزم تعبئة موارد مالية ، ٢٠٠٩

تعلق كل ما يب حديثة وشاملة وموثوقة ومؤشرات رقمية قيدية بياناتقاعدة ضخمة لتوفير وبشرية 

تفي بالحاجات المتوقعة لتأمين بناء  المباني والمساكنوبحجم وتركيب وخصائص السكان 

عداد البيانات األقتصادية واإلجتماعية في ضوء التغيرات الهيكلية إالمؤسسات الديموقراطية، و

" وخاصة في ظرف العراق الحالي الذي واجه واقعا ،الواسعة في بنى األقتصاد والمجتمع

حيث يعاني من تدمير شبه كامل في جميع األنشطة والقطاعات االقتصادية " وخدميا" اقتصاديا

  .يتطلب إعادة البناء االقتصادي والخدمي واالجتماعي والثقافي ورفع المستوى المعيشي للسكان 

، نبذة تاريخية عن التعدادات في العراقتتضمن الخطة العامة للتعداد العام للسكان والمساكن 

لتعداد واهميته واستخداماته، ما يتضمنه التخطيط لتعداد السكان والمساكن، مراحل العمل تعريف با

  . واعداد الخطط، اضافة الى تقييم وتحليل النتائج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢

  نبذة تاريخية عن التعدادات في العراق: ١

  
نه بالتسجيل  في حي سمي من قبل دائرة النفوس١٩٢٧نفذ أول تعداد منظم للسكان في العراق عام 

كان الغرض منه وضع سجالت للنفوس وإعداد قوائم بالمكلفين وذلك بموجب قانون  ، العام

 وبسبب النواقص التي حدثت بهذا التسجيل وفقدانه الكثير ،١٩٢٧لسنة ) ٥٤(تسجيل النفوس رقم 

قسم من األساليب الصحيحة واعتماده نظام االستمارات في تسجيل النفوس ، أدى ذلك إلى ضياع 

  .في القيود الموجودة صمنها ونق

  

، حيث سجل فيه العراقيون  من قبل دائرة النفوس أيضا١٨/٩/١٩٣٤ًالتعداد الثاني نفذ في 

لتسجيل من سابقه حيث اتبع في ا"  وكان أكثر تطورا١٩٣٥واألجانب وامتد التسجيل فيه إلى عام 

  .)اللجان(طريقة الهيئات 

  

، اتبعت فيه  نفذ أيضا من قبل دائرة النفوس والذي١٩٤٧ /١٠ /١٩ث في تاله التعداد الثال

  .ساعة) ١٢(في المدن والضواحي خالل ية التي يسجل بموجبها جميع السكان نالطريقة اآل

 من ١٢/١٠/١٩٥٧ نفذ التعداد الرابع للسكان في ١٩٤٧ على تسجيل عام ينوبعد مرور عشر سن

 لتسجيل سكان المدن والقصبات وطريقة الهيئات  الطريقة اآلنيةتقبل مديرية النفوس حيث اعتمد

  .لتسجيل سكان القرى واألرياف

  

 في تنفيذه  كان من المقررالخامس الذيألسباب ارتأتها الحكومة العراقية آنذاك تقرر تقديم التعداد 

غير أن هذا التعداد لم يخرج بنتائج مرضية رغم االستعدادات التي  ،١٩٦٥ إلى عام ١٩٦٧عام

  .بسبب الظروف السياسية في شمال العراق في تلك اآلونةأعدت له 

  

بعد ذلك أنيطت مهمة تنفيذ التعدادات العامة للسكان إلى الجهاز المركزي لإلحصاء ،حيث قام 

لكي يفي بمتطلبات خطة التنمية القومية والحاجات  ١٩٧٧ /١٠ /١٧التعداد السادس في بتنفيذ 

السكانية وبما يضمن إجراء المقارنات الدولية على أسس  والبيانات تإلحصاءااألخرى لالوطنية 

هي فترة قياسية من حيث  تسعة اشهر و فترة أمدهالعلمية وسليمة ،أنجزت نتائج هذا التعداد خال



 ٣

 تلك الفترة على قصرها على المستوى العالمي واستخدمت فيه أحدث األساليب اإلحصائية في

  .ة وبأوسع التفصيالت الضرورية من الدقنسبيل إعدادها بأعلى مستوى ممك

  

حيث  ، ١٧/١٠/١٩٨٧ في " من قبل الجهاز المركزي لالحصاء ايضاالتعداد السابع للسكان نفذ

وفر مؤشرات إحصائية شاملة عن التغيرات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والسكنية على 

  .مستوى جميع المحافظات ولكل من الحضر والريف

  

وفر هذا التعداد مؤشرات إحصائية ، ١٦/١٠/١٩٩٧هو التعداد الثامن نفذ في آخر تعداد للسكان 

كل لمحافظة و) ١٥(شاملة عن التغيرات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والسكنية على مستوى 

  .)السليمانية ، اربيل ودهوك (من الحضر والريف ماعدا محافظات إقليم كردستان

  

وسقوط النظام وما فرضته من ظروف جديدة بها العراق التي مر  ٢٠/٣/٢٠٠٣بعد أحداث 

  :خاصة بعد حصول ما يأتي غير عملية وواقعية ١٩٩٧اصبحت نتائج تعداد عام 

التغيرات الديمغرافية الواسعة بعد انتهاء الحرب وما فرضت من ظروف جديدة سواء في   . أ

) الهجرة الدولية(ن الخارج أو في عودة المواطنين م) الهجرة الداخلية(االنتقال بين المحافظات 

 لغرض االستقرار من داخل العراق الى أماكن سكنهم االعتيادية" وعودة المهجرين قسريا

  .والتكيف مع الوضع الجديد

إلى الكيان السياسي والمجتمعي  )ربيل ودهوك أ، السليمانية(نضمام محافظات إقليم كردستان إ  . ب

  .للعراق

مين بناء أ لتةشرات رقمية جديدة تفي بالحاجات المتوقعالحاجة لتوفير بيانات قيدية أو مؤ  . ت

المؤسسات الديمقراطية وإلعداد السياسات االقتصادية واالجتماعية في ضوء التغيرات الهيكلية 

  .الواسعة في بنى االقتصاد والمجتمع

 وبدأت االستعدادات ٢٠٠٤وفي ضوء ذلك اصبحت الحاجة ماسة لتنفيذ تعداد عام للسكان في عام 

ولكن   بالمرحلة التحضيرية ومرحلة الترقيم والحصر،اًءبد ١٧/١٠/٢٠٠٤لمكثفة لتنفيذه فيا

  .الظروف األمنية المتدهورة في تلك الفترة حالت دون تنفيذه 

  

  

  



 ٤

  تعداد السكان والمساكن: ٢

  

 تعريف التعداد   . أ
افية للدولة في لحظة االحياء الموجودين داخل الحدود الجغر) العراقيين واألجانب(هوعد جميع األفراد 

 .زمنية محددة، إضافة الى عد العراقيين خارج العراق

االجتماعية المتعلقة بهؤالء وجمع وتجهيز وتقييم وتحليل ونشر جميع البيانات الديمغرافية واالقتصادية  مع

  :األفراد ومعرفة توزيعاتهم الجغرافية بخصائصهم المختلفة، ويشمل التعداد الفعاليات اآلتية

  .ستكمال الخرائطإ بناء و:الًأو

  . ترقيم وعد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية:ثانياً

  .المنشآت االنتاجية والخدمية والحيازات الزراعية وإعداد أطرها الشاملة  حصر جميع:ثالثاً

  .م عد سكان المجتمع وجمع الخصائص السكنية والديمغرافية والتعليمية والعملية له:رابعاً

  .وبذلك يسمى التعداد العام للسكان والمساكن

  

   هدف التعداد . ب
الحصول على بيانات حديثة بشمولية عالية الدقة عن جميع االفراد في لحظة زمنية محددة وعن 

في عمليات حجر االساس وتعد نتائج التعداد ال ،رسالخصائص المختلفة للمباني والمساكن واال

ألغراض اإلدارية ولتقييم األحوال المعيشية ولألغراض البحثية التخطيط للحاجات المستقبلية ول

 . ولالستعماالت التجارية وغيرها، وخاصة في ظرف العراق الحالي

ولضمان قيام عملية البناء على أسس سليمة ومتينة فانه البد من وضع خطط وبرامج للتنمية 

ة عن كل ما يتعلق بحجم وتركيب االقتصادية واالجتماعية باستخدام قاعدة معلومات حديثة وشامل

وخصائص السكان الذين هم أهم عناصر وأهداف التنمية ، باإلضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات 

شاملة عن المباني والمساكن والمنشات والحيازات الزراعية تستخدم كأطاٍر إحصائيٍٍ للعديد من 

في أعداد التقديرات السكانية للفترة التعدادات األخرى والمسوح بالعينة ، كما تبرز أهمية التعداد 

  .مابين التعدادات

  

  

  



 ٥

  الخصائص األساسية للتعداد . ت

  
علـى حـدة    ) جماعيةوحدة سكنية أو مساكن     (هو عد كل شخص وكل مسكن       ،  العد الفردي : أوالً

  .بصورة منفصلة وتسجيل خصائص أولئك األشخاص وتلك المساكن

خصائص التعداد أن يغطي بدقة منطقـة محـددة         من  ،  الحصر الشامل ضمن منطقة محددة    : ثانياً

جغرافيا، أي يتم حصر جميع االفراد الحاضرين أو المقيمين ضمن حدود منطقة التعداد ويتوقـف               

أما في مجال تعداد المساكن فيشمل جميع الوحدات السكنية ضـمن           ،  ذلك على نوع العد المستخدم    

  .المنطقة المستهدفة بغض النظر عن نوع الوحدة السكنية

لحظة  (عد كل شخص وكل مسكن باالستناد إلى النقطة الزمنية المحددة         ،  )اآلنية  ( التزامن  : ثالثاً

غيـر أنـه ال      ، "دقيقـا  " إلى فترة مرجعية محددة تحديدا      العد  بحيث تشير بيانات   )االسناد الزمني 

عود مرجعيتها   أن تتطابق الفترة الزمنية المرجعية لكل البيانات التي تجمع ولكن معظمها ت            طيشتر

  .ليوم التعداد وقد تكون في بعض الحاالت فترة تسبق التعداد

ممـا    كل عشر سنوات    التعداد في فترات زمنية منتظمة     يجب أن يجرى  ،  الدورية المحددة : رابعاً

 .تقييم الماضي ووصف الحاضر وتقدير المستقبل بدقةو ،دورية ثابتة أجراء المقارنات في يتيح

  

  السكان والمساكنستخدامات تعداداتإ . ث
، يتمثل الهدف الرئيسي لتعداد السكان في توفير ألغراض صنع السياسات والتخطيط واإلدارة: أوالً

المعلومات األساسية الالزمة لصنع السياسات والتخطيط واإلدارة على المستوى الحكومي كالبيانات عن 

ختلف الميادين كالتعليم، العمالة، تنظيم عدد السكان وتوزيعهم وخصائصهم، وتقييم البرامج التنموية في م

األسرة ، اإلسكان ، صحة األم والطفل ، التنمية الريفية ، النقل وتخطيط الطرق العامة ، التحضر، 

 .وغيرها من الميادين 

 تستخدم البيانات التفصيلية عن التوزيع الجغرافي للسكان في تخطيط ،في مجال اإلغراض اإلدارية: ثانياً

  .لمحلية وتوزيعها توزيعا مناسبا بين المناطقالخدمات ا

كما يوفر التعداد بيانات عن خصائص المساكن والظروف السكنية التي تستخدم في وضع سياسة وبرامج 

 .اإلسكان 

، يوفر تعداد السكان بيانات لتحليل وتقييم تكوين السكان وتوزيعهم ألغراض البحوث والدراسات: ثالثاً

مستقبل، وفق متغيرات كالمهنة والتعليم ، وتطور التركيب السكاني حسب الجنس ونموهم في الماضي وال



 ٦

والعمر، والفروق بين مختلف الفئات السكانية في معدالت الوفيات والخصوبة ، باإلضافة إلى الخصائص 

 .االقتصادية واالجتماعية للسكان واأليدي العاملة

للتعداد استخدامات عديدة وهامة لألفراد والمؤسسات  في  ، لألغراض التجارية والصناعية والعمالة: رابعاً

ميـادين األعمال التجارية والصناعية والعمالة، حيث تعتمد تقديرات طلب المستهلكين على السلع 

والخدمات على وجود بيانات دقيقة عن أعداد السكان وتوزيعاتهم، كالطلب على المساكن، السلع الخاصة 

 الطبية ومتطلبات المواصالت واالتصاالت وما إلى ذلك، إضافة إلى وفرة باألسرة والفرد، والخدمات

األيدي العاملة محليا إلنتاج هذه السلع والخدمات وتوزيعها والتي لها أهمية في تحديد موقع هذه 

  .المؤسسات

 كفاية إنشاء أساس لتخطيط البرامج والسياسات العامة للمساكن والمستوطنات البشرية ولتقييم مدى: خامساً

الموجود من المساكن ومدى الحاجة لمساكن جديدة وإلجراء الدراسات لظروف معيشة السكان في مساكن 

 .دون الحد االدنى المقبول

نظام ، كالتعداد الزراعي، تعداد المنشآت، تعداد المباني ألغراض األعداد للتعدادات االخرى: سادساً

المسوح ، سجالت السكان المستمرة ،إلحصاءات الحيويةالسجل المدني وا، اإلحصاءات الجارية للمساكن

 ، بالعينة ما بين التعدادات
 
  

   التخطيط للتعداد العام للسكان والمساكن. ٣
 التي تتضمن هو العملية الرئيسة في ربط الفعاليات المختلفة من دورة التعدادالتخطيط للتعداد 

قلب دورة التعداد وأكثر  التخطيط دويع. التقييمالتحضير، العمليات الميدانية، المعالجة، التوزيع، و

أن كل فعالية من فعاليات دورة التعداد تعتمد على الفعالية و، نجاح التعداد االعمليات أهمية بشأن 

  .التي تسبقها ، وناتج كل فعالية له أثر مباشر على نجاح الفعالية التي تليها

  

  لتنفيذ التعداداألساسيةالمقومات   . أ
طلبه من أعمــال تت وما ٢٠٠٩يذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن لعام في إطار تنف

لضمان ( ميدانيـة يفتـرض أن تبدأ في سقف زمنـي واحد في جميـع منـاطق العــراق 

تكون مبنية على الشمولية التامة وهذا التي  الزمنية الموضوعة وطوفق الخط) ثبات االسناد الزمني



 ٧

في التعدادات السكانية، ولضمان التغطية الشاملة في عد السكان والمساكن " ما موصى به دوليا

 :ومنع الحذف والتكرار يتطلب توفير أهم المقومات االساسية لتنفيذه وهي

دعم مشروع التعداد بالمهارات والمتخصصين في مساهمة دوائر الدولة ذات العالقة في : أوالً

 .  غضون فترة زمنية محددة وكل حسب طبيعة عملهامجاالت العمل التي يتطلبها التعداد وفي

، وعودة المهجرين الى أماكن سكناهم ،  العراق جميع محافظات فياالمن واالستقرار : ثانياً

 . في مناطق سكنهم االعتيادية قدر المستطاعلسكان اكافة وعد لضمان شمول 

دارية في العراق بما يضمن عد تثبيت ورسم وتسمية الحدود االدارية لكافة الوحدات اال: ثالثاً

، ويجب أن تتوقف عمليات التغييرات أو التحديثات السكان والتغطية الشاملة ومنع الحذف والتكرار

 .١/١/٢٠٠٩االدارية قبل 

 في عموم) السكن العشوائي ( تخاذ االجراءات العملية لمعالجة موضوع المتجاوزين إ: رابعاً

 .١/٣/٢٠٠٩ أن يتم ذلك قبل ، علىاض التعدادرغجزاء العراق ألأ

شهر تشرين االول ، وقد تم أختيار ختيارالتوقيت المناسب لتنفيذ الفعاليات، السيما يوم العدأ: خامساً

  :د لعدة أسباب هيليوم الع

بثبات السكان في محالت سكناهم االعتيادية كونه يأتي بعد العطلة هذا الشهر يتسم ). ١(

  .مساكنها وتستقر لضمان التحاق أبنائها في مدارسهماألسر الى   الصيفية حيث تعود 

الف عداد )٢٠٠(يتسم باعتدال مناخه والمعروف ان تنفيذ التعداد يقتضي تجوال حوالي). ٢(

  .ومشرف في يوم العد لساعات النهار الطويلة ويتطلب ذلك مراعاة عملهم في جو مناسب

عليه فأن  و٢٠٠٩هر ايلول  أن شهر رمضان وعيد الفطر المبارك سيحالن خالل ش).٣(

  . از عملية التعدادجنمناسبة إلال الفترة شهر تشرين االول هو

  

تعاون ومساعدة الجمهور وعدد كبير من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في : سادساً

 .انجاز مهام التعداد الميدانية

  

  

  

  

  



 ٨

 
 ٢٠٠٩ في تعداد عامالتوجهات الجديدة  . ب

حقق طفرة نوعية في االعداد والتنفيذ باالعتماد على سوف نالتكنولوجيا الحديثة في مجال استخدام 

 ومبادىء وتوصيات االمم ٢٠١٠أحدث التوصيات الدولية حول تعدادات السكان والمساكن لدورة 

 :المتحدة في تنفيذ التعدادات من خالل

قاط البيانات بسرعة ودقة إدخال استمارات التعداد، بهدف التفي ستخدام المسح الضوئي إ: أوالً

 ضوئياً كما وردت من اتحيث تمسح االستمار  ألي خطأ أو تحيز في إدخال البيانات،منعاً

 االستمارات التعدادية بطريقة تولتحقيق ذلك صمم، الميدان، وتجري معالجتها ببرامج خاصة

المربعات المخصصة داخل حديثة حيث يقوم الباحث الميداني بكتابة أو تأشير إالجابات المناسبة 

يتطلب  مما، الستخراج النتائج بفترات قياسية ،التي يتم التقاطها بواسطة الماسح الضوئيلها و

  .كما يتطلب تأهيل الكوادر البشرية، وإتقان الجوانب الفنية بكفاءة عالية.. ة كفوءةـتوفر بنية تحتي

 على وإسقاط نتائج التعداد الحقاً(غرافية التعامل مع التقنيات الحديثة كمنظومة المعلومات الج: ثانياً

 في االعمال التحضيرية للتعداد GIS،من خالل أستخدم نظم المعلومات الجغرافية )المنظومة

 .وعرض نتائج التعداد

 لتعداد االعمال الميدانية ل على مستوى كافة المشتغلين فيتهاتهيئوبناء الخرائط الجغرافية : ثالثاً

  .           بالعداد وإنتهاءاًلجان التعداد بدءاً من  ٢٠٠٨الفضائية لعام  على الصور باالعتماد

تصميم وتحديد محتويات االستمارة مـن حقول ومواصفات لكـي يبنى عليها تصميم : رابعاً

  .البرامج وقواعد البيانات

اكز مـن  وما تتطلبه المراالقليمكز العمل في المركز واتجهيز البنى التحتية وتحديد مر: خامساً

مع أنظمة التشغيل  ) Servers( أجـهزة ومعدات خاصـة بالمشروع، كالحاسبات الخادمة 

ضمن مواصفات معينة تحدد حسب طبيعة  ) Scanners( المالئمة، أجهزة المسح الضوئي 

مع أنظمة التشغيل، طابعات بأنواع وأحجام وسرع  ) PC( االستمارات، حاسبات شخصية 

  .لشبكات والحاسبات مختلفة، تجهيز ونصب ا

اختيار الكوادر الكفوءة ممــن لديهم مؤهالت وخبرات في مجال إستخدام التكنولوجيا : سادساً

  .الحديثة إلعدادهم كمدربين لتدريب فرق العمل التقنية



 ٩

ضمنها منظومات االنترنيت بدراسة وضع منظومات االتصال الحالية في المحافظات و: سابعاً

اكز العمل في المحافظات مـع المركز الرئيسي فـي بغداد واختيار أفضل لتقييم عملية ربط مر

 .وسيلة لنقل البيانات

 وخاصة في مجال تقان الجوانب الفنية بكفاءة عاليةإلتأهيل الكوادر البشرية و بناء القدرات: ثامناً

  .تكنولوجيا المعلومات
 
 مراحل التعداد . ت

 :يمر التعداد في ثالث مراحل رئيسية هي

 ) العمل التحضيري(لة ما قبل العد مرح

 مرحلة العد 

  مرحلة ما بعد العد

 متتالية ومتشابكة ومتفاعلة مع بعضها، والناتج في كل مرحلة يجب ان يكون ة المراحل الثالثتعد

  . نوعية جيدة يخدم المراحل الالحقةاذ
  

  )العمل التحضيري(مرحلة ما قبل العد : أوالً

األسـاس القـانوني     : هي متعددةويتضمن أنشطة   " طويال" داد وقتا يستغرق العمل التحضيري للتع   

أنـشطة االتـصال بمـا فـي ذلـك          ،  التنظيم اإلداري ،  الجدول الزمني للتعداد  ،  الميزانية،  للتعداد

العمـل  ،  خطط لبرنامج ضبط النوعية وتحـسينها     ،  المشاورات مع المستعملين والتعريف بالتعداد    

إعداد ،  برنامج الجدولة ،  أعداد قائمة المساكن واالسرالمعيشية   ،  تحديد المناطق الصغيرة  ،  الخرائطي

تعيـين العـاملين    ،  خطط النـشر  ،  خطط معالجة البيانات  ،  خطة العد ،  اختبارات التعداد ،  االستبيان

   .وتدريبهم
 
              األساس القانوني للتعداد                   ). ١(

، وعليه قرر مجلس  والماليةاألداريةالفنية، لية ؤوالمسيحتاج التعداد الى سلطة قانونية لتحديد 

 بناءاً على ٢٠٠٨لسنة ) ٤٠(التعداد العام للسكان والمساكن رقم  رئاسة الجمهورية إصدار قانون

من ) أ(من الدستور وأستناداً الى أحكام الفقرة ) أوالً/٦١(ما اقره مجلس النواب طبقاً ألحكام المادة 

 في ٤٠٩٥من الدستور، ونشر في الوقائع العراقية العدد ) ١٣٨(دة البند خامساً من الما

  .)١ملحق رقم (، ٣/١١/٢٠٠٨



 ١٠

                              الميزانية ). ٢(

بيان أنشطة التعداد حسب مراحلها من خالل عكس خطة العمل الكاملة بالتفصيل ووضع نظام 

قدرت الموازنة المالية للتعداد ، وقد  صغيرةعملية من عمليات التعداد مهما كانتمالي دقيق لكل 

وبموجب قانون التعداد  مليار دينار) ١٥٤( لجميع مراحلها بـ٢٠٠٩العام للسكان والمساكن لعام 

الصرف من أحكام قانون االدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة االئتالف المنحلة  ىستثنأالذي 

قانون اإليفاد و ٢٠٠٦لسنة ) ١(الفدرالية رقم ة قانون الموازن وأحكام ٢٠٠٤لسنة ) ٩٥(رقم 

بما يسهل انسيابية األعمال وتسييرها  وتعليمات تنفيذ الموازنة، ١٩٨٠لسنة ) ٣٨( رقم والسفر

المالية  وزير التخطيط والتعاون اإلنمائي بوضع التعليمات لمعاليمنح صالحيات  ، ودون تأخير

الصرف خارج حدود الموازنة الجارية والخطة وتخويله صالحية لصرف على مشروع التعداد ل

  . االستثمارية وبما ال يزيد عن ستة مليارات دينار

  

                            الزمني للتعداد                   التوقيت). ٣(

على أن ينقح ، ئه وتاريخ بدء العمل وأنتها الرئيسيةالتعدادعمليات   جدول زمني يبين تسلسلأعداد

 لغرض تحديد تواريخ نهائية لبدء الفعالية واالنتهاء لعملفي ا" ل الزمني مع المضي قدماالجدو

 وتقديم صورة كاملة  التقدم أو التأخير في كل مرحلةولكي تكون بمثابة دليل لقياس وكشفمنها 

   . لكافة مراحل التعداد

شكل قائمة مرجعيه  اضافة الى )Gant Chart (ويتخذ الجدول الزمني شكل مخطط أو رسم بياني

  .)٣ ، ٢  رقمالمالحق (تفصيلية للعمليات
 
 )دارة التعداد ا (  اإلداريمالتنظي). ٤(

مختلـف  المتمثل بأدارة مستقلة تضم تشكيلة منوعة مـن         ) ٤ ملحق رقم (الهيكل التنظيمي للتعداد    

للتعداد وغرفة  الهيئة العليا    ةاألجهزة الحكومية ومستخدمي البيانات من خالل مشاركتهم في تشكيل        

ولجان التعـداد   قليم  الوأ العليا للتعداد في المحافظات      لجانوأقليم كردستان وال   العمليات في المركز  

الدراسات التحليلية االجتماعية واالقتـصادية والديمغرافيـة       وإعداد  وتحليل نتائج التعداد    االخرى  

وكما مبين في   وتحديد مهامها   لتعداد  العام ل وقد تم تشكيل وحدات الهيكل      ،  الفنية وتقديم االستشارات 

 : المالحق المدرجة في أدناه

  . ) ٥ ملحق رقم (الهيئة العليا للتعداد 

 ).٦ ملحق رقم (غرفة عمليات التعداد 



 ١١

 ).٧ ملحق رقم (االدارة التنفيذية للتعداد 

 .)٨ ملحق رقم (غرفة العمليات في إقليم كردستان 

 ).٨ملحق رقم (الخبراء واالستشاريون  

 ).٨ملحق رقم (عاون الفني مع المنظمات الت 

 ).٩ملحق رقم (قطاعات العمل  

 .)١٠ ملحق رقم ( المحافظاتفيلتعداد ان الج 

 .)١١ ملحق رقم( )والنواحياالقضية (الوحدات االدارية التعداد في لجان  

 ).١٢ ملحق رقم(هيكل العمل الميداني  

  

  مستخدمي البياناتالمشاورات مع ). ٥(

مرحلة مبكرة من االعمال ب اتخاذها تم مهمةخطوة مستخدمي البيانات ات مع المشاورتشكل 

 للبيانات بكافة انواعهم من خالل ورشات المستخدميناحتياجات لكي تلبي التحضيرية للتعداد 

 على المستوى الوطني واالقليمي، المؤتمرات، أختيار الموضوعات واالستمارات اللقاءاتالعمل و

ف المستخدمة، معالجة البيانات، جدولة ونشر البيانات، تحديد المستخدمين والتعاريف والتصاني

ومنظمات المجتمع المدني الوزارات ،الجامعات  ،كاالدارات الحكوميةالرئيسيين لنتائج التعداد 

على مستوى المستخدمين مشاورات مع الجراء  أضافة الى أوالمخططين والديمغرافيين والباحثين

  . المحافظات

  

  خطط ضبط النوعية وتحسينها ).٦(

 لضبط النوعية في كل مراحل التعداد لكشف األخطاء وتصحيحها أستخدام معاييرتم يس 

تنفيذ عدد كبير من األشخاص في ، نتيجة ألستخدام أثناء سير عمليات التعداد بالتقدم

  .تفاوت نوعية العمل من شخص آلخر ومن منطقة ألخرىو التعداد فعاليات

 .ت وأخضاعها إلجراءات التدقيق النوعياختيار عينا 

االلتزام بمعيار قياسي مقبول لكل مرحلة لكي يتم االستمرار في عمليات المراحل  

 .التالية

التحسن المستمر في النوعية من خالل عملية قياس النوعية في البداية ثم تحديد أهم  

 .هاالمشاكل النوعية التي ظهرت، ومن ثم تحديد أسبابها وكيفية تصحيح



 ١٢

تخزين البيانات وحمايتها وامكانية أسترجاعها ألغراض االنشطة المختلفة للتعداد،  

 .وعمل نسخ أضافية كأحتياط

ووضع قواعد صارمة للوصول اليها وعدم العبث وحمايتها من  أمن البياناتحماية  

 .الفيروسات

  

   الخرائطعمل). ٧(

، حيث عند الحديث عن قطاع الخرائط) ٩ (في الملحق رقمتم االشارة الى هذه االعمال بالتفصيل 

  :يتطلب تجهيز أنواع من الخرائط هي
 

والتي تبين أهم التقسيمات ") خرائط البلد بأكمله صغيرة المقياس نسبيا(الخرائط الوطنية  

  .اإلدارية وأهم المعالم الطبيعية ومواقع المدن

  ". المقياس نسبياوبوغرافية الكبيرةالخرائط المساحية أو الط 

خرائط ألهم التقسيمات أو المناطق اإلدارية تبين مستويات التقسيمات الفرعية ومواقع  

  .األماكن

  .خرائط المدن وهي خرائط كبيرة المقياس تبين كل الطرق والشوارع 

خرائط خاصة توضح توزيع المعالم الطبيعية والسكان والنقل وما الى ذلك وكل أنواع هذه  

 ". منها سيكون مفيدارحديثة أو دقيقة ومع ذلك فأن ما يتوفتكون متاحة أو  الخرائط قد ال

  

 : تتضمنحديث وتقييم للخرائط المتوفرةتومن ثم 

ن الخريطة الحدود الواضحة، المعالم البارزة والمهمة كالطرق والجسور، يتضم 

  محددة رسمموحدة وبمقاييس" المؤسسات العامة والخاصة، وأن تتضمن الخرائط رموزا

 .تجاه الشمالا أضافة الى تحديد لالستخداموحجم مناسب 

 .رسم الخرائط في مراحل مبكرة حتى مستوى منطقة العد 

 ).عداد االسكتشاتا(رسم الخرائط لمناطق غير قياسية  

 .تحويل الخرائط الورقية الى خرائط الكترونية 

البلد بعد تقسيم  العمل الميدانيستخدام الخرائط في استخدام الصور الجوية إضافة إلى ا 

مناسب لتغطيته من قبل عداد و بكامله إلى مناطق عد محدد بعدد أفراد األسرة المعيشية



 ١٣

 الحذف أو التكرار لمناطق العد وهذا يتوقف على دقة الخرائط التفصيلية لكي يمنعواحد 

 .المتاحة
 

 )لمساحينا ( بالجغرافياالمعنيينقيام العاملين وذلك ب،  الخرائطاستخدامالتدريب على إضافة الى 

عداد تعليمات بشأن قراءة الخرائط واستخدامها تدرج في ابالتدريب المباشر للمشرفين الميدانيين و

 تثبيت حدود الوحدات اإلدارية قبل تاريخ التعداد بستة اشهر ، بعد أن يتم دليل التدريب الميداني

راء العد لكي يساعد في على األقل لتالفي حدوث التغييرات في هذه الوحدات لحين االنتهاء من اج

  .الل من فرص الحذف أو التكرار ونشر النتائج األوليةقتحديد مناطق العد واإل
 

ستخدام الحاسوب ألغراض التعداد حيث يتضمن البرنامج أب، ستخدام برنامج وضع الخرائطاثم 

  :أسلوبي عمل مترابطين هما

، الطوبوغرافية البيانات تشمل  ،الحصول على قاعدة بيانات مكانية وطنيةاالسلوب االول هو 

حدود مناطق العد والحدود اإلحصائية األخرى وما يتصل بها من أمور  ، الحدود اإلدارية

  .كالرموز الجغرافية ومعلومات العد

نتاج خرائط إحصائية أليصمم ، نشاء نظام لوضع الخرائط ألغراض التعدادااالسلوب الثاني هو 

بين حدود منطقة العد  ألداء مهام التوفيقوعرض نتائجه، و ألغراض التخطيط للتعداد ورصده

تحديث خرائط مناطق العد واإلشراف وإعادة تصميمها، طباعة الخرائط  وحدود منطقة اإلشراف،

 . ألغراض التخطيط للتعداد ورصده التعدادمشرفيلعدادي و

  

                                              تحديد المناطق الصغيرة). ٨(

في التعداد والتي تشمل كافة التجمعات الجغرافية هي النظام التقليدي الهرمي  المتبعة ن الطريقةا

الذي يوفر تغطية على أدنى مستوى لمنطقة العد ولترميز جميع التقسيمات الرئيسة والفرعية 

ى أن عل، )أدنى مستوى جغرافي(كوحدة رئيسة لتوفير بيانات عن المناطق الصغيرة المستخدمة 

ويجري في العادة رسم  ، مكان تمييز حدودها على األرضتكون مناطق العد محددة بوضوح وباأل

هذه المناطق على الخرائط وإعطاؤها ارقاماً رمزية هي نفسها أرقام ترميز مناطق العد وبذلك 

 عند  أدراج أرقام ترميز مناطق العد والرموز الجغرافية األخرى والمعلومات اإلحصائيةنيمك

  .إدخال البيانات وعندئذ يمكن إتاحة بيانات التعداد حسب منطقة العد 



 ١٤

مع إعطاء رمز محدد الى (في المناطق الريفية تقسيم القرى الكبرى الى مناطق عد متعددة 

عد المنطقة تكون  منطقة العد الواحدة مكونة من قريتين صغيرتين أو أكثر وفي حالة كون) القرية

مقتصرة على قرية واحدة أو على جزء من قرية أو على منطقة غير مشمولة بأي قرية مع 

  .  عدهامراعاة أمكان إعطاء العداد الواحد أكثر من منطقة عد ليتولى
 
   واالسرالمعيشيةقوائم المبانيأعداد ). ٩(

 أداة تساعد في )ر والمنشآت واالسمساكنلل قوائم الحصر(معيشية ال وأالسر المبانيتشكل قوائم 

 التعداد مستلزماتتقدير عدد العدادين وعدد االستمارات وشمول التعداد لجميع أجزاء العراق و

 العد لحين أنتهاء طاراثبوت ، والعداد القوائم يتطلب  الالزم لعملية العدالوقتاألخرى وتقدير 

 " وأرقاما"ارع أسماءطى الشوعالشوارع والمباني عالمات تمييز دائمة حيث تأعطاء التعداد، 

تعطى الى الحصر وتدرج هذه العناوين في قوائم  ، تنفرد بها وتميزها بوضوحماًوالمباني أرقا

   .العدادين ليقوموا بزيارة األسر المعيشية

   

 عداد وتصميم الجداولإ). ١٠(

 يتـضمن الجـداول األساسـية       كاف ت قبل التعداد بوق   لبرنامج جدولة النتائج  وضع خطوط عامة    

  .النهائية للتعدادو  االولية التي سوف تنشر في تقارير النتائجالتفصيليةو

   

   ماراتإعداد االست). ١١(

  :مجموعة من المعايير هي محتويات االستمارات عدادإ في االعتبار عند تم االخذ

ان والمساكن ــعدادات السكــات تـادئ وتوصيــها في مبـلة الموصى بـاالسئ 

 .لمتحدةالصادرة عن اإلمم ا

 المشكل ٢٠١٠مي حول تعدادات السكان والمساكن لدورة ـتوصيات فريق العمل االقلي 

ادة من ـى االستفـي آسيا، الذي يتبنـة االقتصادية واالجتماعية لغربـمن قبل اللجن

م ـف والمفاهيـعدادات السكان والمساكن فيما يتعلق بالتعاريـ لت٢٠٠٠دروس دورة 

وا بهذا الخصوص ـلدان االسكـرحها بـت التي تقتالــة والتعديــالمستخدم

عدادات ـحدة لتــارعند تنقيح مبادئ وتوصيات االمم المتـا في االعتبـألخذه

ل االحصائي لإلسهام في البرنامج الدولي لدورة ـر العمـن وتطويـان والمساكــالسك

٢٠١٠. 



 ١٥

مة في التعداد توصيات فريق عمل توحيد المنهجيات والتعاريف والمصطلحات المستخد 

الذي يتبنى المنهجيات المعتمدة  ة العربية،ــة للجامعـة العامـل االمانـالمشكل من قب

حصر ـعدادية لـمارة التـة واالستـعاريف المستخدمــفي تعدادات الدول العربية والت

 .ان ومكوناتها االساسيةــالسك

 يضمن المقارنات د وبماـــتوصيات مجموعة واشنطن لإلعاقة وفق المفهوم الجدي 

د مجموعة االسئلة الرئيسة التي تستخدم ــة القياس، في تحديـالدولية والواقعية وقابلي

هم واالدراك، ـة، الفـع، والحركـظر، والسمـاور النـفي التعدادات والتي تغطي مح

  . واصل، والعناية الشخصيةــالت
 

 نماذج من االستمارات الخبرة العملية للبلدان االخرى، من خالل االطالع ودراسة 

المستخدمة في تعدادات عدد من الدول العربية واألجنبية، مع األخذ باالعتبار التغيير في 

 .صياغة بعض االسئلة بما يتناسب وخصوصية العراق

 .ات من نتائج تعداداتنا السابقةــالحفاظ قدر االمكان على السلسلة الزمنية لعدد من البيان 

 .معطيات المسوح االحصائية الوطنية المنفذة لتقليص المحتوياتامكانية االستفادة من  

 .الحصول على أطر إحصائية شاملة ومفصلة 

  .إمكانية المقارنة الدولية 

 .دراسة لمواضيع المحتويات ومدى الحاجة اليها وإمكانية تضمينها في التعداد 

 والبحوث مناقشة مسودة االستمارات مع مجموعة خبراء من المعهد العربي للتدريب 

االحصائية، واألمم المتحدة، ممثلو الشركات المنتجة لتكنولوجيا القراءة الضوئية 

الستمارات التعداد، والدول التي لها تجارب في إستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعدادات 

 السودان، االردن، والنرويج من حيث الشكل والمحتوى ومدى  مصر،كالمغرب،

بيانات الالزمة لقياس مؤشرات التنمية االلفية وتكييفها بما يتفق استجابتها لتوفير ال

ومواصفات القراءة الضوئية من خالل التعرف على المشاكل والمعوقات التي أتسمت بها 

 . تجاربهم

  

  

  

  



 ١٦

                                  ختبارات التعداد              أ). ١٢(

مواطن الضعف في االستبيان أو في التعليمات أو في د لمعرفة تنفذ االختبارات لكافة مراحل التعدا

 ورفع كفاءة العاملين وأستخدام الموارد إجراءات العد التي ممكن أن تؤثر على نوعية البيانات

  .بشكل أفضل

 هي النوع األول من االختبارات التي تجري أثناء األعمال التحضيرية ماراتواختبارات االست

 مثل االختبارات على نطاق ضيق في أماكن عدة تختار لغايات مقصودةختبار  كأجراء االللتعداد

  .استبيان مرضي حتى يتم التوصل إلى ولمرات متكررة  داخل المكتب أو على بعض أالسر
عداد ت( اً تعداداً أولي والذي يدعىجميعها التعداد لفعالياتاالختبار الشامل واالختبار االخر هو 

نه يغطي واحداً أو أكثر من التقسيمات اإلدارية الكبيرة ويشمل مراحل اه  ومن خصائص)تجريبي

 أن يجري االختبار الشامل في ظروف تشابه بشرطالتعداد من أعمال تحضيرية وعد ومعالجة 

   .ظروف العد الفعلي
  

  تعيين العاملين وتدريبهم             ). ١٣(

لكل عملية من عمليات ع العاملين الالزمين  مبكرة لتأمين أعداد وأنواترتيباتيتطلب العمل وضع 

 يمدخل ن ،يمرمز ال،  الخرائطيسماكر(التعداد المختلفة وما تتطلبه من مهارات تخصصية معينة 

الجهاز المركزي  عملية التأهيل وبناء القدرات مع باشرناوفي ضوء ذلك  )البيانات وما إلى ذلك

مجال استخدام تجربتهم في لالستفادة من  بيةللتعبئة العامة واإلحصاء في جمهورية مصر العر

 GISالتكنولوجيا الحديثة في إدخال ومعالجة بيانات التعداد واستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

خطة على تنفيذ  االمم المتحدة للسكان ياً مع صندوقا، وتم االتفاق مبدواساليب العمل الميداني

كي تؤمن الحاجة على مستوى المحافظات وإقليم  في خارج وداخل العراق، ل الكوادرلتدريب

 ، إضافة الى)١٣(من الكوادر المؤهلة وكما مبين في خطة التدريب المرافقة ملحق رقم كردستان 

 مرحلة من مراحل العمل وتحديد الفترة الزمنية  يغطي كلعمليالنظري والبرنامج للتدريب عداد إ

   .لتعداداالالزمة لتدريب العاملين على مختلف جوانب 

  

 البياناتنشر ). ١٤(

  :تعتمد خطة االعالن ونشر البيانات على االتي

 .ناتج عملية الجدولة والمعالجة 

 .الشروط المتعلقة بنشر البيانات 



 ١٧

 .تسلسل المنشورات حسب االولوية 

   .برنامج النشر ضمن خطة التعداد 

 . للمستخدمين في شكل يناسب احتياجاتهمتجمعالتي المعلومات  

مجموعة واسعة من المنتجات اإلحصائية للجمهور والقطاع الخاص تاحة ا سلوبا 

تقارير معدة للنشر ، جداولعلى شكل  األكاديمية والبحثية واألجهزة الحكومية واألوساط

تخزن في قاعدة بيانات ،  لكنها تعد للتوزيع المحدودر جداول ال تنش، والتوزيع العام

 تكون متاحة بصورة مباشرة وأط ممغنطة وسائأ بناء على الطلب أما في وتجهز

 .ةمطبوع و، أ)االنترنت(

 .طلس السكانيألا عداد إ 
 
 التوعية واالعالم). ١٥(

بحيث تحدد محتوياتها وضع خطة تفصيلية للتوعية واالعالم لكل مرحلة من مراحل التعداد 

الذي يؤثر في  على، المصداقية في كل ما يتم اعالنه واالسلوب العلمي وأسلوب عرضها تعتمد

الرأي العام وكسب ثقته، االلمام الكامل بالبيئة والمجتمع المراد توجيه االعالم له، ربط أهداف 

التعداد بالحقائق واالدلة من خالل عرض ألمثلة مستقاة من المجتمع عن ميزات التعداد، التنوع في 

 المسموعة والمقروءة من خالل الرسائل االعالمية والوسائل االساليب االعالنية المستخدمة

تتضمن الندوات، أفالم وثائقية، نداءات ومقاالت، تحقيقات صحفية، نشرات إعالمية  ، والمرئية

  ).٩(، وقد تم الحديث عنها في الملحق رقم )وملصقات وغيرها
  

 المادية والبشرية مستلزمات التهيئة ). ١٦(

 العاملين ومستوياتهم العلمية    تقدير أعداد ك تهيئة كافة المستلزمات البشرية للعمل المكتبي والميداني      

وتخصصاتهم حسب ما تتطلبه كل مرحلة من مراحل العمل والصغر وحدة ادارية على مـستوى               

عن االعداد المقدرة لكل حالة، وتهيئتهم للعمل كل        % ١٠، مع اضافة نسبة زيادة مقدارها       المحافظة

  . مخصصة لهمفي مجاله من خالل اشراكهم في البرامج التدريبية ال

تجهيز مكاتب وغـرف عمليـات       ك اضافة الى تهيئة المستلزمات المادية للعمل المكتبي والميداني       

وخـرائط  وفـرش   من اصباغ شراء مستلزمات الحصر والترقيم  ،  التعداد في المركز والمحافظات   

ء شـرا ،   مستلزمات التعداد  ة كافة عاشراء مطبعة بمواصفات متكاملة النجاز طب     ،  وصور فضائية 



 ١٨

،  بانواعهـا  قرطاسـية المكائن واجهزة ومعدات بأنواعها، بناء شبكات االتصال واالدخال، شراء          

  .شراء وسائط نقل

  

 وضع الخطط التكميلية). ١٧(

لتحقيق الشمول التام لكافة السكان المتواجدين في العراق خالل فترة العد من عـراقيين وعـرب                

مـن وزارات   العراق يتم تشكيل لجان متخصصة      واجانب وكذلك شمول العراقيين المقيمين خارج       

  : ومن هذه الخطط هيوضع خطط تكميلية لعد هذه الفئات من السكانالدولة ذات العالقة لدراسة و

 خطة عد الجاليات العراقية في خارج العراق 

 خطة عد االجانب 

 خطة عد العسكريين 
 

  واألمنيةاللوجستيةوضع الخطط ). ١٨(

داد نظام خاص بأرشفة وثائق التعداد تضمن تصنيف وترميـز          عإ، حيث تم    خطة االرشفة  

كافة البريد الصادر والوارد، مكننة العمل النشاء قاعدة بيانات الكترونية لمتابعـة البريـد              

 .الصادر والوارد حسب التاريخ والموضوع والجهة
 

نظـام  إعـداد  و لخزن كافة مستلزمات التعداد  مستقلةتهيئة أماكن،  خطة االدخال المخزني   

 .لالدخال واالخراج المخزني لكافة مواد التعداد

  

وتوزيعها على المحافظات    كافة مستلزمات التعداد   ، الستالم وتسليم  تسليمالستالم و االخطة   

، طريقة  التعداد بعد انتهاء عملية     إعادة جميع الوثائق الخاصة بالتعداد للمركز     وكذلك خطة   

لمبكر للوثائق من نقاط التجميع الـى المكاتـب         التغليف للوثائق وضمان سالمتها والنقل ا     

 .المصصة لها ومن ثم الى مركز المعالجة

  

  في مركز الجهاز والمحافظات    توفير الحماية األمنية لمقرات العمل    ، ل خطة الحماية االمنية   

 .هخالل فترة التعداد بجميع مراحل

  

  



 ١٩

 دوار الجهات الساندةأتحديد ). ١٩(

الجهـات الحكوميـة    وعدد كبيـر مـن      عاون ومساعدة الجمهور    على ت " يعتمد نجاح التعداد كليا    

ومنظمات المجتمع المدني، من حيث تظافر الجهـود فـي دعـم مـشروع التعـداد بالمهـارات                  

، من خالل   غضون فترة زمنية محددة   والمتخصصين في مجاالت العمل التي يتطلبها التعداد وفي         

  :عة عملها ومنها ودور الوزارات كل حسب طبيتطوير جهود االتصال 

  

 الزراعة، الموارد المائية، العلوم والتكنولوجيا، العدل، التعلـيم         ال العامة، غ البلديات واالش  اتوزار

 :انتم كردسي من أقلا أمانة بغداد، والجهات المناظرة لهالعالي والبحث العلمي، الدفاع،

ا في ـوب إظهارهحديثة بمقاييس رسم مختلفة تتناسب مع التفاصيل المطلخرائط إنتاج  

  .مراحـل العمل الميداني والمكتبيل ـك

 على مستــــوى ١٩٩٧تحديث قاعدة البيانات االدارية الخاصة بتعداد عام  

 يةد وما تتضمنه من وحدات إدارية ومسميات وفق ما هو معتمد لديهم من عائاتمحافظال

 .ومسميـــات

رائط على صور فضائية وخد من تهيئة مستلزمات التعداوتوفير االحتياجات االساسية  

والمقاطعة في الريف مسقط عليها  المحلة في الحضر، مستوى اصغر الوحدات االدارية

الوحدات االدارية  حدودها مع والشوارع واألزقة وتحديد المساكن ترقيم المعالم الرئيسة و

 .المجاورة لها

مدن والمناطق الحضرية امانة بغداد ومديريات البلديات في المحافظات بترقيم القيام  

الرقائم المعدنية وإشارات الداللة لتسهيل عمل العدادين ، تهيئة وسائط النقل ، ووضع 

 .الخ... ، أجهزة، برامجيات البشرية تهيئة الكوادر
 

بارية، لتأمين حركـة كـوادر      خزة االمنية واالست  ه واالج  واألمن الوطني  الداخليةات الدفاع و  وزار

لمدة ثالثة أشهر مستمرة،    التي تستمر   الحصر والترقيم   عاليات العد التجريبي و   العمل الميداني في ف   

شهر إضافة الى تأمين الحماية االمنية الى مقرات العمـل فـي            وتأمين حركة كوادر التعداد لمدة      

  .المركز والمحافظات
 



 ٢٠

أن تقوم   ، وعلى مستوى اللجنة العليا للتعداد في كل محافظة         ومجالس المحافظات  المحافظات كافة 

باإلشراف على كافة فعاليات التعداد في المحافظة وتفريغ لجان التعداد في االقـضية والنـواحي               

  . ولحين أنتهاء العد٢٠٠٩للعمل الميداني المتواصل أعتبارا من آيار 
 

وزارة التربية، ألغراض تهيئة الكوادر من المعلمين والمدرسين ألغراض الحصر والترقيم بحدود            

 ٢٠٠، والغراض العد بحدود      ١/٥/٢٠٠٩ مستمرة أعتبارا من      لمدة ثالثة أشهر    ألف شخص  ١٨

  .عينألف شخص لمدة أسبو
 

  .وزارة الدولة لشؤون المحافظات بتنسيق العمل مع لجان التعداد في المحافظات
 

مجلس النواب، وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وشبكة االعالم العراقيـة بتهيئـة الجمهـور               

  .اب أهمية التعداد واهدافه ومخرجاته التي سوف تنعكس على التخطيط السليم خدمة لهمالستيع
 

الى جانـب الـسفارات والممثليـات        حقوق االنسان،    وزارتي الخارجية، المهجرين والمهاجرين ،    

وكذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات االنسانية في تهيئة وتسهيل ما يتطلبـه             خارج العراق   

  .صر وعد الجالية العراقية في خارج العراق في ضوء خطة شاملةالعمل لح
 

 .الجامعات الحكومية واألهلية ومراكز البحوث ، بالمساهمة الفعلية في االعمال الفنية والتحليلية

 أضافة الى دور الوزارات االخرى التي تساهم في أنجاح فعاليات التعداد

  

 إعداد أدلة العمل). ٢٠(

رة من االدلة والتعليمات المتعلقة بمراحل تنفيذ التعداد كتعليمات ملء سـجل            تستخدم مجموعة كبي  

الحصر والترقيم واستمارة التعداد، تعليمات الترقيم في المناطق الحضرية والريفية، دليل للمفاهيم            

والتعاريف المستخدمة بالتعداد، دليل الوحدات االدارية، دليل الرموز الجغرافيـة، أدلـة ترميـز              

، دليـل الـصرف علـى       ، أدلة التدريب  )ط االقتصادي، المهن، التخصصات العلمية، الدول     النشا(

  .فعاليات التعداد

  

  

  



 ٢١

 التعاون الدولي واالطالع على تجارب الدول). ٢١(

  

تنفيذ مشروع تقديم الـدعم     على  ) UNFPA(صندوق االمم المتحدة للسكان     مع  من خالل التنسيق    

وكـذلك   إخراج نتائجه بدقـة وبـسرعة،        لغرض ه،حديثة لتنفيذ الفني للتعداد بشأن تبني منهجيات      

 واإلحصاء في جمهورية مصر العربية لالستفادة مـن          العامة التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة    

خبرتهم في استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدخال ومعالجة البيانات واستخدام نظـم المعلومـات              

تجارب عدد من الـدول     تم االطالع على    فقد  ى تجارب الدول    وفي مجال االطالع عل   ،  الجغرافية  

  .ادخال ومعالجة البياناتاستخدام التكنولوجيا الحديثة في في تنفيذ التعدادات ب

  

 مرحلة العد: ثانياً
يتم في هذه المرحلة زيارة جميع االسر ومقابلتها خالل فترة العد لجمع البيانـات المتعلقـة بكـل                  

  هيكل العمل الميداني وتعليمات العمل الميـداني       لية العمل المبينة في    وفق آ  شخص ووحدة سكنية  

  .)١٢الملحق رقم (
 
                                                       خطة العدوضع ). ١(

 بجمع العداد، من خالل قيام )أو طريقة العدادين(جراء العد بالزيارة أتستخدم في العد طريقة 

ع في سجل استمارة السكان، بعد قيامه بتحديث  في المجتم فرد وعن كل مسكنالمعلومات عن كل

إطار العمل قبل ثالثة ايام من تاريخ العد وتسجيل التغييرات التي طرأت على االطار خالل الفترة 

 .ما بين الحصر والعد وتعديل االطار بموجبها

لعثور على األسر المعيشية  الرحل من السكان تستخدم أكثر من طريقة في كيفية اولغرض عد

أسلوب والمخيمات،  التجمع في مجموعات، األسلوب القبلي أو الهرمي، نقاط المياه، كطريقة

  .)بموجب خطة منفصلة تعد لهذا الغرض (مناطق العد

لحصر وعد الجالية العراقية عن ويجري عد الجاليات العراقية خارج العراق بموجب خطة خاصة 

 التي  االخرىالبلدان ودبلوماسيفيها مركز تمثيل البلدان التي داد في تعلللجان طريق تشكيل 

  .يتواجد فيها العراقيين

  

  

  



 ٢٢

   توقيت العد). ٢(

 تشرين االول مـن     ٢٦ الى   ٢٥خالل الفترة من      لعموم العراق  ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن    

يعـزز قابليـة البيانـات       منتظم للتعدادات في العـراق       وشهر تشرين االول هو شهر     ٢٠٠٩ عام

    :  لالسباب االتيةللمقارنة والتحليل، وقد تم أختيار هذا التاريخ 

 التي يصعب فيها الوصول إلى كل المنـاطق المأهولـة بـسبب األمطـار               االشهرتجنب   

 .والفيضانات والثلوج والحرارة الشديدة

  .ادةختيار الوقت الذي يمكث فيه معظم الناس في أماكن أقامتهم المعتا  

تجنب مواسم ذروة النشاط الزراعي لصعوبة مقابلة األشخاص الذين يعملون حتى وقـت              

  .متأخر من كل يوم في أراضيهم

 . والمدرسين خالل العطلة الصيفيةالمعلمينامكانية تأهيل وتدريب   

 . تجنب فترات األعياد التقليدية الرئيسية وفترات الحج والصوم 
 
 وحدة العد). ٣(

  المعيشية ةضمن نطاق  األسر   سواء كان   ) الفرد(الرئيسة في تعداد السكان هي الشخص       وحدة العد   

  .)التي يعيش فيها اشخاص ليسوأعضاء في أسرة معيشية(أو كان ضمن المساكن العامة 
 
  طول فترة العد ). ٤(

لتجنب العد المضاعف والحذف اللذين قد   أو يومينوهي يوم واحدقصيرة الفترة العد تستخدم 

 العدادين  كبير منعددتوفير  ها تتطلبعلى الرغم من وجود تاريخ مرجعي واحد، ولكن حدثاني

اصدار منع للتجوال ، اضافة للحاجة الى  التكاليفينعكس علىوتدريبهم واألشراف عليهم وهذا 

  . ليوم العد لضمان الحصر الشامل السكان

  

   والسكان الذين يجب عدهم العدأساس). ٥(

 فيه يوم أجراء "موجوداعن كل شخص في المكان الذي يكون  ت في تعداد السكانتجمع المعلوما

  :ستخدام االسلوبين االساسيين في عد السكان همااالتعداد أو في مكان أقامته المعتاد، ب

دين فيه والذي يعني عد السكان في المكان الذي يكونون موج) De-Facto(العد الفعلي  

المكان هو مكان اقامتهم المعتادة أم لم يكن، أي اللقطة وقت التعداد ، سواء كان هذا 



 ٢٣

" ما يكون مؤقتا" ، وكثيرا) حاضر مقيم أو حاضر بصورة مؤقتة(الفوتوغرافية للسكان 

 .في دراسة المواضيع المتعلقة بأالسر المعيشية والهجرة الداخلية" ولهذا ال يكون مفيدا

 مكان أقامتهم المعتادة ، بصرف  الذي يعني عد السكان في)De-Jure(العد النظري  

 ليلة العد في مكان اقامته المعتادة أم ال أي أن يكون "موجوداالنظر عما اذا كان الفرد 

" ، ويتميز هذا االسلوب بتوزيع السكان جغرافيا) حاضر مقيم أو غائب بصورة مؤقتة(

 .حسب أماكن اقامتهم المعتادة

ة المعتاد وحسب منطقة التواجد ، أي أن يعد من الطريقتين ، حسب محل األقام" أو مزيجا 

كل شخص متواجد في أالسرة المعيشية أو المؤسسة المعنية ، أو أن يعد كل شخص 

 .عن محل أقامته المعتاد"  أو غائب مؤقتاموجود
 
  ن بالعدوالسكان المشمول). ٦(

قية في الخارج بما في  :هميشمل بالتعداد كافة السكان في العراق والجاليات العرا

لبدو    .ا

لبعيدة  لمناطق ا   .السكان في ا

تعليمات الخاصة بهم  ل لتعداد ووفق ا لغائبون عن أسرهم يوم ا   .ا

لدبلوماسية الموجودة داخل العراق  لبعثات ا   .ا

  . الموجودين في العراق)العرب واالجانب (غير العراقيين 

الموجودون في نقاط الحدود والمطارات لغرض الدخول او الخـروج مـن             

لترانسيت وهم  العراق   لتعليمـات    ، و غير العراقيين  (عدا ا لعراقيون حسب ا ا

  .)الخاصة بحالة وجودهم

لدبلوماسية في الخارج  لبعثات ا  .                        ا

لفقرة    ). خ(المقيمون في بلد آخر عدا المذكورين في ا

لمفقودين والمعتقلين   .االسرى وا

لبلدان العربية وا  لمقيمين في ا  .الجنبيةالعراقيين ا

لبلدان العربية أو االجنبية   الالجئين العراقيين في ا

 .الالجئين من العرب واالجانب في العراق 

  

  



 ٢٤

  ) وجدولتهامعالجة البيانات(مرحلة ما بعد العد : ثالثاً
 
 معالجة البياناتلتخطيط ال). ١(

  :ة االمور االتي خطط معالجة البيانات دراسة احتياجات معالجة البيانات منتتطلب

  

توفر الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات باالضافة الى التدريب الالزم للعاملين في  

 .التعداد ووضع برنامج تدريبي لهم

االجهزة، البرامجيات، المساعدة والتدريب، الصيانة، (تحليل للتكاليف المنفقة التي تشمل  

 ).الخ....الكهرباء،

 .ثار التي ممكن أن تنجم عنهاتحديد المخاطر المتوقعة وآلية حلها واال 

 .معالجة البيانات بشكل سريع لكي ال تفقد قيمتها وتصبح تاريخية 

 .االستفادة من تجارب االخرين في أستخدام نظم المعالجة 

 . بأطار زمنيةتحديد الخط 

بعض قع مختلف أنشطة معالجة البيانات بما في ذلك مدى تحقيق الالمركزية في ا موتحديد 

 .عمالاال

لبيانات ومعالجتها حاسوبياً في مرحلة الضوئي ل المسح عمل تقديرات متطلباتوضع  

 .مبكرة ليتسنى الحصول على تلك األجهزة واللوازم في الوقت المناسب وتهيئة األماكن

بيانات التعداد وجدولتها بضوء  مجيات التي ستستعمل في تنقيحاالبر تخاذ القرارات بشانأ 

لتعدادية امجيات العامة األغراض والبرامجيات اوفر من البراالحتياجات والموارد وما مت

  .المتاحة 
  

 التدقيق والترميز). ٢(

  

 واآللي للتمكن من ضبط عدم االتساق أو وجود إجابات غير المكتبيعداد قواعد للتدقيق إ 

 .منطقية

 . التصحيح اليدوي في الميدان والمكتب 

 .تنظيف البيانات 



 ٢٥

ووضع رموز رقمية ) ترميز مباشر( التعداد استمارات يز فأستخدام إجابات مسبقة الترمي 

 .إلى جانب كل فئة

 .تخزين كافة رموز أدلة الترميز في ملف قاعدة البيانات 

  .لترميز بنود االستمارة غير المرمزة أستخدام الترميز االلي بمساعدة الحاسوب 
  

  )حصر البيانات (اللية للبياناتآالمعالجة ). ٣(

  :أسلوبين رئيسين هما بأستخدام يتم حصر البيانات

 والذي يحتاج الى عدد كبير من العاملين ويتطلب         ،أسلوب االدخال التقليدي بأستخدام لوحة المفاتيح     

    وهووقت طويل لنشر النتائج، وعليه تم االتجاه نحو أستخدام االسلوب االحدث في ادخال البيانات

 وأجهزة المـسح الـضوئي مـع برامجيـات     ورتقنيات نقل الص   االدخال المتقدم بأستخدام   أسلوب

Intelligent Character Recognition (ICR).  

  .يستخدم االسلوب التقليدي في أدخال االسماءوسوف 

  

 إعداد نتائج التعداد). ٤(
تسهم في تعزيز توزيع  تخزن بيانات التعدادات في عدة أشكال من قواعد البيانات المحوسبة التي

 جداولها وصوالً إلى تلبية أحتياجات مستعملي البيانات وتسهيل الوصول إلى نتائج التعداد وزيادة

  : وهيمجموعة واسعة من بيانات التعداد

 التي لديها أمكانية استعادة البيانات على أي مستوى من التفصيل للحصول قاعدة البيانات الجزئية

  .على معلومات عن األشخاص أو األسر المعيشية

أمكانية تخزين البيانات التعدادية التجميعية في صيغ عديـدة أمـا            التي لديها  ليةقاعدة البيانات الك  

كنتائج لتعداد واحد أو كقاعدة بيانات تشمل أكثر من مسح ديمغرافي أو كقاعدة بيانـات عريـضة                 

  .للمعلومات اإلحصائية
  

  

  

  

  



 ٢٦

   تقييم نتائج التعداد.٤

  

 مدى دقة نتائج التعداد وبالتالي تحديد مصادر االخطاء وقياس هو، الهدف من التقييم  . أ

مدى مصداقية النتائج، تقييم كفاءة العمليات وفعالياتها لجميع المراحل، أضافة الى 

  .تجنب االخطاء في التعداد الالحق
 
   ومصادرهاأنواع االخطاء في التعداد  . ب

  :تقع في التعداد عادة أخطاء في كل المراحل، وتصنف األخطاء في نتائج التعداد كاآلتي

. أخطاء التغطية التي تنشأ عن حذف أو تكرار األشخاص أو الوحدات السكنية في العد: أوالً

ومصادر هذه األخطاء هي الخرائط أو قوائم مناطق العد الناقصة أوغير الدقيقة، عدم قيام العدادين 

ات ر العد، خطأ معالجة فئاعد كل الوحدات السكنية في مناطق العد المخصصة لهم وتكرعملية ب

معينة من األشخاص كالزوار أو الغرباء غير المقيمين،  ضياع أو تلف سجالت التعداد بعد العد 

  .وما إلى ذلك

أخطاء المضمون التي تنشأ عن أخطاء في التبليغ عن الخصائص التفصيلية لألشخاص : ثانياً

أ عن سوء صياغة  تنش،أخطاء في تسجيلها، واألسر المعيشية والوحدات السكنية المشمولة بالتعداد

عدم القدرة لدى ، األخطاء التي يرتكبها العدادون في طرح أسئلة التعداد، األسئلة أو التعليمات

 ،إساءة التبليغ عن عمد، المجيبين على اإلجابة أو الخطأ في الفهم عند اإلجابة على أسئلة معينة

 .أخطاء الترميز أو إدخال البيانات وما إلى ذلك

  

 أساليب التقييم  . ت

االمكان أستخدام طرق متعددة لتقييم درجة التغطية الناقصة ولتقييم أنواع معينة من أخطاء ب

  :المضمون إضافة إلى التقييم الشامل لتقدير نجاح فعاليات التعداد في كل مرحلة من مراحله وهي

  .وفق أسلوب علمي وأسس واضحة) العد البعدي(عينات الحقة : أوالً

 .عداد مع ما متوفر من مصادر أخرىمقارنة نتائج الت: ثانياً

 .أستعمال التحليل الديمغرافي: ثالثاً

  

  



 ٢٧

   تحليل نتائج التعداد.٥
 .تحليل نتائج التعداد بهدف تحقيق معرفة موضوعية عن االحصاءات المنتجة  .  أ

 .نتاج معارف جديدة بشأن الجوانب المنهجية لفعاليات التعدادا .  ب

 .عداد ببيانات من مصادر أخرىنتاج تقارير والسعي الى دمج بيانات التا .  ت

 .تقييم نتائج التعداد .  ث

     . من خالل نشاطات مشتركةالحاجة الى الخبرات الخارجية ألغراض التحليل  .  ج

  

   المالحق.٦
  
  قانون التعداد ):١(ملحق رقم   .  أ

العام للسكان والمـساكن فـي       تنفيذ التعداد  التفصيلي لمراحل     الزمني تالتوقي ):٢(ملحق رقم    .  ب

  ٢٠٠٩العراق لعام 

 ٢٠٠٩المخطط االنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد العام للـسكان والمـساكن           ): ٣(ملحق رقم    .  ت

  )Gant chart (٢٠١١-٢٠٠٨حسب االشهر للفترة 

 الهيكل التنظيمي للتعداد العام للسكان والمساكن ): ٤(ملحق رقم  .  ث

   للتعدادالعليا الهيئة): ٥(ملحق رقم   .  ج

  لتعدادغرفة عمليات ا): ٦(ملحق رقم   .  ح

  االدارة التنفيذية للتعداد): ٧(ملحق رقم   .  خ

 غرفة العمليات في اقليم كردستان): ٨(ملحق رقم   .  د

  قطاعات العمل): ٩(ملحق رقم   .  ذ

   لجان التعداد في المحافظات):١٠(ملحق رقم   . ر

  الوحدات االدارية لجان التعداد في ):١١(ملحق رقم   . ز

  هيكل العمل الميداني): ١٢(ملحق رقم  .  س

 في جمهوريـة    واإلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة     خطة التدريب مع    : )١٣(ملحق رقم    .  ش

  مصر العربية

















 
التوقيت الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في العراق لعام 2009 ملحق رقم (2)

الىمن

01/05/200820/12/2008إعداد اإلستمارات وتعليماتها والمنهجية1

01/06/200820/12/2008إعداد مخرجات التعداد (الجداول الصماء)2

01/08/200830/12/2008إعداد واجبات العاملين في الميدان ولكافة مستويات العمل3

15/08/200820/12/2008إعداد قواعد المراجعة والتدقيق والترميز4

01/07/200825/12/2008إعداد السجالت التنظيمية للتعداد (للسيطرة الميدانية)5

01/07/200825/12/2008إعداد سجالت النتائج االولية للمشتغلين (جداول التفريغ)6

01/07/200825/12/2008إعداد آتيب التعليمات والتعاريف والمفاهيم للمراحل الميدانية المختلفة7

01/11/200830/12/2008تشكيل هيكل العمل بالتعداد8

01/01/200901/02/2009تشكيل لجان التعداد في الوحدات االدارية9

الىمن

01/07/200820/12/2008إعداد ادلة الترميز10.01

01/07/200820/12/2008إعداد خطة التجهيز10.02

مستمر01/09/2008إعداد خطة توفير إحتياجات التعداد من االدوات واالالت والمهمات11

الىمن
01/09/200801/11/2008تهيئة الخرائط12.01

01/12/200830/12/2008التعداد التجريبي12.02

01/01/200901/02/2009الحصر والترقيم12.03

01/07/200915/08/2009العد12.04

01/11/200801/12/2008التجهيز اآللي واستخراج النتائج12.05

قطاع الخرائط والجهات الساندة واقليم آردستان

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني

الفترةالجهة المسؤولةتقدير أعداد العمالة الالزمة لمراحل التعداد12

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الفني وIT والجهات الساندة من وزارة
البلديات ووزارة العمل والشؤون االجتماعية ووزارة الداخلية وأقليم 

آردستان

االدارة التافيذية للتعداد وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاعات العمل االخرى

الجهة المسؤولة

الجهة المسؤولةإعداد خطة الترميز اآللي واألدلة

االدارة التنفيذية للتعداد

ITاالدارة التنفيذية وقطاع العمل الفني و

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الفني

10

الفترة

الفترة

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الفني

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الفني

االدارة التنفيذية للتعداد

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الفني

ITاالدارة التنفيذية وقطاع العمل الفني و

االدارة التنفيذية للتعداد

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاعات العمل االخرى

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني

IT االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع
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التوقيت الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في العراق لعام 2009 ملحق رقم (2)

الىمن
01/01/200901/02/2009اعداد الخطة االعالمية13.01

01/02/200901/03/2009اصدار النشرات والملصقات الجدارية13.02

01/03/200931/12/2009إصدار االفالم الوثائقية13.03

01/02/200931/12/2010البدء بالحمالت الدعائية الخاصة بمراحل التعداد13.04

01/01/200901/02/2009اختيار وسائل االعالم االآثر تاثيرًا13.05

مستمر01/03/2009االعالن والترويج لفعاليات التعداد13.06

مستمر01/03/2009تنظيم الندوات والمؤتمرات الصحفية الخاصة بالتعداد13.07

مستمر01/04/2009التوثيق االعالمي لكافة مراحل الحملة االعالمية13.08

مستمر01/10/2009نشر مخرجات التعداد عبر وسائل االعالم13.09

مستمر01/01/2009التوثيق اليومي لكل ما يبث وينشر عبر وسائل االعالم13.10

الىمن
01/12/200831/12/2008اعداد خطة للترقيم تمكن من ربط قاعدة بيانات السكان مع قاعدة البيانات الجغرافية14.01

اعداد خطة الختيار الخرائط الصورية في الميدان وآفاءتها في تكوين قواعد البيانات الجغرافية14.02
01/12/200831/12/2008والسكانية

01/01/200901/04/2009ترقيم الشوارع واالزقة14.03

01/11/200901/05/2010تحديث الخرائط الكترونيا بعد عمليتي الحصر والعد14.04

01/12/200901/05/2010بناء قواعد استعماالت االرض اعتمادا على نتائج الحصر والترقيم14.05

01/05/201001/10/2010ربط بيانات التعداد بالخرائط الرقمية التفصيلية على مستوى المبنى14.06

01/06/201001/11/2010تحليل للخرائط والبيانات الستخراج النتائج14.07

01/04/201001/05/2010وضع قواعد التدقيق والتصحيح للعالقات بين قواعد بيانات السكان والقواعد الجغرافية14.08

01/05/201001/06/2010تحديد المؤشرات التي يتطلب نشرها ومعايير النشر14.09

01/10/201031/12/2010انتاج واصدار االطلس االحصائي14.10

31/12/2010النشر االلكتروني لالطلس االحصائي14.11 الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآزي لالحصاء، الخبراء واالستشاريون

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع،
التكنولوجيا

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع،
التكنولوجيا

الفترةالجهة المسؤولةنظم العملومات الجغرافية14

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الجهاز المرآزي لالحصاء

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الجهة المسؤولةالحمالت اإلعالمية والعالقات العامة

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

الفترة

الجهاز المرآزي لالحصاء ووزارة الثقافة و شبكة االعالم العراقية

13
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التوقيت الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في العراق لعام 2009 ملحق رقم (2)

الىمن
01/07/200801/08/2008جرد ما متوفر من خرائط وصور فضائية في الوزارات ذات العالقة15.01

01/07/200801/08/2008تقييم للخرائط والصور الفضائية15.02

01/07/200801/08/2008تحويل الخرائط الورقية الى نسخ الكترونية15.03

01/07/200801/08/2008وضع المواصفات الفنية للصور الفضائية15.04

01/08/200801/09/2008تحديد المناطق المغطاة وغير المغطاة بالصور الفضائية15.05

01/08/200801/09/2008حصر مساحات المناطق المشمولة بالتعداد15.06

01/09/200801/10/2008اعداد خطة تجهيز الصور الفضائية وتوزيعها على جهات العمل15.07

01/10/200801/11/2008تقطيع الصور الفضائية حسب مناطق العمل على مستوى المحافظات15.08

01/11/200801/12/2008تجهيز الجهات المعنية بانتاج الخرائط بالصور الفضائية15.09

01/09/200831/12/2008توفير خرائط الوحدات االدارية على مستوى محافظة، قضاء، ناحية15.10

01/09/200831/12/2008تدقيق وتحديث الخرائط15.11

15/10/200831/12/2008إعداد فهارس خرائط التعداد15.12

01/12/200820/12/2008التدريب على استخدام الفهارس15.13

01/12/200801/04/2009انتاج خرائط الحصر والترقيم والعد15.14

01/02/200901/05/2009إصدار وطباعة الخرائط الصورية على مستويات العمل الميدانية15.15

01/02/200901/03/2009تشكيل لجان استالم الخرائط المنتجة بصيغتها الورقية والرقمية15.16

01/02/200901/03/2009اعداد خطة لتدقيق الخرائط المستلمة15.17

01/01/200915/01/2009اعداد خطة لمراقبة ومتابعة سير العمل15.18

اعداد خطة لحفظ وارشفة الخرائط وتوزيعها على المحافظات واسترجاعها بعد انتهاء العمليات15.19
01/01/200915/01/2009الميدانية

01/02/200910/02/2009اعداد خطة التدريب على استخدام الخرائط15.20

01/02/200910/02/2009تهيئة مستلزمات التدريب من خرائط15.21

01/03/200901/10/2009تقديم الدعم الفني لفرق العمل الميداني15.22

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآزي لالحصاء، الدفاع، الموارد المائية، التكنولوجيا،

البلديات واالشغال العامة

البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآزي لالحصاء، الدفاع

الجهاز المرآزي لالحصاء، الموارد المائية، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآزي لالحصاء، الموارد المائية، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآزي لالحصاء، امانة بغداد، التكنولوجيا

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع، الموارد
المائية، امانة بغداد، جامعة بغداد، الجامعة التكنولوجية

الفترةالجهة المسؤولةتهيئة الخرائط والصور الفضائية15

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع، الموارد
المائية، امانة بغداد، جامعة بغداد، الجامعة التكنولوجية

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع، الموارد
المائية، جهاز المخابرات، الجامعة التكنولوجية، العلوم والتكنولوجيا
الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع، الموارد
المائية، جهاز المخابرات، الجامعة التكنولوجية، العلوم والتكنولوجيا
الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع، الموارد
المائية، جهاز المخابرات، الجامعة التكنولوجية، العلوم والتكنولوجيا

الجهاز المرآزي لالحصاء

الجهاز المرآزي لالحصاء، الدفاع

الجهاز المرآز لالحصاء، البلديات واالشغال العامة، الدفاع، الموارد
المائية، امانة بغداد، جامعة بغداد، الجامعة التكنولوجية
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التوقيت الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في العراق لعام 2009 ملحق رقم (2)

الىمن
01/12/200801/02/2009تهيئة الكوادر العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات16.01

15/10/200801/02/2009تحديد ومتابعة مواصفات حواسيب وخوادم  الشبكات لكل مرحلة16.02

02/01/200915/12/2010المتابعة والتنسيق مع الجهات التي ستتولى انشاء وادارة الشبكة16.03

01/11/200931/07/2010 االشراف وتنفيذ تناقل البيانات بين مراحل معالجة البيانات16.04

01/11/200931/07/2010تقديم الدعم الفني الستخدام البرامجيات واالجهزة16.05

02/01/200915/01/2009اعداد خطة ادخال اغلفة السجالت للعد التجريبي16.06

16/01/200924/01/2009اعداد خطة استالم وتسليم السجالت16.07

16/01/200901/02/2009اعداد خطة المسح الضوئي والشمول والترميز االلي الستمارات العد التجريبي16.08

01/04/200905/05/2009المسح الضوئي الستمارات العد التجريبي16.09

07/04/200910/05/2009تنفيذ نظام الشمول لبيانات العد التجريبي16.10

10/04/200915/05/2009الترميز االلي لبيانات العد التجريبي16.11

15/04/200920/05/2009تنفيذ انظمة التدقيق والتصويب االلي16.12

20/05/200925/05/2009تكوين قاعدة البيانات واستخرج النتائج16.13

01/06/200901/08/2009االدخال االبجدي لالسماء في العد التجريبي16.14

01/06/200901/07/2009تقييم اجراءات التنفبذ واعادة رسم الخطط16.15

02/02/200915/02/2009اعداد خطة ادخال اغلفة سجالت مرحلة الحصر والترقيم16.16

16/02/200901/03/2009اعداد خطة المسح الضوئي والشمول والترميز االلي الستمارات الحصر والترقيم16.17

01/03/200910/03/2009اعداد خطة ادخال اغلفة سجالت عد السكان والبدو16.18

01/11/200915/11/2009ادخال بيانات اغلفة سجالت عد البدو16.19

01/03/200915/03/2009اعداد خطة ادخال اغلفة السجالت واستمارات عد الجاليات16.20

02/01/201015/02/2010ادخال بيانات اغلفة سجالت عد الجاليات16.21

01/02/201001/03/2010المسح الضوئي الستمارات عد الجاليات16.22

07/02/201015/03/2010تدقيق بيانات عد الجاليات وتنفيذ نظام الشمول16.23

05/11/200930/12/2009ادخال بيانات اغلفة سجالت عد السكان16.24

01/03/200915/03/2009اعداد خطة االستالم والتسليم لسجالت عد السكان16.25

11/03/200925/03/2009اعداد خطة المسح الضوئي والشمول والترميز االلي لسجالت عد السكان والبدو16.26

01/12/200901/04/2010 تحويل آافة استمارات التعداد الى صور من خالل المسح الضوئي16.27

07/12/200915/04/2010تنفيذ نظام الشمول لبيانات عد السكان والبدو16.28

21/03/201001/04/2010دمج بيانات الجاليات مع بيانات عد السكان16.29

الفترةالجهة المسؤولةتكنولوجيا المعلومات16

IT االدارة التنفيذية وقطاع

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

IT االدارة التنفيذية وقطاع

IT االدارة التنفيذيةوالعمل االداري والميداني وقطاع

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

االدارة التنفيذية وقطاع IT والخبراء واالستشاريين

IT االدارة التنفيذية وقطاع

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

IT االدارة التنفيذية وقطاع

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

IT االدارة التنفيذيةوالعمل االداري والميداني وقطاع

االدارة التنفيذية وقطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

38
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الىمن
15/12/200901/05/2010تنفيذ نظام الترميز االلي بهدف ترميز حقول استمارات عد السكان والبدو16.30

20/12/200915/05/2010تنفيذ انظمة التدقيق والتصويب االلي لبيانات عد السكان16.31

01/11/200931/07/2010انشاء وادارة وصيانة قاعدة بيانات التعداد العام للسكان16.32

01/02/200931/07/2010استخراج النتائج16.33

01/08/201001/10/2010 تحويل آافة استمارات الحصر والترقيم الى صور من خالل المسح الضوئي16.34

07/08/201015/10/2010تنفيذ نظام الشمول لبيانات الحصر والترقيم16.35

15/08/201021/10/2010تنفيذ نظام الترميز االلي بهدف ترميز حقول استمارات الحصر والترقيم16.36

20/08/201001/11/2010تنفيذ انظمة التدقيق والتصويب االلي لبيانات الحصر والترقيم16.37

07/08/201015/11/2010انشاء وادارة وصيانة قاعدة بيانات الحصر والترقيم16.38

16/11/201015/12/2010دمج بيانات السكان والحصر16.39

الفترةالجهة المسؤولةتكنولوجيا المعلومات16

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين

قطاع IT والخبراء واالستشاريين
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الىمن
01/12/200815/01/2009إعداد الخطة العامة للتعداد التجريبي17.01

01/12/200815/01/2009تحديد حجم ومناطق العينة ، وأعداد المشتغلين والمستلزمات17.02

01/01/200915/02/2009تهيئة الخرائط الخاصة بمناطق العد التجريبي لكافة مستويات العمل الميداني والمكتبي17.03

15/01/200925/01/2009تهيئة وتجهيز العاملين في آافة فعاليات التجربة17.04

15/01/200901/03/2009تهيئة وتجهيز مقرات العمل والتدقيق المكتبي واالدخال اآللي إلغلفة السجالت17.05

01/12/200815/01/2008تجهيز خطط الحصر والترقيم والعد17.06

01/12/200830/12/2008إعداد هيكل المشتغلين بالتعداد وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم17.07

20/12/200815/01/2009إعداد خطة تدريب المشتغلين في التعداد التجريبي17.08

27/01/200901/02/2009إستالم استمارات التدريب والعد التجريبي17.09

01/01/200901/02/2009تهيئة مستلزمات التدريب من سجالت، تعليمات، مفاهيم، خرائط، جداول تنظيمية،...الخ17.10

05/02/200915/02/2009التدريب المرآزي لقيادي العمل على أعمال الحصر والترقيم والعد17.11

20/02/200901/03/2009التدريب المحلي للمشتغلين ميدانيًا بالتجربة في المحافظات17.12

06/03/200908/03/2009الدورات التنشيطية في مناطق التجربة17.13

15/02/200917/02/2009التدريب المرآزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي17.14

20/02/200922/02/2009التدريب المحلي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي17.15

15/02/200917/02/2009التدريب المرآزي على أعمال االدخال اآللي للسجالت17.16

20/02/200922/02/2009التدريب المحلي على أعمال االدخال اآللي للسجالت17.17

20/02/200920/03/2009التدريب على المسح الضوئي والشمول والترميزاآللي17.18

15/02/200925/02/2009تسليم وإستالم مستلزمات الترقيم والعد17.19

03/02/200905/03/2009تسليم وإستالم مناطق الحصر والعد17.20

10/03/200920/03/2009البدء بالتعداد التجريبي من خالل جمع البيانات الخاصة بالحصر والعد17.21

15/03/200920/03/2009تجميع السجالت في مقرات العمل17.22

18/03/200901/04/2009المراجعة والتدقيق المكتبي17.23

25/03/200905/04/2009تسليم السجالت الى مرآز العمل في بغداد17.24

01/04/200905/05/2009المسح الضوئي والتجهيز اآللي لبيانات أستمارات التجربة وإصدار النتائج17.25

25/04/200920/05/2009تحليل وتقييم نتائج التجربة17.26

20/05/200901/06/2009إعادة النظر في الخطط والتوقيتات الزمنية بعد التجربة17.27

01/01/200901/06/2009الحمالت االعالمية17.28

01/12/200801/06/2009التوثيق17.29 االدارة التنفيذية

قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الميداني واالداري

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الفني

االدارة التنفيذية للتعداد

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الميداني

ITاالدارة التنفيذية وقطاع العمل الميداني و

ITاالدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

ITاالدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

ITاالدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

االدارة التنفيذية وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية وقطاع التدريب وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية وقطاع التدريب

االدارة التنفيذية وقطاع التدريب

االدارة التنفيذية وقطاع التدريب

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع الخرائط

االدارة التنفيذية للتعداد

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني وقطاع العمل االداري

الفترةالجهة المسؤولةالتعداد التجريبي17

االدارة التنفيذية للتعداد

قطاع الخرائط

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية وقطاع الخرائط

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الميداني

40
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الىمنأوًال: سجالت إستمارات حصر المباني واألسر والحيازات الزراعية18

20/12/2008 التصميم النهائي للسجل واالستمارة18.01

01/01/2009بدء اجراءات الطبع واالعالن عن المناقصة18.02

15/01/2009 االحالة (اصدار أمر التوريد)18.03

25/01/2009 استالم استمارات التدريب18.04

25/01/2009استالم استمارات التعداد التجريبي18.05

05/05/2009 اصدار أمر طباعة سجالت واستمارات الحصر بشكلها النهائي18.06

10/05/200920/06/2009 استالم السجالت واالستمارات النهائية18.07

الىمنثانيًا: سجالت إستمارات عد السكان19

20/12/2008التصميم النهائي للسجل واالستمارة19.01

01/01/2009 بدء اجراءات االعالن عن الطباعة19.02

15/01/2009 اصدار أمر التوريد (االحالة)19.03

25/01/2009 استالم استمارات التدريب للتعداد التجريبي19.04

25/01/2009 استالم استمارات التعداد التجريبي19.05

05/05/2009 اصدار أمر طباعة السجالت واالستمارات بشكلها النهائي19.06

01/06/200920/07/2009استالم السجالت واالستمارات النهائية19.07

الىمنثالثًا: إستمارات عد الجالية العراقية خارج العراق20

01/04/2009التصميم النهائي لإلستمارة20.01

10/04/2009 بدء اجراءات االعالن عن الطباعة20.02

30/04/2009 اصدار أمر التوريد (االحالة)20.03

01/05/2009اصدار أمر الطباعة20.04

15/05/200915/06/2009إستالم االستمارات20.05

الىمن
27/01/200901/02/2009سجالت التدريب والعد التجريبي21.01

20/05/200915/06/2009سجالت حصر المباني واألسر والحيازات الزراعية21.02

01/07/200915/08/2009سجالت عد السكان21.03

01/06/200915/07/2009إستمارات عد الجاليات21.04

الجهة المسؤولةتوزيع السجالت واالستمارات وارسالها للمحافظات والدول21

االدارة التنفيذية وقطاع العمل االداري

طباعة السجالت واالستمارات بانواعها

غرفة عمليات التعداد

قطاع العمل االداري

قطاع التدريب مع قطاع العمل الميداني و االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني

غرفة عمليات التعداد

الجهة المسؤولة

االدارة التنفيذية

قطاع العمل االداري

قطاع العمل االداري

قطاع العمل االداري

الجهة المسؤولة

الفترة

قطاع العمل االداري

قطاع العمل االداري

قطاع التدريب مع قطاع العمل الميداني و االداري

االدارة التنفيذية للتعاد

قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني

غرفة عمليات التعداد

قطاع العمل االداري

الجهة المسؤولة

االدارة التنفيذية للتعاد

قطاع العمل االداري
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الىمن
01/12/200830/12/2008إعداد خطط الحصر والترقيم22.01

20/12/200820/01/2009تهيئة وتجهيز مراآز العمل في االقليم والمحافظات والوزارات الساندة النتاج الخرائط22.02

01/12/200801/04/2009إنتاج الخرائط على مستوى مدير القطاع والمعاون22.03

15/12/200910/01/2009إعداد خطة إلختبار الخرائط والصور الفضائية والترقيم في الميدان وتنفيذ االختبار22.04

20/12/200820/01/2009إعداد خطة متابعة العمل في ترقيم الشوارع واالزقة22.05

01/01/200901/04/2009إنجاز العمل في ترقيم الشوارع واالزقة في عموم العراق22.06

01/03/200901/04/2009تهيئة مستلزمات الترقيم من االصباغ والفرش22.07

01/05/200901/09/2009تهيئة وتجهيز العاملين في الميدان من لجان ومدراء قطاعات ومعاونين وتفرغهم للعمل22.08

01/03/200901/04/2009تهيئة الكوادر للعمل في التدقيق المكتبي في مراآز المحافظات22.09

01/03/200901/04/2009تهيئة الكوادر الفنية للعمل في االدخال اآللي إلغلفة السجالت في مراآز المحافظات22.10

01/02/200901/03/2009تهيئة وتجهيز مقرات العمل الميداني في الوحدات االدارية على مستوى (المحلة أو القرية)22.11

01/12/200830/12/2008إعداد هيكل المشتغلين بالعمل الميداني وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم22.12

01/02/200901/03/2009إعداد خطة تدريب المشتغلين في الحصر والترقيم22.13

01/03/200920/03/2009توزيع سجالت استمارات التدريب22.14

20/05/200901/07/2009توزيع سجالت استمارات الحصر على آافة مناطق الحصر22.15

01/03/200905/04/2009تهيئة مستلزمات التدريب من سجالت، تعليمات، مفاهيم، خرائط، جداول تنظيمية،...الخ22.16

01/04/200910/04/2009التدريب المرآزي لقيادات العمل الميداني22.17

15/04/200925/04/2009التدريب المحلي لقيادات العمل الميداني في الوحدات االدارية في المحافظات22.18

01/05/200910/05/2009التدريب المحلي لمدراء القطاعات في المحافظات22.19

15/05/200925/05/2009التدريب المحلي لمعاوني مدراء القطاعات في المحافظات22.20

15/04/200917/04/2009التدريب المرآزي على أعمال التسليم والتسلم22.21

20/04/200922/04/2009التدريب المحلي على أعمال التسليم والتسلم22.22

01/05/200905/05/2009التدريب المرآزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي22.23

10/05/200915/05/2009التدريب المحلي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي22.24

01/06/200915/08/2009بدء عملية الحصر والترقيم22.25

15/07/200930/09/2009إستالم السجالت من الميدان وإعداد قوائم االسر ومناطق العد على مستوى المعاونين22.26

20/07/200920/08/2009تجميع السجالت في مراآز الوحدات االدارية22.27

15/08/200905/10/2009تجميع السجالت في مراآز المحافظات22.28

01/03/201001/05/2010المراجعة والتدقيق المكتبي في المحافظات22.29

15/03/201015/05/2010ادخال بيانات غالف السجالت22.30

01/01/200901/06/2009الحمالت االعالمية22.31

IT قطاع

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الفني واالداري

قطاع الخرائط

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع الخرائط

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع الخرائط  و وزارة البلديات واقليم آردستان

الوزارات الساندة وزارة البلديات واقليم آردستان

قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني ولجنة التعداد في المحافظة

االدارة التنفيذية مع قطاعات العمل الفني و الميداني

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاعات العمل األخرى

قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني ولجان التعداد في الوحدات االدارية

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل الميداني
االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل الميداني وقطاع 

الخرائط
االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل الميداني وقطاع

الخرائط
االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب

IT االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب و

قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاعات العمل االخرى

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل االداري وقطاع التدريب

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاعات العمل االخرى

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب

الفترةالجهة المسؤولة  العمل الميداني لمرحلة الحصر والترقيم22
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التوقيت الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في العراق لعام 2009 ملحق رقم (2)

الىمن
01/12/200830/12/2008إعداد خطة عد السكان23.01

01/12/200801/04/2009إنتاج وتجهيز الخرائط على مستوى العداد23.02

01/06/200901/07/2009تهيئة مستلزمات العد لكافة مستويات العمل الميداني والمكتبي23.03

01/09/200930/10/2009تهيئة الكوادر من مدراء قطاعات والمعاونين والمشرفين والعدادين وتفرغهم للعمل23.04

01/06/200901/07/2009تهيئة الكوادر للعمل في التدقيق المكتبي في مراآز المحافظات23.05

01/06/200901/07/2009تهيئة الكوادر الفنية للعمل في االدخال اآللي إلغلفة السجالت في مراآز المحافظات23.06

01/06/200901/07/2009تهيئة وتجهيز مقرات العمل للتدقيق المكتبي في مراآز المحافظات23.07

01/06/200901/07/2009تهيئة وتجهيز مقرات العمل لالدخال اآللي إلغلفة السجالت في مراآز المحافظات23.08

01/12/200830/12/2008إعداد هيكل المشتغلين بالعمل الميداني وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم نزوًال لمستوى العداد23.09

01/05/200901/06/2009إعداد خطة تدريب المشتغلين في عملية العد23.10

01/06/200920/06/2009توزيع سجالت استمارات التدريب23.11

01/08/200901/10/2009توزيع سجالت استمارات السكان على آافة مناطق العد23.12

01/06/200920/06/2009تهيئة مستلزمات التدريب من سجالت، تعليمات، مفاهيم، خرائط، جداول تنظيمية،...الخ23.13

01/07/200910/07/2009التدريب المرآزي لقيادات العمل الميداني23.14

15/07/200925/07/2009التدريب المحلي لقيادات العمل الميداني في الوحدات االدارية في المحافظات23.15

01/08/200910/08/2009التدريب المحلي لمدراء القطاعات في المحافظات23.16

15/08/200925/08/2009التدريب المحلي لمعاوني مدراء القطاعات في المحافظات23.17

01/09/200910/09/2009تدريب المشرفين23.18

15/09/200910/10/2009تدريب العدادين23.19

15/07/200920/07/2009التدريب المرآزي على أعمال التسليم والتسلم23.20

25/07/200925/08/2009التدريب المحلي على أعمال التسليم والتسلم23.21

10/07/200915/07/2009التدريب المرآزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي23.22

20/07/200925/07/2009التدريب المحلي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي23.23

25/10/200926/10/2009بدء العد السكان23.24

27/10/200929/10/2009تجميع السجالت من الميدان في مراآز الوحدات االدارية23.25

29/10/200902/11/2009تجميع السجالت من الوحدات االدارية في مراآز المحافظات23.26

01/11/200920/12/2009المراجعة والتدقيق المكتبي لسجالت  السكان في المحافظات23.27

10/11/200930/12/2009إدخال بيانات أغلفة السجالت23.28

01/12/200905/01/2010تسليم السجالت الى مرآز العمل في بغداد23.29

01/01/200901/06/2009الحمالت االعالمية23.30

IT قطاع

 قطاع العمل الميداني واالداري ولجنة التعداد في المحافظة

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني

IT االدارة التنفيذية مع قطاع

قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية للتعداد

قطاع الخرائط

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني ولجان التعداد في الوحدات
االدارية

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل الميداني ولجنة التعداد في المحافظة

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاعات العمل األخرى

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني واالداري

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب  مع قطاع العمل الميداني

IT قطاع العمل االداري و

االدارة التنفيذية

االدارة التنفيذية مع قطاع التدريب

االدارة التنفيذية مع قطاع العمل االداري

الفترةالجهة المسؤولةالعمل الميداني لمرحلة عد السكان23

43



 
التوقيت الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في العراق لعام 2009 ملحق رقم (2)

الىمن
01/12/200801/02/2009إعداد خطة حصر وعد البدو24.01

01/02/200901/04/2009تصميم وطباعة بطاقة حصر القبائل الرحل (البدو)24.02

01/08/200901/09/2009تشكيل فرق الحصر والعد وإصدار أوامر التكليف24.03

01/07/200901/08/2009تحديد مناطق تواجد البدو جغرافيًا من قبل لجان التعداد في الوحدات االدارية24.04

01/10/200915/10/2009بدء عد البدو24.05

12/10/200918/10/2009تجميع السجالت من الميدان في مراآز الوحدات االدارية24.06

20/10/200922/10/2009تجميع السجالت من الوحدات االدارية في مراآز المحافظات24.07

22/10/200931/10/2009المراجعة والتدقيق المكتبي لسجالت  السكان في المحافظات24.08

01/11/200910/11/2009إدخال بيانات أغلفة السجالت24.09

12/11/200915/11/2009تسليم السجالت الى مرآز العمل في بغداد24.10

01/07/200901/11/2009الحمالت االعالمية24.11

الىمن
01/12/200801/02/2009إعداد خطة عد الجاليات25.01

01/02/200901/03/2009تهيئة الكوادر وتشكيل فرق العمل وإصدار أوامر التكليف25.02

01/02/200901/03/2009تحديد مناطق تواجد العراقيين25.03

01/02/200901/03/2009تحديد أسلوب العد ومدة العد25.04

01/06/200901/07/2009تسليم االستمارات25.05

01/06/200901/08/2009التدريب25.06

01/10/200915/10/2009البدء بعد الجالية25.07

20/10/200931/10/2009استرجاع االستمارات25.08

20/12/200931/12/2009المراجعة والتدقيق المكتبي  في مرآز العمل25.09

01/03/200901/11/2009الحمالت االعالمية25.10

االدارة التنفيذية وقطاع العمل الميداني ولجان متخصصة لذلك

االدارة التنفيذية وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية ولجان متخصصة لذلك

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني ولجان التعداد في الوحدات 
االدارية

االدارة التنفيذية وقطاع التدريب

االدارة التنفيذية ولجان متخصصة لذلك

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع التدريب وقطاع العمل الميداني
واالداري

االدارة التنفيذية للتعداد والوزارات الساندة وزارة الخارجية ووزارة
المهجرين والمهاجرين
غرفة عمليات التعداد

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل االداري

الفترة

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل االداري

الجهة المسؤولةالعمل الميداني لمرحلة عد الجاليات25

االدارة التنفيذية للتعداد

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني ولجان التعداد في المحافظات

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الفني والميداني

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني ولجان التعداد في الوحدات 
االدارية

الفترةالجهة المسؤولةالعمل الميداني لمرحلة عد البدو24

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل االداري

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع الخرائط ولجان التعداد في الوحدات االدارية

IT  قطاع

االدارة التنفيذية للتعداد وقطاع العمل الميداني ولجان التعداد في المحافظات
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التوقيت الزمني التفصيلي لمراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساآن في العراق لعام 2009 ملحق رقم (2)

الىمن

01/09/200910/09/2009التدريب المرآزي على أعمال االدخال اآللي إلغلفة السجالت (الحصر والسكان)26.01

15/09/200925/09/2009التدريب المحلي على أعمال االدخال اآللي إلغلفة السجالت (الحصر والسكان)26.02

01/08/200930/08/2009التدريب المرآزي على أعمال الترميز اآللي (الحصر والسكان)26.03

10/09/200908/10/2009التدريب في إقليم آردستان على أعمال الترميز اآللي (الحصر والسكان)26.04

01/05/201005/05/2010التدريب المرآزي على أعمال االدخال االبجدي لالسماء26.05

10/05/201015/05/2010التدريب في إقليم آردستان على أعمال االدخال االبجدي لالسماء26.06

15/12/200901/05/2010المسح الضوئي لالستمارات السكان والمعالجة26.07

01/05/201015/05/2010المسح الضوئي لالستمارات البدو والمعالجة26.08

15/05/201015/06/2010المسح الضوئي لالستمارات الجاليات والمعالجة26.09

01/05/201031/07/2010تكوين قاعدة بيانات السكان وإستخراج النتائج26.10

01/08/201001/11/2010المسح الضوئي لالستمارات الحصر والمعالجة26.11

01/10/201031/12/2010تكوين قاعدة بيانات الحصر وإستخراج النتائج (تكوين األطر االحصائية)26.12

01/01/201101/06/2011دمج قواعد بيانات الحصر والسكان26.13

01/07/200931/12/2010الحمالت االعالمية26.14

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

االدارة التنفيذية وقطاع  العمل االداري

IT االدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

IT االدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

IT االدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

IT االدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

IT االدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

IT االدارة التنفيذية وقطاع التدريب و

IT  االدارة التنفيذية وقطاع

الفترة الجهة المسؤولةالتجهيز االلي وتكوين قواعد البيانات وإعداد المخرجات النهائية26
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المخطط االنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد العام للسكان والمساآن 2009 حسب االشهر للفترة 2008 - 2011

ملحق رقم (3)

الىمن

01/05/200820/12/2008إعداد اإلستمارات وتعليماتها والمنهجية1

إعداد مخرجات التعداد (الجداول 2
01/06/200820/12/2008الصماء)

إعداد واجبات العاملين في الميدان 3
ولكافة مستويات العمل

01/08/200830/12/2008

إعداد قواعد المراجعة والتدقيق 4
والترميز

15/08/200820/12/2008

إعداد السجالت التنظيمية للتعداد 5
01/07/200825/12/2008(للسيطرة الميدانية)

إعداد سجالت النتائج االولية 6
01/07/200825/12/2008للمشتغلين (جداول التفريغ)

إعداد آتيب التعليمات والتعاريف 7
والمفاهيم للمراحل الميدانية المختلفة

01/07/200825/12/2008

01/11/200830/12/2008تشكيل هيكل العمل بالتعداد8

تشكيل لجان التعداد في الوحدات 9
االدارية

01/01/200901/02/2009

01/07/200820/12/2008إعداد خطة الترميز اآللي واألدلة10

إعداد خطة توفير إحتياجات التعداد 11
من االدوات واالالت والمهمات

مستمر01/09/2008

تقدير أعداد العمالة الالزمة لمراحل 12
التعداد

01/09/200815/08/2009

01/01/200931/12/2010الحمالت اإلعالمية والعالقات العامة13

01/12/200831/12/2010نظم العملومات الجغرافية14

01/07/200801/10/2009تهيئة الخرائط والصور الفضائية15

15/10/200815/12/2010تكنولوجيا المعلومات16

01/12/200801/06/2009التعداد التجريبي17

20/12/200820/07/2009طباعة السجالت واالستمارات بانواعها18

توزيع السجالت واالستمارات 19
وارسالها للمحافظات والدول

27/01/200915/07/2009

  العمل الميداني لمرحلة الحصر 20
والترقيم

01/12/200815/05/2010

01/12/200805/01/2010العمل الميداني لمرحلة عد السكان21

01/12/200815/11/2009العمل الميداني لمرحلة عد البدو22

01/12/200831/12/2009العمل الميداني لمرحلة عد الجاليات23

التجهيز االلي وتكوين قواعد البيانات 24
وإعداد المخرجات النهائية

01/07/200901/06/2011

56 1234 9101112 5678 1234 9101112 5678 1234
200920102011

567891011
2008

12

2008 الفترةت 5678910111212345678910111212النشاط
20092010

78910 34561112
2011

456 123

العمل مستمر
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20

15

1515
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27

15
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15

25

25

1520

20

20 1

1

1

1

1

1

30 1

11

1

1

1

131

131

11

11

15

1

1

1

1

11
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

01/05/200820/12/2008إعداد اإلستمارات وتعليماتها والمنهجية1

01/06/200820/12/2008إعداد مخرجات التعداد (الجداول الصماء)2

01/08/200830/12/2008إعداد واجبات العاملين في الميدان ولكافة مستويات العمل3

15/08/200820/12/2008إعداد قواعد المراجعة والتدقيق والترميز4

01/07/200825/12/2008إعداد السجالت التنظيمية للتعداد (للسيطرة الميدانية)5

01/07/200825/12/2008إعداد سجالت النتائج االولية للمشتغلين (جداول التفريغ)6

7
إعداد آتيب التعليمات والتعاريف والمفاهيم للمراحل الميدانية

المختلفة
01/07/200825/12/2008

01/11/200830/12/2008تشكيل هيكل العمل بالتعداد8

01/01/200901/02/2009تشكيل لجان التعداد في الوحدات االدارية9

10

01/07/200820/12/2008إعداد ادلة الترميز10.01

01/07/200820/12/2008إعداد خطة التجهيز10.02

مستمر01/09/2008إعداد خطة توفير إحتياجات التعداد من االدوات واالالت والمهمات11

12

01/09/200801/11/2008تهيئة الخرائط12.01

01/12/200830/12/2008التعداد التجريبي12.02

01/01/200901/02/2009الحصر والترقيم12.03

01/07/200915/08/2009العد12.04

01/11/200801/12/2008التجهيز اآللي واستخراج النتائج12.05

12 11
2010

910 5678 234 1011121 6789 45 ت
2009

10123 1112
2008

6789

إعداد خطة الترميز اآللي واألدلة

تقدير أعداد العمالة الالزمة لمراحل التعداد

5 الفترة الزمنية النشاط

مستمر
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

13

01/01/200901/02/2009اعداد الخطة االعالمية13.01

01/02/200901/03/2009اصدار النشرات والملصقات الجدارية13.02

01/03/200931/12/2009إصدار االفالم الوثائقية13.03

01/02/200931/12/2010البدء بالحمالت الدعائية الخاصة بمراحل التعداد13.04

01/01/200901/02/2009اختيار وسائل االعالم االآثر تاثيرًا13.05

مستمر01/03/2009االعالن والترويج لفعاليات التعداد13.06

مستمر01/03/2009تنظيم الندوات والمؤتمرات الصحفية الخاصة بالتعداد13.07

مستمر01/04/2009التوثيق االعالمي لكافة مراحل الحملة االعالمية13.08

مستمر01/10/2009نشر مخرجات التعداد عبر وسائل االعالم13.09

مستمر01/01/2009التوثيق اليومي لكل ما يبث وينشر عبر وسائل االعالم13.10

14

14.01
اعداد خطة للترقيم تمكن من ربط قاعدة بيانات السكان مع

الجغرافية البيانات 01/12/200831/12/2008قاعدة

14.02
اعداد خطة الختيار الخرائط الصورية في الميدان وآفاءتها في

والسكانية الجغرافية البيانات قواعد 01/12/200831/12/2008تكوين

01/01/200901/04/2009ترقيم الشوارع واالزقة14.03

01/11/200901/05/2010تحديث الخرائط الكترونيا بعد عمليتي الحصر والعد14.04

14.05
بناء قواعد استعماالت االرض اعتمادا على نتائج الحصر

01/12/200901/05/2010والترقيم

14.06
ربط بيانات التعداد بالخرائط الرقمية التفصيلية على مستوى

01/05/201001/10/2010المبنى

01/06/201001/11/2010تحليل للخرائط والبيانات الستخراج النتائج14.07

14.08
وضع قواعد التدقيق والتصحيح للعالقات بين قواعد بيانات

الجغرافية والقواعد 01/04/201001/05/2010السكان

01/05/201001/06/2010تحديد المؤشرات التي يتطلب نشرها ومعايير النشر14.09

01/10/201031/12/2010انتاج واصدار االطلس االحصائي14.10

31/12/2010النشر االلكتروني لالطلس االحصائي14.11

1112 910111212345 2345678678910
2010

91011121 5678ت

الحمالت اإلعالمية والعالقات العامة

نظم العملومات الجغرافية

الفترة الزمنيةالنشاط
20082009

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

تهيئة الخرائط والصور الفضائية15

15.01
جرد ما متوفر من خرائط وصور فضائية في الوزارات ذات

01/07/200801/08/2008العالقة

01/07/200801/08/2008تقييم للخرائط والصور الفضائية15.02

01/07/200801/08/2008تحويل الخرائط الورقية الى نسخ الكترونية15.03

01/07/200801/08/2008وضع المواصفات الفنية للصور الفضائية15.04

01/08/200801/09/2008تحديد المناطق المغطاة وغير المغطاة بالصور الفضائية15.05

01/08/200801/09/2008حصر مساحات المناطق المشمولة بالتعداد15.06

15.07
اعداد خطة تجهيز الصور الفضائية وتوزيعها على جهات

01/09/200801/10/2008العمل

15.08
تقطيع الصور الفضائية حسب مناطق العمل على مستوى

01/10/200801/11/2008المحافظات

01/11/200801/12/2008تجهيز الجهات المعنية بانتاج الخرائط بالصور الفضائية15.09

15.10
توفير خرائط الوحدات االدارية على مستوى محافظة، قضاء،

01/09/200831/12/2008ناحية

01/09/200831/12/2008تدقيق وتحديث الخرائط15.11

15/10/200831/12/2008إعداد فهارس خرائط التعداد15.12

01/12/200820/12/2008التدريب على استخدام الفهارس15.13

01/12/200801/04/2009انتاج خرائط الحصر والترقيم والعد15.14

15.15
إصدار وطباعة الخرائط الصورية على مستويات العمل

01/02/200901/05/2009الميدانية

01/02/200901/03/2009تشكيل لجان استالم الخرائط المنتجة بصيغتها الورقية والرقمية15.16

01/02/200901/03/2009اعداد خطة لتدقيق الخرائط المستلمة15.17

01/01/200915/01/2009اعداد خطة لمراقبة ومتابعة سير العمل15.18

15.19
اعداد خطة لحفظ وارشفة الخرائط وتوزيعها على المحافظات

الميدانية العمليات انتهاء بعد 01/01/200915/01/2009واسترجاعها

01/02/200910/02/2009اعداد خطة التدريب على استخدام الخرائط15.20

01/02/200910/02/2009تهيئة مستلزمات التدريب من خرائط15.21

01/03/200901/10/2009تقديم الدعم الفني لفرق العمل الميداني15.22

1112 78910 3456 1212 891011 4567 12123 الفترة الزمنيةالنشاطت
2008

5678910
20092010

11
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

تكنولوجيا المعلومات16
01/12/200801/02/2009تهيئة الكوادر العاملة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات16.01

15/10/200801/02/2009تحديد ومتابعة مواصفات حواسيب وخوادم  الشبكات لكل مرحلة16.02

02/01/200915/12/2010المتابعة والتنسيق مع الجهات التي ستتولى انشاء وادارة الشبكة16.03

01/11/200931/07/2010 االشراف وتنفيذ تناقل البيانات بين مراحل معالجة البيانات16.04

01/11/200931/07/2010تقديم الدعم الفني الستخدام البرامجيات واالجهزة16.05

02/01/200915/01/2009اعداد خطة ادخال اغلفة السجالت للعد التجريبي16.06

16/01/200924/01/2009اعداد خطة استالم وتسليم السجالت16.07

16.08
اعداد خطة المسح الضوئي والشمول والترميز االلي الستمارات العد

16/01/200901/02/2009التجريبي

01/04/200905/05/2009المسح الضوئي الستمارات العد التجريبي16.09

07/04/200910/05/2009تنفيذ نظام الشمول لبيانات العد التجريبي16.10

10/04/200915/05/2009الترميز االلي لبيانات العد التجريبي16.11

15/04/200920/05/2009تنفيذ انظمة التدقيق والتصويب االلي16.12

20/05/200925/05/2009تكوين قاعدة البيانات واستخرج النتائج16.13

01/06/200901/08/2009االدخال االبجدي لالسماء في العد التجريبي16.14

01/06/200901/07/2009تقييم اجراءات التنفبذ واعادة رسم الخطط16.15

02/02/200915/02/2009اعداد خطة ادخال اغلفة سجالت مرحلة الحصر والترقيم16.16

16.17
اعداد خطة المسح الضوئي والشمول والترميز االلي الستمارات

16/02/200901/03/2009الحصر والترقيم

01/03/200910/03/2009اعداد خطة ادخال اغلفة سجالت عد السكان والبدو16.18

01/11/200915/11/2009ادخال بيانات اغلفة سجالت عد البدو16.19

01/03/200915/03/2009اعداد خطة ادخال اغلفة السجالت واستمارات عد الجاليات16.20

02/01/201015/02/2010ادخال بيانات اغلفة سجالت عد الجاليات16.21

01/02/201001/03/2010المسح الضوئي الستمارات عد الجاليات16.22
07/02/201015/03/2010تدقيق بيانات عد الجاليات وتنفيذ نظام الشمول16.23

05/11/200930/12/2009ادخال بيانات اغلفة سجالت عد السكان16.24

01/03/200915/03/2009اعداد خطة االستالم والتسليم لسجالت عد السكان16.25

16.26
اعداد خطة المسح الضوئي والشمول والترميز االلي لسجالت عد

11/03/200925/03/2009السكان والبدو

101112 9 5678 234 1011121 6789 567891011 الفترة الزمنيةالنشاطت
200820092010

1212345
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

تكنولوجيا المعلومات16

16.27
 تحويل آافة استمارات التعداد الى صور من خالل المسح

01/12/200901/04/2010الضوئي

07/12/200915/04/2010تنفيذ نظام الشمول لبيانات عد السكان والبدو16.28

21/03/201001/04/2010دمج بيانات الجاليات مع بيانات عد السكان16.29

16.30
تنفيذ نظام الترميز االلي بهدف ترميز حقول استمارات عد

والبدو 15/12/200901/05/2010السكان

20/12/200915/05/2010تنفيذ انظمة التدقيق والتصويب االلي لبيانات عد السكان16.31

01/11/200931/07/2010انشاء وادارة وصيانة قاعدة بيانات التعداد العام للسكان16.32

01/02/200931/07/2010استخراج النتائج16.33

16.34
 تحويل آافة استمارات الحصر والترقيم الى صور من خالل

الضوئي 01/08/201001/10/2010المسح

07/08/201015/10/2010تنفيذ نظام الشمول لبيانات الحصر والترقيم16.35

16.36
تنفيذ نظام الترميز االلي بهدف ترميز حقول استمارات

والترقيم 15/08/201021/10/2010الحصر

20/08/201001/11/2010تنفيذ انظمة التدقيق والتصويب االلي لبيانات الحصر والترقيم16.37

07/08/201015/11/2010انشاء وادارة وصيانة قاعدة بيانات الحصر والترقيم16.38

16/11/201015/12/2010دمج بيانات السكان والحصر16.39

الفترة

12 67891011 567891011121 111212342 78910345النشاطت الفترة الزمنية
200820092010
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

التعداد التجريبي17
01/12/200815/01/2009إعداد الخطة العامة للتعداد التجريبي17.01

01/12/200815/01/2009تحديد حجم ومناطق العينة ، وأعداد المشتغلين والمستلزمات17.02

تهيئة الخرائط الخاصة بمناطق العد التجريبي لكافة مستويات العمل الميداني17.03
01/01/200915/02/2009والمكتبي

15/01/200925/01/2009تهيئة وتجهيز العاملين في آافة فعاليات التجربة17.04

15/01/200901/03/2009تهيئة وتجهيز مقرات العمل والتدقيق المكتبي واالدخال اآللي إلغلفة السجالت17.05

01/12/200815/01/2008تجهيز خطط الحصر والترقيم والعد17.06

01/12/200830/12/2008إعداد هيكل المشتغلين بالتعداد وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم17.07

20/12/200815/01/2009إعداد خطة تدريب المشتغلين في التعداد التجريبي17.08

27/01/200901/02/2009إستالم استمارات التدريب والعد التجريبي17.09

تهيئة مستلزمات التدريب من سجالت، تعليمات، مفاهيم، خرائط، جداول17.10
01/01/200901/02/2009تنظيمية،...الخ

05/02/200915/02/2009التدريب المرآزي لقيادي العمل على أعمال الحصر والترقيم والعد17.11

20/02/200901/03/2009التدريب المحلي للمشتغلين ميدانيًا بالتجربة في المحافظات17.12

06/03/200908/03/2009الدورات التنشيطية في مناطق التجربة17.13

15/02/200917/02/2009التدريب المرآزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي17.14

20/02/200922/02/2009التدريب المحلي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي17.15

15/02/200917/02/2009التدريب المرآزي على أعمال االدخال اآللي للسجالت17.16

20/02/200922/02/2009التدريب المحلي على أعمال االدخال اآللي للسجالت17.17

20/02/200920/03/2009التدريب على المسح الضوئي والشمول والترميزاآللي17.18

15/02/200925/02/2009تسليم وإستالم مستلزمات الترقيم والعد17.19

03/02/200905/03/2009تسليم وإستالم مناطق الحصر والعد17.20

10/03/200920/03/2009البدء بالتعداد التجريبي من خالل جمع البيانات الخاصة بالحصر والعد17.21

15/03/200920/03/2009تجميع السجالت في مقرات العمل17.22

18/03/200901/04/2009المراجعة والتدقيق المكتبي17.23

25/03/200905/04/2009تسليم السجالت الى مرآز العمل في بغداد17.24

01/04/200905/05/2009المسح الضوئي والتجهيز اآللي لبيانات أستمارات التجربة وإصدار النتائج17.25

25/04/200920/05/2009تحليل وتقييم نتائج التجربة17.26

20/05/200901/06/2009إعادة النظر في الخطط والتوقيتات الزمنية بعد التجربة17.27

01/01/200901/06/2009الحمالت االعالمية17.28

01/12/200801/06/2009التوثيق17.29

1 59101112 5678 234 9101112 9108 1 الفترة الزمنيةالنشاطت
2008

5678111267 234
20092010
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

طباعة السجالت واالستمارات بانواعها
18

أوال: سجالت إستمارات حصر المباني واألسر والحيازات
الزراعية

20/12/2008 التصميم النهائي للسجل واالستمارة18.01

01/01/2009بدء اجراءات الطبع واالعالن عن المناقصة18.02

15/01/2009 االحالة (اصدار أمر التوريد)18.03

25/01/2009 استالم استمارات التدريب18.04

25/01/2009استالم استمارات التعداد التجريبي18.05

05/05/2009 اصدار أمر طباعة سجالت واستمارات الحصر بشكلها النهائي18.06

10/05/200920/06/2009 استالم السجالت واالستمارات النهائية18.07

ثانيًا: سجالت إستمارات عد السكان19
20/12/2008التصميم النهائي للسجل واالستمارة19.01

01/01/2009 بدء اجراءات االعالن عن الطباعة19.02

15/01/2009 اصدار أمر التوريد (االحالة)19.03

25/01/2009 استالم استمارات التدريب للتعداد التجريبي19.04

25/01/2009 استالم استمارات التعداد التجريبي19.05

05/05/2009 اصدار أمر طباعة السجالت واالستمارات بشكلها النهائي19.06

01/06/200920/07/2009استالم السجالت واالستمارات النهائية19.07

ثالثًا: إستمارات عد الجالية العراقية خارج العراق20
01/04/2009التصميم النهائي لإلستمارة20.01

10/04/2009 بدء اجراءات االعالن عن الطباعة20.02

30/04/2009 اصدار أمر التوريد (االحالة)20.03

01/05/2009اصدار أمر الطباعة20.04

15/05/200915/06/2009إستالم االستمارات20.05

توزيع السجالت واالستمارات وارسالها للمحافظات والدول21
27/01/200901/02/2009سجالت التدريب والعد التجريبي21.01

20/05/200915/06/2009سجالت حصر المباني واألسر والحيازات الزراعية21.02

01/07/200915/08/2009سجالت عد السكان21.03

01/06/200915/07/2009إستمارات عد الجاليات21.04

101112 6789 2345 11121 78910 ت
20092010

123456 11 7812 910النشاط 56

الفترة

الفترة الزمنية
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المخطط اإلنسيابي لتسلسل فعاليات التعداد حسب األشهر للفترة (2008 - 2011)

ملحق رقم (3)

  العمل الميداني لمرحلة الحصر والترقيم22
01/12/200830/12/2008إعداد خطط الحصر والترقيم22.01

تهيئة وتجهيز مراآز العمل في االقليم والمحافظات والوزارات الساندة النتاج22.02
20/12/200820/01/2009الخرائط

01/12/200801/04/2009إنتاج الخرائط على مستوى مدير القطاع والمعاون22.03

إعداد خطة إلختبار الخرائط والصور الفضائية والترقيم في الميدان وتنفيذ22.04
15/12/200910/01/2009االختبار

20/12/200820/01/2009إعداد خطة متابعة العمل في ترقيم الشوارع واالزقة22.05

01/01/200901/04/2009إنجاز العمل في ترقيم الشوارع واالزقة في عموم العراق22.06

01/03/200901/04/2009تهيئة مستلزمات الترقيم من االصباغ والفرش22.07

تهيئة وتجهيز العاملين في الميدان من لجان ومدراء قطاعات ومعاونين22.08
01/05/200901/09/2009وتفرغهم للعمل

01/03/200901/04/2009تهيئة الكوادر للعمل في التدقيق المكتبي في مراآز المحافظات22.09

تهيئة الكوادر الفنية للعمل في االدخال اآللي إلغلفة السجالت في مراآز22.10
01/03/200901/04/2009المحافظات

تهيئة وتجهيز مقرات العمل الميداني في الوحدات االدارية على مستوى22.11
01/02/200901/03/2009(المحلة أو القرية)

01/12/200830/12/2008إعداد هيكل المشتغلين بالعمل الميداني وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم22.12

01/02/200901/03/2009إعداد خطة تدريب المشتغلين في الحصر والترقيم22.13

01/03/200920/03/2009توزيع سجالت استمارات التدريب22.14

20/05/200901/07/2009توزيع سجالت استمارات الحصر على آافة مناطق الحصر22.15

تهيئة مستلزمات التدريب من سجالت، تعليمات، مفاهيم، خرائط، جداول22.16
01/03/200905/04/2009تنظيمية،...الخ

01/04/200910/04/2009التدريب المرآزي لقيادات العمل الميداني22.17

15/04/200925/04/2009التدريب المحلي لقيادات العمل الميداني في الوحدات االدارية في المحافظات22.18
01/05/200910/05/2009التدريب المحلي لمدراء القطاعات في المحافظات22.19
15/05/200925/05/2009التدريب المحلي لمعاوني مدراء القطاعات في المحافظات22.20
15/04/200917/04/2009التدريب المرآزي على أعمال التسليم والتسلم22.21

20/04/200922/04/2009التدريب المحلي على أعمال التسليم والتسلم22.22

01/05/200905/05/2009التدريب المرآزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي22.23
10/05/200915/05/2009التدريب المحلي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي22.24
01/06/200915/08/2009بدء عملية الحصر والترقيم22.25

إستالم السجالت من الميدان وإعداد قوائم االسر ومناطق العد على مستوى22.26
15/07/200930/09/2009المعاونين

20/07/200920/08/2009تجميع السجالت في مراآز الوحدات االدارية22.27

15/08/200905/10/2009تجميع السجالت في مراآز المحافظات22.28

01/03/201001/05/2010المراجعة والتدقيق المكتبي في المحافظات22.29

15/03/201015/05/2010ادخال بيانات غالف السجالت22.30

01/01/200901/06/2009الحمالت االعالمية22.31
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العمل الميداني لمرحلة عد السكان23

01/12/200830/12/2008إعداد خطة عد السكان23.01

01/12/200801/04/2009إنتاج وتجهيز الخرائط على مستوى العداد23.02

01/06/200901/07/2009تهيئة مستلزمات العد لكافة مستويات العمل الميداني والمكتبي23.03

تهيئة الكوادر من مدراء قطاعات والمعاونين والمشرفين والعدادين وتفرغهم23.04
01/09/200930/10/2009للعمل

01/06/200901/07/2009تهيئة الكوادر للعمل في التدقيق المكتبي في مراآز المحافظات23.05

تهيئة الكوادر الفنية للعمل في االدخال اآللي إلغلفة السجالت في مراآز23.06
01/06/200901/07/2009المحافظات

01/06/200901/07/2009تهيئة وتجهيز مقرات العمل للتدقيق المكتبي في مراآز المحافظات23.07

تهيئة وتجهيز مقرات العمل لالدخال اآللي إلغلفة السجالت في مراآز23.08
01/06/200901/07/2009المحافظات

إعداد هيكل المشتغلين بالعمل الميداني وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم نزوًال23.09
01/12/200830/12/2008لمستوى العداد

01/05/200901/06/2009إعداد خطة تدريب المشتغلين في عملية العد23.10

01/06/200920/06/2009توزيع سجالت استمارات التدريب23.11

01/08/200901/10/2009توزيع سجالت استمارات السكان على آافة مناطق العد23.12

تهيئة مستلزمات التدريب من سجالت، تعليمات، مفاهيم، خرائط، جداول23.13
01/06/200920/06/2009تنظيمية،...الخ

01/07/200910/07/2009التدريب المرآزي لقيادات العمل الميداني23.14

15/07/200925/07/2009التدريب المحلي لقيادات العمل الميداني في الوحدات االدارية في المحافظات23.15

01/08/200910/08/2009التدريب المحلي لمدراء القطاعات في المحافظات23.16

15/08/200925/08/2009التدريب المحلي لمعاوني مدراء القطاعات في المحافظات23.17

01/09/200910/09/2009تدريب المشرفين23.18

15/09/200910/10/2009تدريب العدادين23.19

15/07/200920/07/2009التدريب المرآزي على أعمال التسليم والتسلم23.20

25/07/200925/08/2009التدريب المحلي على أعمال التسليم والتسلم23.21

10/07/200915/07/2009التدريب المرآزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي23.22

20/07/200925/07/2009التدريب المحلي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي23.23

25/10/200926/10/2009بدء العد السكان23.24

27/10/200929/10/2009تجميع السجالت من الميدان في مراآز الوحدات االدارية23.25

29/10/200902/11/2009تجميع السجالت من الوحدات االدارية في مراآز المحافظات23.26

01/11/200920/12/2009المراجعة والتدقيق المكتبي لسجالت  السكان في المحافظات23.27

10/11/200930/12/2009إدخال بيانات أغلفة السجالت23.28

01/12/200905/01/2010تسليم السجالت الى مرآز العمل في بغداد23.29

01/01/200901/06/2009الحمالت االعالمية23.30
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العمل الميداني لمرحلة عد البدو24

01/12/200801/02/2009إعداد خطة حصر وعد البدو24.01

01/02/200901/04/2009تصميم وطباعة بطاقة حصر القبائل الرحل (البدو)24.02

01/08/200901/09/2009تشكيل فرق الحصر والعد وإصدار أوامر التكليف24.03

24.04
تحديد مناطق تواجد البدو جغرافيًا من قبل لجان التعداد في

االدارية 01/07/200901/08/2009الوحدات

01/10/200915/10/2009بدء عد البدو24.05

12/10/200918/10/2009تجميع السجالت من الميدان في مراآز الوحدات االدارية24.06

20/10/200922/10/2009تجميع السجالت من الوحدات االدارية في مراآز المحافظات24.07

22/10/200931/10/2009المراجعة والتدقيق المكتبي لسجالت  السكان في المحافظات24.08

01/11/200910/11/2009إدخال بيانات أغلفة السجالت24.09

12/11/200915/11/2009تسليم السجالت الى مرآز العمل في بغداد24.10

01/07/200901/11/2009الحمالت االعالمية24.11

العمل الميداني لمرحلة عد الجاليات25

01/12/200801/02/2009إعداد خطة عد الجاليات25.01

01/02/200901/03/2009تهيئة الكوادر وتشكيل فرق العمل وإصدار أوامر التكليف25.02

01/02/200901/03/2009تحديد مناطق تواجد العراقيين25.03

01/02/200901/03/2009تحديد أسلوب العد ومدة العد25.04

01/06/200901/07/2009تسليم االستمارات25.05

01/06/200901/08/2009التدريب25.06

01/10/200915/10/2009البدء بعد الجالية25.07

20/10/200931/10/2009استرجاع االستمارات25.08

20/12/200931/12/2009المراجعة والتدقيق المكتبي  في مرآز العمل25.09

01/03/200901/11/2009الحمالت االعالمية25.10
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التجهيز االلي وتكوين قواعد البيانات وإعداد المخرجات النهائية26

26.01
التدريب المرآزي على أعمال االدخال اآللي إلغلفة السجالت

والسكان) 01/09/200910/09/2009(الحصر

26.02
التدريب المحلي على أعمال االدخال اآللي إلغلفة السجالت

والسكان) 15/09/200925/09/2009(الحصر

26.03
(الحصر التدريب المرآزي على أعمال الترميز اآللي

01/08/200930/08/2009والسكان)

26.04
(الحصر التدريب في إقليم آردستان على أعمال الترميز اآللي

10/09/200908/10/2009والسكان)

01/05/201005/05/2010التدريب المرآزي على أعمال االدخال االبجدي لالسماء26.05

26.06
التدريب في إقليم آردستان على أعمال االدخال االبجدي

10/05/201015/05/2010لالسماء

15/12/200901/05/2010المسح الضوئي لالستمارات السكان والمعالجة26.07

01/05/201015/05/2010المسح الضوئي لالستمارات البدو والمعالجة26.08

15/05/201015/06/2010المسح الضوئي لالستمارات الجاليات والمعالجة26.09

01/05/201031/07/2010تكوين قاعدة بيانات السكان وإستخراج النتائج26.10

01/08/201001/11/2010المسح الضوئي لالستمارات الحصر والمعالجة26.11

26.12
(تكوين األطر تكوين قاعدة بيانات الحصر وإستخراج النتائج

01/10/201031/12/2010االحصائية)

01/01/201101/06/2011دمج قواعد بيانات الحصر والسكان26.13

01/07/200931/12/2010الحمالت االعالمية26.14
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 ٥٩

  )٥(ملحق رقم 

  

 الهيئة العليا للتعداد

  
رئيس الهيئة العليا / تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن برئاسة وزير التخطيط والتعاون االنمائي

  : للتعداد وعضوية كل من

  .رئيس غرفة العمليات/ رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء .١

 ).رئيس غرفة العمليات في االقليم(يس هيئة االحصاء في االقليم ممثلين اثنين من إقليم كردستان، أحدهما رئ .٢

الداخلية، التربية، الثقافة، الخارجية، البلديات واألشغال العامة، النقل، : (ممثلين عن وزارات كل من .٣

ن االتصاالت، الزراعة، المهجرين والمهاجرين، الدفاع، العدل، الموارد المائية، التجارة، الصحة، الدولة لشؤو

، على أن )األمن الوطني الدولة لشؤون ،أةالمحافظات، الدولة لشؤون المجتمع المدني، الدولة لشؤون المر

 .اليقل العنوان الوظيفي ألي منهم عن مدير عام

 .ممثل عن األمانة العامة لمجلس الوزراء .٤

 .ممثل عن مجلس النواب، مراقباً .٥

 . ممثل عن أمانة بغداد .٦

 . عراقيمدير عام شبكة اإلعالم ال .٧

 . ن الجامعات العراقيةعثالثة ممثلين  .٨

 .المدير التنفيذي للتعداد .٩

  

  : المهام اآلتيةتتولى الهيئة العليا للتعداد 
نية إقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزم .١

  . ومتطلباتها البشرية والمادية الالزمة إلنجاح التعداد

إتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة األجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية الالزمة للقيام بعملية  .٢

 .التعداد

 .إقرار إستمارات التعداد بشكلهم النهائي واألسلوب المعتمد في العد .٣

ال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية األشراف على سير األعم .٤

 .  التعداد

جمع البيانات الديمغرافية واالقتصادية واالجتماعية للسكان والبيانات االحصائية المتعلقة األشراف على  .٥

 .بالمساكن وشاغليها خالل مدة زمنية محددة

ن يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل عملية عد جميع األشخاص الذياألشراف على  .٦

 .العراق أم خارجه، إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق



 ٦٠

  )٦(ملحق رقم 

  

 غرفة عمليات التعداد

  
تشكل غرفة عمليات التعداد برئاسة رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء، ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام 

  . المخولة لها من رئيس الهيئة

  
  :اآلتيةمهام تتولى غرفة العمليات ال

 .ضع الخطة الشاملة للتعداد والخطط الفرعية حسب مراحلهاو .١

 .وضع التوقيت الزمني لمراحل التعداد المختلفة ومتطلباتها المادية والبشرية .٢

دراسة فترات اإلسناد الزمني للتعداد وتحديد ما يترتب على أجهزة الدولة المختصة من واجبات ورفعها إلى  .٣

 .الهيئة العليا للتعداد

كل والمعوقات التي تحدث خالل سير األشراف والمتابعة على سير األعمال في كافة المراحل وتحديد المشا .٤

 .العمل وإيجاد الحلول لها أو رفعها إلى الهيئة العليا للتعداد ألتخاذ القرار بشأنها

 .ولويات مستخدمي البياناتأتحديد  .٥

 األمم المتحدة والتوصيات الدولية األخرى فيما يتعلق بالمفاهيم المستخدمة في اتااللتزام بمبادئ وتوصي .٦

 .تعدادات السكان والمباني

 .دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بمواضيع االستمارة ومدخالتها إضافة إلى الجوانب الفنية األخرى للتعداد .٧

 .تحديد مناطق تنفيذ التعداد التجريبي وتوقيته الزمني .٨

 . للتوصيات الدولية بهذا الشأنول التبويب والنشر استناداًوضع جدا .٩

 .تحديد طرق التعاون مع الجمهور  .١٠

 .عتماد أسس تعليمات الصرف المركزي على مشروع التعدادإ .١١

 .عليها دراسة النتائج األولية للتعداد ورفعها إلى الهيئة العليا للتعداد للمصادقة .١٢

 .ا للتعداد عن سير العمل والنتائج التي تـم التوصل إليهارفع تقارير دورية إلى رئيس الهيئة العلي .١٣

  
 



 ٦١

  )٧(ملحق رقم 

  

 اإلدارة التنفيذية للتعداد
 

 تنفيذي يتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن إدارياً وفنياًيكون لغرفة العمليات إدارة تنفيذية يرأسها مدير 

   :وكاآلتي

  .إعداد الهيكل التنظيمي لمشروع التعداد .١

زمني ورفعها إلى الجهات العليا للموافقة على وضع الخطة األولية الشاملة للتعداد حسب مراحلها وتوقيتها ال .٢

 .هاتنفيذ

 .وضع الخطط الفرعية بكافة أنواعها ورفعها إلى غرفة العمليات .٣

اإلدارية وإعداد تعليمات الصرف على فعاليات التعداد بالتنسيق مع المتخصصين في الشؤون المالية  .٤

 . والقانونية

 . ومتطلباته المادية والبشرية وتحديثه حسب متطلبات العملوضع التوقيت الزمني لمراحل التعداد المختلفة  .٥

 .وضع هيكل العمل الميداني وأسلوب العمل لكافة العاملين في التعداد .٦

إعداد مسودة استمارات التعداد وأدلة التعليمات والتعاريف والمفاهيم وفق احدث التوصيات الدولية ومبادئ  .٧

 .لعمليات لدراستهاوتوصيات األمم المتحدة ورفعها إلى غرفة ا

 .حتياجاتهم من مخرجات التعدادتحديد أالتشاور مع مستخدمي البيانات بشأن  .٨

 .عقد الندوات واالجتماعات المتعلقة بكافة مراحل التعداد .٩

 .تنظيم اجتماعات الهيئة العليا للتعداد وتحديد منهاج االجتماع .١٠

 .اإلشراف والمساهمة الفعلية على التدريب .١١

 .تنسيق العمل بين وحدات الهيكل التنظيمي للتعداد واإلشراف عليه .١٢

 .تحديد االختناقات واإلخفاقات في العمل ورفعها إلى غرفة العمليات .١٣

 .المتابعة والمشاركة في البرنامج اإلعالمي .١٤

 .اإلشراف التام على كافة األعمال الميدانية ومتابعتها .١٥

 .تائجمتابعة تجهيز البيانات وإعداد وتحليل الن .١٦

 .المساهمة في كافة أعمال غرفة العمليات .١٧

 .إعداد برامج وخطط التدريب في المركز والمحافظاتالمساهمة في  .١٨

 .إعداد النتائج األولية للتعداد ورفعها إلى غرفة العمليات بالتنسيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات .١٩

 .رفين المركزيينتحديد األشراف المركزي على المحافظات ومتابعة أعمال ومهام المش .٢٠

 .رفع تقارير أسبوعية عن سير العمل بالتعداد الى غرفة العمليات .٢١

 . متابعة وتوثيق كافة فعاليات التعدادأرشفة و .٢٢



 ٦٢

  )٨(ملحق رقم 

  

 غرفة العمليات في إقليم كردستان

  
مهمتها تـشكيل اللجـان العليـا للتعـداد فـي      يترأس غرفة العمليات في االقليم رئيس هيئة االحصاء في االقليم،        

 الهيئةوتكون مسؤولة تجاه    والتنسيق مع الهيئة العليا للتعداد في المركز في تنفيذ فعاليات التعداد،            محافظات اإلقليم   

 عن تنفيذ كافة مراحل العمل في محافظات اإلقليم وتقديم تقارير دورية عن سير العمل إلـى غرفـة                   العليا للتعداد 

  .العمليات المركزية

 واألشـراف    والوحدات االدارية التابعة لها،    وتسري على محافظات اإلقليم نفس مهام لجان التعداد في المحافظات         

  . غرفة عمليات اإلقليمشراف ومتابعة من قبل بإ وهيكل العمل الميداني، ،المركزي
  
  
  

 الخبراء واالستشاريون

  
يتولون تقديم الخبرات واالستشارات في مجال تنفيذ انشطة التعداد اإلدارية، الفنية، وتكنولوجيا المعلومات عند 

 .الضرورة، وما يتطلبه العمل من استشارات وطنية ودولية

  

  

 التعاون الفني مع المنظمات

  
اون بصورة أساسية مع صندوق األمم المتحدة للسكان من خالل مشروع تقديم الدعم الفني وبناء القدرات في التع

مجال تنفيذ التعداد على المستوى المركز والمحافظات، أضافة الى المنظمات واالجهزة االحصائية العربية 

 .واالجنبية 
 



 ٦٣

  )٩(ملحق رقم 

  

 قطاعات العمل

  
  :يتركز عمل التعداد في عشرة قطاعات رئيسة هي

 
  قطاع العمل الفني: أوالً

 تنفيذ كل ما يتعلق بالجوانب الفنية لتنفيذ فعاليات التعداد وتقديم ة القطاعمهميترأس القطاع المدير التنفيذي للتعداد، 

  :من مهامه انجاز االعمال اآلتية، وتقارير دورية عن سير العمل إلى غرفة العمليات

  

إعداد األدلة بموجب أحدث التوصيات الدولية والمتمثلة باألدلة الخاصة بالوحدات اإلدارية على مستوى المحلة  .١

في المناطق الحضرية والمقاطعة والقرية في المناطق الريفية، النشاط االقتصادي، التصنيف المهني، الجنسية 

  . ةوالدول، والتخصصات العلمي

لعراقية اتصميم االستمارات والمتضمنة استمارة الحصر والترقيم، استمارة السكان، واستمارة عد الجاليات  .٢

  .خارج العراق

 .إعداد الجداول الصماء وجداول اإلخراج الستمارات التعداد الثالثة .٣

 .إعداد السجالت التنظيمية لألعمال الميدانية .٤

 .صر والعدإعداد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالح .٥

 .إعداد تعليمات ملء االستمارات وسجالت التفريغ .٦

 . إعداد قواعد التدقيق اآللي للربط بين محتويات استمارات التعداد .٧

 .إعداد قواعد التدقيق المكتبي بين محتويات استمارات التعداد والسجل .٨

 .إعداد خطط العد للحضر، الريف، البدو، األجانب، العسكرين، وخطة عد الجاليات .٩

 إعداد خطة الترقيم والحصر .١٠

 إعداد خطة التعداد التجريبي .١١

 التوثيق .١٢
  
  

  

  

  

  



 ٦٤

  :تفاصيل مهام العمل

 إعداد االدلة .١
  :إعداد أدلة العمل بموجب أحدث التوصيات الدولية والمتمثلة باألدلة التالية

 
  دليل النشاط االقتصادي  . أ

الصادر مـن مكتـب     ) ISIC٤(شاط االقتصادي   دليل الن لإعداد دليل جديد لألنشطة االقتصادية وفق التنقيح الرابع         

مراتب ترميز، وقد تم تشكيل فريق عمل فنـي العـداد           ) ٦(االحصاءات في منظمة االمم المتحدة وعلى مستوى        

  . أشخاص من المديريات الفنية في الجهاز المركزي لالحصاء واالدارة التنفيذية للتعداد) ٦(الدليل من 

  

 دليل التصنيف المهني   . ب

لتصنيف الدولي للمهن الصادر من منظمة العمل الدولية        التعديل الثالث ل   دليل جديد للتصنيف المهني وفق       تم اعداد 

مراتب ترميز، وقد تم تشكيل فريق عمل فني مهمته مراجعة وتحديث آخر دليـل              ) ٦(وعلى مستوى    ١٩٨٨لسنة  

سائدة في العراق، تكون الفريق مـن       يتالئم وعرض بيانات التعداد بموجب التوصيات الدولية على أساس المهن ال          

شخص من وزارة العمل والشؤون االجتماعية، وزارة التخطيط، المديريات الفنية في الجهـاز المركـزي               ) ١٢(

  .لالحصاء، واالدارة التنفيذية للتعداد
 

 دليل الوحدات االدارية  . ت

دارية المتمثلة بالمحلة في إعداد دليل الرموز االحصائية للوحدات االدارية على مستوى أصغر الوحدات اال

الحضر والقرية في الريف، والذي سوف يعتمد في تحديد مسؤولية العمل في تنفيذ فعاليات التعداد إلى الجهات 

اإلدارية التي تقع تحت أدارتها تلك الوحدات خالل فترة تنفيذ التعداد، وذلك باالعتماد على دليل الوحدات االدارية 

ل االدارة التنفيذية للتعداد ودائرة تكنولوجيا المعلومات بموجب المراسيم الجمهورية  المحدث من قب٢٠٠٤لسنة 

السابقة والقرارات االدارية الواردة الينا من وزارة البلديات واالشغال العامة، ثم حدث ميدانياً من قبل وزارة 

 مديريات االحصاء في المحافظات البلديات واالشغال العامة في كافة المحافظات، بعد ذلك يدقق التحديث من قبل

  .ميدانيا

  

 دليل الجنسية والدول  . ث

 في تصنيف الجنسية ودول مكان اإلقامة ودول مكان الواردةصنف الدول العربية واألجنبية ترميز ي دليل إعداد

   ،الوالدة

تناداً إلى تقسيم كل قارة إلى مجموعات اسوذلك بفي الترميز إسس معينة  أعتماد موألستخدام هذا التصنيف ت

   .تقسيم كل مجموعة داخل القارة إلى عشرة دول، ومن ثم التقارب الجغرافي بين الدول في كل مجموعة

 .مستوى الترميز فيه لثالث مراتب، وقد تم انجاز الدليل من قبل االدارة التنفيذية للتعداد

  



 ٦٥

 دليل التخصصات العلمية  . ج

الواردة فـي اسـتمارة     مه في تصنيف التخصصات العلمية      إلستخداإعداد دليل ترميز خاص بالتخصصات العلمية       

الصادر من منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافـة         ١٩٩٧باالعتماد على دليل التخصص العلمي أسكد لعام        السكان  

تضمن الدليل المستويات التعليمية في     ،  والعلوم إضافة الى دليل التخصصات العلمية المستخدم في تعداداتنا السابقة         

 من مستوى الثانوية الذي يشمل مرحلتي الدراسـة المتوسـطة           اًالعراق مع تفصيل للمجاالت التعليمية الرئيسة بدء      

  .وقد تم أنجاز الدليل من قبل اإلدارة التنفيذية للتعداد ، واالعدادية والبرامج االساسية مع شرح لكيفية قراءة الدليل

   

  دليل دوائر االحوال المدنية  . ح

دائرة االحـوال   / يز خاص بدوائر االحوال المدنية حسب مسمياتها الواردة الينا من وزارة الداخلية           إعداد دليل ترم  

  .مراتب، تم انجاز الدليل من قبل اإلدارة التنفيذية للتعداد) ٣(المدنية ولمستوى ترميز 

  

 تصميم االستمارات  .٢
لجاليات العراقية خارج العراق، صممت والمتضمنة استمارة الحصر والترقيم، واستمارة السكان، واستمارة عد ا

استمارتي الحصر والسكان من قبل السيد رئيس الجهاز واالدارة التنفيذية للتعداد بعد التشاور مع مستخدمي 

 كافة دوائر الدولة والدوائر القطاعية في الوزارة والجهاز فيما يتعلق بمحتويات االستمارات، وتم طبع فيالبيانات 

  .ل قسم التنسيق والمتابعة في الجهازاالستمارات من قب

أعضاء من ) ٧(يتم تصميم استمارة عد الجالية العراقية خارج العراق من قبل لجنة عد الجاليات التي تتكون من 

الجهاز المركزي لالحصاء، اقليم كردستان، وزارة الخارجية، وزارة المهجرين والمهاجرين، وزارة حقوق 

  .االنسان
   
 لصماء وجداول اإلخراج الستمارات التعداد إعداد الجداول ا .٣

إعداد الجداول الصماء وجداول اإلخراج الستمارة الحصر والتـرقيم واسـتمارة التعـداد وفقـاً               تصميم و مهمته  

وتـصميم   إلعداد   فريق عمل فني  وقد تم تشكيل    ،   والعالقة بين األسئلة   استمارات التعداد للمؤشرات التي تتضمنها    

  .المديريات الفنية في الجهاز المركزي لالحصاء واالدارة التنفيذية للتعداد أشخاص من) ٧(الجداول متكون من 

   

 إعداد السجالت التنظيمية لألعمال الميدانية  .٤
مهمته إعداد السجالت التنظيمية لألعمال الميدانية اليومية ولكافة مستويات العمل الميداني الخاصة بأعمال الترقيم              

ملية التدقيق والمتابعة الميدانية، ينفذ هذا العمل من قبل المديريات الفنيـة فـي الجهـاز                والحصر والعد لتسهيل ع   

 .المركزي لالحصاء واالدارة التنفيذية للتعداد
 
  

  



 ٦٦

 إعداد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالحصر والعد .٥
عية واستمارة التعـداد    مهمته إعداد المفاهيم والتعاريف الخاصة باستمارة حصر المباني واألسر والحيازات الزرا          

العام للسكان والمساكن وفقاً الحدث التوصيات الدولية، وقد تم تشكل فريق عمل فني إلعداد المفاهيم والتعـاريف                 

  .المديريات الفنية في الجهاز المركزي لالحصاء واالدارة التنفيذية للتعدادأشخاص من ) ٧(مكون من 

    

  تفريغ إعداد تعليمات ملء االستمارات وسجالت ال .٦
مهمتها إعداد التعليمات الخاصة بكيفية ملء استمارة حصر المباني واألسر والحيازات الزراعية واستمارة التعداد 

العام لسكان والمساكن وإعداد جداول تفريغ تنظم تتابع العمل الميداني من االعلى الى االدنى وبالعكس، وقد تم 

أشخاص من ) ٧(مارات وإعداد سجالت التفريغ مكون من تشكل فريق عمل فني لكتابة تعليمات ملء االست

   .الجهاز المركزي لالحصاء باالضافة الى االدارة التنفيذية للتعدادالمديريات الفنية في 

  

  إعداد قواعد التدقيق اآللي للربط بين محتويات استمارات التعداد    .٧
ي واألسر والحيازات الزراعية و استمارة التعداد        مهمته إعداد قواعد التدقيق اآللي الخاصة باستمارة حصر المبان        

أشخاص من المديريات الفنية، ودائرة تكنولوجيا المعلومات في        ) ٧(العام للسكان، تم تشكيل فريق فني مكون من         

 السيد سعد زغلول. الجهاز المركزي لالحصاء واالدارة التنفيذية للتعداد

  

 ستمارات التعداد والسجلإعداد قواعد التدقيق المكتبي بين محتويات ا .٨
بالمرحلة التالية العمال الميدان من خالل مراجعة بيانات الخاصة المكتبي التدقيق المراجعة ومهمته إعداد قواعد 

  .    ينفذ هذا العمل من قبل اإلدارة التنفيذية للتعدادسجالت الحصر والسكان من الناحية االستيفائية والفنية، 

  

 البدو، األجانب، العسكرين، وخطة عد الجاليات إعداد خطط العد لكل من  .٩
 
إعداد خطة متكاملة لكيفية حصر وعد البدو متضمنة كافة المتطلبات من حيث أسلوب  مهمته :خطة عد البدو  . أ

ينفذ العد وتحديد أماكن تواجد البدو وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية المطلوبة لتنفيذ هذه المرحلة، 

 .  قبل اإلدارة التنفيذية للتعداد هذا العمل من 
    

مهمته إعداد خطة متكاملة عن آلية عد األجانب في داخل العراق متضمنة  :خطة عد األجانب داخل العراق  . ب

كافة المتطلبات من حيث أسلوب العد وتحديد أماكن تواجدهم وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية 

  .ذ هذا العمل من قبل اإلدارة التنفيذية للتعدادينفالمطلوبة لتنفيذ هذه المرحلة، 

  



 ٦٧

مهمته إعداد خطة متكاملة عن أسلوب عد العسكريين في مقرات عملهم و مع أسرهم  : العسكريينخطة عد  . ت

متضمنة كافة المتطلبات وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية، تنفذ هذه الخطة من قبل وزارة الدفاع 

 . لتعدادواالدارة التنفيذية ل
 

تنفذ هذه الخطة من قبل لجنة عد الجاليات العراقية في الخارج : خطة عد الجاليات العراقية في لخارج  . ث

أشخاص ممثلين عن غرفة عمليات التعداد، وزارة الخارجية، اقليم كردستان، وزارة ) ٧(المتكونة من 

 .  دادالمهجرين والمهاجرين، وزارة حقوق االنسان واالدارة التنفيذية للتع

  

 إعداد خطة الترقيم والحصر .١٠
 مدينةفي المناطق الحضرية والريفية والشوارع واالزقة والمباني عملية ترقيم مهمته إعداد خطة متكاملة عن 

خطة ترقيم المتجاوزين وإعداد كراس يتضمن شرحاً توضيحياً وتفصيلياً لعملية الترقيم معززة بالخرائط وبغداد 

، ينفذ هذا العمل من قبل ع االستعانة بخطة الترقيم الخاصة بمديرية البلديات العامة التوضيحية، متوالمرتسما

  .االدارة التنفيذية للتعداد ، قطاع الخرائط الخاص بالتعداد ، وزارة البلديات واالشغال العامة

   

 إعداد خطة التعداد التجريبي .١١
اكن ووضع خطة شاملة الختبار كافة فعاليات مهمته تحديد مناطق ادارية تتمثل بها كافة خصائص السكان والمس

  . التعداد من أعمال تحضيرية وحصر وترقيم وعد ومعالجة، ينفذ هذا العمل من قبل اإلدارة التنفيذية للتعداد

  

 التوثيق .١٢
مهمته توثيق كافة فعاليات التعداد المتعلقة بالقطاع والتنسيق مع القطاعات االخرى في إعداد توثيق موحد لكافة 

  .ليات العملفعا

  

  
 

  قطاع الخرائط: ثانياً
الفعاليات يترأس القطاع مدير عام التخطيط العمراني في وزارة البلديات واالشغال العامة، مهمة القطاع تنفيذ 

  :اآلتية
 
 تقييم الخرائط المتوفرة والصور الفضائية والمخططات .١

والورقية في جميع المقاييس، اضافة الى ما معرفة ما متوفر من صور الفضائية وخرائط بصيغتها الرقمية وذلك ب

حصر الصور الفضائية المتوفرة ، وموجود من مخططات ، وتحديد مقدار االستفادة منها لمراحل التعداد المختلفة

لدى الوزارات، حسب مصدرها، مواصفاتها الفنية، سنوات التقاطها ومساحة تغطيتها، وتحديد مقدار االستفادة 



 ٦٨

ر الخرائط المتوفرة لدى الوزارات في جميع مقاييس الرسم وبكل الصيغ واالنواع وكذلك حص، إضافة الى منها

تحويل الخرائط الورقية الى نسخ الكترونية عن طريق مسحها ، المخططات، حسب سنوات انتاجها وتغطيتها

 .  ضوئياً، وتهيئتها للمراحل الالحقة للتعداد

وزارة ، وزارة الدفاع، وزارة البلديات واالشغال العامة، الحصاءالجهاز المركزي ليشارك في تنفيذ هذا العمل 

 .جامعة بغداد، امانة بغداد، الجامعة التكنولوجية، الموارد المائية

  

 تجهيز الصور الفضائية .٢

تأمين الصور الفضائية بالمواصفات الفنية المطلوبة  لمرحلة انتاج خرائط الحصر والترقيم والتي تكون  مهمته 

وضع المواصفات الفنية ، وذلك ب م على مستوى مدير القطاع والمعاون والعداد١:١٠٠٠ و ١:٥٠٠٠بمقياس 

حصر مساحات المناطق ، للصور الفضائية المطلوب اعتمادها في انتاج الخرائط على مستوى مدير القطاع والعداد

يد الية التجهيز للصور الفضائية تحد، تحديد المناطق المغطاة وغير المغطاة بالصور الفضائية، المشمولة بالتعداد

تقطيع الصور الفضائية المجهزة حسب مناطق العمل ، المباشرة بتجهيز هذه الصور الفضائية، المطلوب توفرها

تجهيز الجهات المعنية بانتاج الخرائط بالصور الفضائية التي تغطي المحافظات ، على مستوى المحافظات

اربيل، (يز اقليم كردستان بالصور الفضائية التي تغطي محافظات االقليم تجه، المسؤولين عن انتاج الخرائط لها

  .)دهوك، السليمانية

وزارة العلوم ، وزارة الموارد المائية، وزارة الدفاع، الجهاز المركزي لالحصاءيشارك في تنفيذ هذا العمل 

 الجامعة التكنولوجية، جهاز المخابرات، والتكنولوجيا

  

 الوحدات االدارية .٣

، يث وتدقيق دليل وخرائط الوحدات االدارية للمحافظات واالقضية والنواحي وتهيئتها للمراحل الالحقة للتعدادحدت

توفير خرائط الوحدات االدارية على ، تحديث دليل الوحدات االدارية ومطابقته مع واقع الحالوذلك بالقيام ب

تدقيق وتحديث هذه ،  العامة للمساحة الخر سنةوالمنتجة من قبل الهيئة)  الناحية- القضاء-المحافظة(مستوى 

الخرائط الخر مراسيم جمهورية او قرارات سياسية لتهيئتها العمال الفهارس لخرائط التعداد، وتهيئتها للجنة 

 .المركزية للتعداد في المحافظة والقضاء والناحية

 .وزارة الموارد المائية، الشغال العامةوزارة البلديات وا، الجهاز المركزي لالحصاءيشارك في تنفيذ هذا العمل 

  

 الترقيم .٤

ربط وضمان لتعداد لضمان دقة العمل الميداني في مرحلة الحصر والترقيم خاصة باوضع الية للترقيم مهمته 

تحديد المواصفات الفنية ، وقاعدة البيانات السكانية بقاعدة البيانات الجغرافية في مرحلة التحليل واستخراج النتائج

عدد النسخ، الطبقات المستخدمة، (ائط المستخدمة في العمل الميداني لمرحلتي الحصر والترقيم والتعداد للخر

 عليه حدود المحالت واالزقة والشوارع للمدن توفير خرائط التصاميم االساس مؤشراً، )المحتويات، التسمية

واحي للمدن ن تنظيم المدن لالقضية والالمنفذة ، وتوفير نسخة من المخططات الخاصة بالدراسات المعدة من قبل
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لجهات المعنية بانتاج الخرائط ليتسنى لهم ل هاتجهيز و)متضمنة حدود المحالت(الغير منفذة  والمعدة دراستها

  .اجراء المعالجات الالزمة عليها واالستفادة منها

الجامعة ، وزارة الدفاع،  العامةوزارة البلديات واالشغال، الجهاز المركزي لالحصاءيشارك في تنفيذ هذا العمل 

  امانة بغداد، التكنولوجية

  

 إعداد فهارس خرائط التعداد .٥

بناء فهارس جديدة الغراض التعداد الهدف منها ارشفة الخرائط واسترجاعها بالدقة والسرعة ولكافة مهمته 

 االدارية والتي تم لخرائط الوحدات) Georeferncing(التصحيح الهندسي ، ومن مهامها ايضاً مقاييس الرسم

عن طريق )  الناحية- القضاء-فظةاالمح(للوحدات االدارية على مستوى ) Shape File(بناء طبقة ، تدقيقها مسبقاً

الى الصيغة الرقمية المتجهة ) Raster(تحويل الخرائط التي تم تصحيحها من الصيغة الرقمية الصورية 

)Vector( ، عداد الفهارس لخرائط الوحدات االدارية ولكل محافظات نتجة، إالملوحدات االدارية لتدقيق الطبقة

   .التدريب على اعداد واستخدام هذه الفهارس، العراق

وزارة البلديات ، وزارة الموارد المائية، وزارة الدفاع، الجهاز المركزي لالحصاءيشارك في تنفيذ هذا العمل 

  .امانة بغداد، ةالجامعة التكنولوجي، وزارة الدفاع، واالشغال العامة
 
  فريق توفير خرائط الحدود االدارية .٦

)  المحافظات، االقضية، النواحي(الوحدات االدارية  في لجان التعدادتوفير خرائط الوحدات االدارية لتزويد مهمته 

،  مناطق العمل وضمان عدم التداخل بين الوحدات المتجاورة وعدم سقوط اي وحدية اداريةدبها لغرض تحدي

 خارطة للمحافظات موضح عليها ١٨توفير ، توفير خارطة للعراق موضح عليها حدود المحافظاتالى إضافة 

 خارطة لالقضية موضح عليها حدود ١١٣توفير ، حدود االقضية والنواحي للمشرفين على مستوى المحافظة

  .القضاء وعدد النواحي الواقعة فيه لمشرفي القضاء والناحية

 .وزارة البلديات واالشغال العامة، وزارة الموارد المائية، الجهاز المركزي لالحصاءل يشارك في تنفيذ هذا العم
 
 
  فريق انتاج وتوزيع الخرائط لمرحلة الحصر والترقيم والتعداد .٧

) ١:٥٠٠٠(  وخرائط عمل العدادين المصورة بمقياسيات القطاعاءانتاج وتوزيع خرائط عمل مدر مهمته

لتغطية اداة سهلة لمدير القطاع والمعاون والعداد للقيام بعملهم الميداني وضمان االغرض منها توفير ) ١:١٠٠٠(و

، كما تترتب عليه التخطيط و المتابعة لجميع المستويات اضافة الى الكاملة لجميع الكتل العمرانية للحضر والريف

عداد وطباعة ، إر والترقيمتهيئة واعداد ومعالجة خرائط التصاميم االساسية الستخدامها في انتاج خرائط الحص

تشكيل لجان استالم الخرائط ، )١:١٠٠٠(والعداد ) ١:٥٠٠٠(الخرائط الصورية على مستوى مدير القطاع  

وضع خطة لتدقيق الخرائط المستلمة والخرائط ، المنتجة من قبل الجهات ذات العالقة بصيغتيها الورقية والرقمية

وضع خطة لحفظ ، ة ومتابعة سير العمل مع الوقت الزمني المحددوضع خطة لمراقب، المنتجة من قبل المركز

وارشفة الخرائط الورقية والرقمية وخزنها بطريقة تضمن سهولة توزيعها لمسؤولي العمل الميداني في 
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القيام بزيارات ميدانية  لمتابعة لجان العمل ، تشكيل لجان تسليم خرائط العمل للمحافظات المختلفة، المحافظات

 .انى و تقديم الدعم الفنى لهاالميد

وزارة ، وزارة الدفاع، وزارة البلديات واالشغال العامة، الجهاز المركزي لالحصاءيشارك في تنفيذ هذا العمل 

 .الجامعة التكنولوجية، امانة بغداد، الموارد المائية

  

  فريق العمل الميداني .٨

وضع خطة شاملة لتدريب العاملين في تدريب على  وقطاع الالتنسيق والتعاون مع قطاع العمل الميدانيمهمته 

 من المشرفين ونزوالً اًتدريب العاملين في الميدان ابتداء، الميدان على كيفية استخدام الخارطة واهميتها في الميدان

  .اعداد عينات الخرائط المستخدمة في التدريب والكتب االرشادية المطبوعة للمتدربين، الى المعاونين والعدادين

  .الجامعة التكنولوجية، وزارة البلديات واالشغال العامة، الجهاز المركزي لالحصاءيشارك في تنفيذ هذا العمل 

  

  فريق تحديث الخرائط الكترونياً وفق العمل الميداني .٩

استكمال اعمال الخرائط من تحديثات الكترونية وبناء استعماالت االرض المختلفة بعد مرحلتي الحصر مهمته 

تحديث ، تحديث الخرائط الكترونياً وفق العمل الميداني لمدير القطاع والمعاون، إضافة الى م والتعدادوالترقي

بناء قواعد جميع استعماالت االرض باالستناد الى نتائج مرحلة ، الخرائط الكترونياً وفق العمل الميداني للعداد

اجراء التنطيق او المسح الميداني للتأكد من شمول كل المناطق في العراق من خالل اجراء ، الحصر والترقيم

  .المسوحات االرضية المتخصصة

  .الجامعة التكنولوجية، الجهاز المركزي لالحصاءيشارك في تنفيذ هذا العمل 

  

  فريق تحليل واستخراج النتائج  .١٠

، كما يترتب عليه ٢٠٠٩ المبنى مرتبطة ببيانات تعداد العراق إنتاج الخرائط الرقمية التفصيلية على مستوىمهمته 

 خرائط تفصيلية للمباني موضح عليها تفاصيل بيانات الستخراجربط بيانات التعداد بالخرائط الرقمية التفصيلية 

نات تخضع عملية الربط لمراحل مراقبة جودة عديدة للتأكد من ربط جميع المبانى بالبيا حيث ٢٠٠٩تعداد العراق 

الصحيحة والحرص على عدم وجود تكرار فى الرقم التعدادى أو وجود مبنى بدون بيانات أو بيانات بدون مبنى، 

تخضع هذه الخرائط والبيانات المرتبطة بها ، كما ووضع خطة لتصحيح البيانات الغير الصحيحة التي تم تمييزها

المتابعة مع قطاع المسح الضوئي لمطابقة ، لمطلوبةلعمليات تحليل إلظهار النتائج الهامة وعدد من المؤشرات ا

 دليل الوحدات االدارية، 
المتابعة مع فريق انشاء قواعد البيانات في قطاع المسح الضوئي لوضع العالقات وقواعد التدقيق لتدقيق وتصحيح 

 .عمل المراجعات والمطابقات مع المخرجات على مستوى كل المحافظة، االخطاء
  االستشاريون، الجهاز المركزي لالحصاء هذا العمل يشارك في تنفيذ
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  االلكترونيفريق  النشر  .١١

تحديد المؤشرات التي يتم  إضافة الى نشر وخزن الخرائط المرتبطة ببيانات التعداد بالشكل المناسبمهمته 

لمؤشرات  فى نسخة مطبوعة تحمل ا٢٠٠٩إنتاج وإصدار أطالس تعداد العراق ، اظهارها واختيار طرق اظهارها

 على شبكة االنترنيت باستخدام ٢٠٠٩النشر االلكتروني الطلس العراق ، المتفق على إصدارها بالشكل المناسب

تحدد معايير نشر هذه البيانات وأسلوب توزيعها على المراكز والجهات البحثية ، برامج نظم المعلومات الجغرافية

بعد إنتهاء أعمال  ، أكبر عمليات جمع البيانات فى العراقوالهيئات الحكومية لتحقيق أعلى عائد من واحدة من 

لفرق النشر النظم الجغرافية يتم تأمين البيانات فى قاعدة بيانات مستقلة بالحاسب الخادم الرئيسى ثم تسلم النتائج 

  . االنترنيتلنشرها على موقعااللكتروني 
 
 
 
 

 قطاع العمل الميداني: ثالثاً
 وضع الخطـط والتعليمـات      ة القطاع مهملشؤون الفنية في الجهاز المركزي لالحصاء،       يترأس القطاع مدير عام ا    

 وفق التوقيتات الزمنية لكل مرحلة مـن مراحـل العمـل             ولكافة مستويات العمل الميداني    لتنفيذ األعمال الميدانية  

فة عمليـات التعـداد،     غر تقارير دورية عن سير العمل ترفع إلى         الميداني ومتابعة العمل واإلشراف عليه وإعداد     

 : وعليه تنفيذ الفعاليات اآلتية

  . واألدوار والمهام للعاملين في كافة مراحل العمل الميداني للتعدادالمشتغلين عداد أتحديد  .١

 المتخصصة للعمل الميداني وبما يتناسب مع مهمة العمل ولكافة المـستويات وفـق التوقيتـات            تهيئة الكوادر  .٢

سيق مع قطاعات العمل ذات العالقة مع أعداد أضافية احتيـاط حـسب متطلبـات               الزمنية لكل مرحلة وبالتن   

 .العمل

ومقرات العمل ولكافـة مـستويات      توزيعها على المحافظات    آلية  كافة مستلزمات التعداد و    ل االستالم والتسليم  .٣

  .التعداد كل فعالية من فعالياتبعد انتهاء آلية استرجاعها والعمل الميداني 

 . وتواجد مدراء القطاعات التعداد على مستوى الوحدات اإلداريةلجانمراكز تواجد  وتسميةتحديد  .٤

 .المتابعة واالشراف على كافة فعاليات العمل الميداني ولكافة مستويات العمل .٥

 . لكافة فعاليات العمل الميدانيالتوثيق .٦

  

  قطاع التدريب: رابعاً
المكتبيـة   وضع خطة شاملة لتهيئة الكوادر       ة القطاع ممهيترأس القطاع مدير عام متخصص في وزارة التخطيط،         

وتحديد مؤهالتهم  وفق التوقيتات الزمنية المحددة     الكفوءة التي يقع على عاتقها تنفيذ التعداد بكافة مراحله          والميدانية  

داريـة   في المركز والمحافظات والوحدات اإل     تنفيذ التعداد المكلفة ب وضع خطة متكاملة ومبرمجة لتدريب الكوادر       و

غرفة عمليـات   وأعداد تقارير دورية عن سير العمل ترفع إلى          لكافة المستويات    التدريب العملي والنظري  بما فيها   

   .التعداد
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  :وعليه تنفيذ الفعاليات التالية

ولكافـة المـستويات    بما يتناسب مع التوقيتات الزمنيـة       إعداد خطط التدريب لكافة مراحل العمل في التعداد          .١

  .تدريبيةوالمناهج ال

 .تدريب الكوادر البشرية حسب مؤهالتهم وبما يتطلبه العمل من تأهيل .٢

 .عداد مواصفات مستلزمات التدريبإتهيئة و .٣

 .  وتجهيزها بالمستلزمات التدريبيةتهيئة أماكن التدريب .٤

 .تنفيذ التدريب وفق المناهج التدريبية المتفق عليها مع اإلدارة التنفيذية للتعداد .٥

 .ابعة على تنفيذ البرامج التدريبيةاألشراف والمت .٦

  التوثيق .٧

  

  قطاع الحمالت اإلعالمية والعالقات العامة: خامساً
ط  اإلعالم واإلعالن والترويج والعالقات العامـة والنـشر          مهمته وضع خط  يترأس القطاع مدير عام متخصص      

ر دورية عن سير العمل ترفع إلـى       وأعداد تقاري والتوثيق اإلعالمي بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العالقة،         

  :غرفة عمليات التعداد، وعليه تنفيذ الفعاليات التالية

ـ  كافـة الوسـائل اإل     بكافة فعاليات التعداد باسـتخدام    لتوعية المواطنين   إعداد خطة إعالمية تفصيلية      .١ ة عالمي

ع االنترنـت ووضـع     ، من خالل الحمالت الدعائية عبر وسائل األعالم ومواق        المسموعة والمرئية المقروءة و 

  واألحاديث الخاصـة   ة إلى إصدار النشرات والملصقات الجداري     اللوحات اإلعالنية في األماكن العامة إضافة     

  . التعدادألهداف صوره واضحة وشرح واف إلعطاء حسب مراحل التعداد

 مـن خـالل بـث       اإلعالن والترويج لكافة فعاليات التعداد، من خالل تنفيذ محتويات الخطة اإلعالمية عمليا            .٢

المشاهد التلفزيونية واإلعالنات الصحفية والمقاطع اإلذاعية وفق دراسة عميقة ودقيقة لتحديد الـسبل األكثـر               

 . تأثيراً على الناس باالعتماد على خبراء متخصصين في دراسة المجتمع

انتشاراً لبث محتويات ، مهمتها اختيار وسائل اإلعالم األكثر تأثيراً واألوسع )Mass Media(وسائل اإلعالم  .٣

 .الحملة اإلعالمية وفق التوقيتات الزمنية لمراحل العمل

العالقات العامة، مهمتها تنظيم الندوات وإقامة لقاءات وندوات عامة وعقد مؤتمرات صحفية وعرض أفـالم                .٤

 .وثائقية وبث برامج تعريفية بالتعداد بهدف خلق ثقافة عامة

 .ن نتائج التعداد عبر وسائل اإلعالم أو عبر الموقع االلكتروني للتعدادالنشر، مهمته تهيئة ما يتم نشره م .٥

 .التوثيق اإلعالمي، مهمته توثيق كافة مراحل الحملة اإلعالمية واإلعالن والترويج لكافة مراحل التعداد .٦

  .التوثيق، مهمته الرصد اليومي والتوثيق لكل ما يبث وينشر في وسائل االعالم .٧

  
 
 
  



 ٧٣

  عمل اإلداريقطاع ال: سادساً
يترأس القطاع مدير عام الشؤون االدارية والمالية في الجهاز المركزي لالحصاء، مهمة القطاع تنفيذ الفعاليات 

 :اآلتية

تهيئة ونقل وتجهيز المستلزمات، وذلك بتشكيل لجان المشتريات بموجب أوامر وزارية تقوم بعمليـة شـراء                 .١

عملية النقل  كافة السواق في شعبة النقل بالعمل في التعـداد فـي              المواد وتهيئتها للمخازن والتجهيز، ويقوم ب     

 المركز والمحافظات

  .تهيئة المخازن، تخصص مخازن خاصة بالتعداد وكوادر متخصصة .٢

٣K  ،استئجار مبانيאאאאK 

٤K        عمل في المركز والمحافظات،     تأثيث وصيانة المباني وتأمين الطاقة في مراكز الאא
אאאאאK 

٥K    ،المشتريات والفحصFאHE،
אK 

  . في مركز الجهاز لفتح وتحليل العروضالعروض والفتح وتحليل العطاءات، شكلت لجان .٦

 .التعيين والتعاقد والتنسيب، يتولى ذلك موظفو الذاتية بموجب التعليمات الخاصة بالتعاقد .٧

 إعداد المراسالت والمخاطبات واالرشفة، من قبل االدارة التنفيذية للتعداد .٨

ــة،  .٩ אאאאالطباع
אאאK 

  اإلسناد األمني، التنسيق مع وزارة الداخلية بتأمين كافة مراكز العمل في المركز والمحافظات  .١٠

 اإلسناد القضائي والقانوني، التنسيق مع وزارة العدل والدائرة القانونية في وزارة التخطيط بكل مـا يتعلـق                  .١١

 . القانونية التي تتطلبها أنشطة التعدادبالجوانب

  التوثيق .١٢
 

  قطاع العمل المالي: سابعاً
وضع قواعد الصرف المـالي لكافـة مراحـل          ة القطاع مهميترأس القطاع مدير عام المالية في وزارة التخطيط،         

 التسلـسل   ومنح صـالحيات الـصرف حـسب      بالتنسيق مع المدير التنفيذي للتعداد وقطاع العمل اإلداري         التعداد  

كافـة قـوائم    تـدقيق    المخولة لكل من رئيس الجهاز والمدير التنفيذي للتعداد، و         اإلداري والوظيفي والصالحيات  

وفق ضوابط وتعليمـات     الصرف المقدمة إليه من مركز الجهاز والمحافظات والوزارات والجهات الساندة للتعداد          

غرفـة  وأعداد تقارير دورية عن سير العمل ترفع إلى         يدين،  المستفوتنظيم السندات والصكوك ألمر     التعداد المالية   

  :وعليه تنفيذ الفعاليات اآلتية، عمليات التعداد

  .، بالتنسيق مع قطاعات العمل االخرى واالدارة التنفيذية للتعدادإعداد التعليمات المالية .١

 الصرف والتدقيق .٢

 إعداد الموقف الشهري ألوجه الصرف .٣



 ٧٤

 التوثيق .٤

  ل ومعالجة البياناتقطاع إدخا: ثامناً
كافـة   تنفيـذ    ة القطاع مهميترأس القطاع أحد منتسبي دائرة تكنولوجيا المعلومات من ذوي الخبرة واالختصاص،            

 :إدخال ومعالجة وتناقل البيانات وتقع عليه المهام اآلتيةالمتعلقة بمراحل العمل 

  

 المسح الضوئي .  أ
 وملفات رقمية قابلة للمعالجة وفـق انظمـة قواعـد           ةفتحويل كافة استمارات التعداد الى صور مخزونة ومؤرش       

  :، والتي تتمثل باالعمال اآلتيةالبيانات بطريقة عالية التنظيم في الحاسبة والوسائط الخزنية االخرى

  .استالم االستمارات ومطابقتها مع الحوفظ .١

رى على اسـتالم وتـدقيق      تصميم القالب الخاص ببرنامج التمييز االلي وكذلك تهيئة برامجيات المعالجة االخ           .٢

 .بيانات االستمارة 

 . بما يتناسب مع اجهزة المسح الضوئي والتأكد من المواصفات المطلوبة متابعة عمليات طبع االستمارة .٣

 .والتأكد من انسيابية العملاالشراف والمتابعة لعمليات المسح الضوئي  .٤

 .لخزن والوسائط الخزنيةمتابعة عمليات الحفظ االحتياطي لصور االستمارات على اجهزة ا .٥

  من قبل فريق عمل فنـي متخـصص        وضع مواصفات  اجهزة الماسح الضوئي والبرامجيات الخاصة بذلك         .٦

 .والتأكد من المواصفات عند االستالم بمساعدة خبراء الجهات الساندة

 .االرشيف االلكتروني لصور االستمارات .٧

 .عمليات التدقيق على عمل برنامج التمييز الذكي .٨

 . ومتابعة التقارير اليومية التي تبين سير العمل بالمنتوج اليوميتصميم .٩

 لربط وجهى االستمارة (Key) االشارية  وضع خطة تصحيح البيانات .١٠

  .Audit) تمييزها وأرقام لم يتم بيانات خارج المدى(وضع خطة تصحيح للبيانات التي تم وضع مميز عليها  .١١

 . لكل استمارة والتى لها عالقة ببنود أخرىوضع خطة مراجعة البنود الرئيسية الخالية .١٢

 .الحفظ يكون على مستوى المنتوج اليومي  .١٣

 .تهيئة االستمارات للمسح مثل فك الدبابيس واعادتها بعد المسح وغيرها عمل لتهيئة مجموعة  .١٤

  

 الشمول  .  ب
اداريـة وتهيئـة    واعداد االستمارات والسجالت على مستوى اصغر وحدة        ) المفتاحية(تدقيق الحقول االشارية    هو  

  :والتي تتمثل باالعمال اآلتية ،ملف البيانات لمرحلة الترميز االلي

تحديد الحقول االساسية التي سيعتمد عليها في مسألة قبول صورة االستمارة الناتجـة مـن عمليـة المـسح                    .١

 .الضوئي



 ٧٥

حـسب  ) الصور(تصميم وتنفيذ برامجيات الشمول الخاصة بأجراء احصائيات موجزة عن اعداد االستمارات             .٢

الوحدات االدارية وكذلك تقرير عن المفقودات او المتكررات في هذه الصور وايضا تقارير عن االخطاء التي        

 .ادت الى رفض الصور من قبل الماسح الضوئي

 .االشراف والمتابعة على استخدام برامجيات الشمول .٣

، القرية/ والتأكد من أنها لنفس المحلة      استالم صور االستمارات من المسح الضوئى ومطابقة أعداد السجالت           .٤

  .السكانسجالت وعدد األسر فى سجالت الحصر أعداد االستمارات وعدد الوحدات فى ومطابقة 

/  محلـة    ،الـسجل ،  األسرة(على مستوى   المجموع  مطابقة أعداد األفراد لكل أسرة وأعداد الذكور واإلناث و         .٥

  .)قرية

 والتأكد من إستيفاء جميع بنودها وفى حال وجود خطأ يتم التـصويب             إجراء برامج إختبار البيانات اإلشارية     .٦

 .أصدار قوائم بأخطاء الشمول في حالة عدم التطابق، ومن ملف صور اإلستمارات

 مرحلة الترميز   لغرض تنفيذ  فى ملف وسيط     على مستوى محلة او قرية     نقل البيانات ، و  قوائم الشمول  تصحيح .٧

 .يلاآل

  

  االبجدي لألسماءواإلدخاللي الترميز اآل  .  ت
نقل البيانات الـى خـادم معالجـة        هو أستخدام نظام للترميز اآللي لكافة اسئلة االستمارات غير المرمزة ومن ثم             

  : من خالل تنفيذ االعمال اآلتيةاالبيانات

 .ين المرمزعلىاستالم صور اإلستمارات والحوافظ ومطابقتهما وتوزيعهما  .١

  .SQL Serverإلى  Oracleتحويل قاعدة البيانات من   .٢

  .التأكد من مطابقة عدد الحاالت المراد ترميزها مع اإلطار الوارد .٣

مراجعـة الترميزباسـترجاع البيانـات    ، و وتصحيح البيانات الخطأ   ترميز جميع الحاالت آلياً    اكمالالتأكد من    .٤

  . صور اإلستماراتمعالمرمزة ومطابقتها 

  . مرحلة معالجة البيانات والتبويباتيذلغرض تنففى ملف وسيط  حفظ البيانات وملف الصور .٥
 .التدقيق والتصحيح اآللي، تصميم البرامجيات الخاصة بقواعد التدقيق وتصحيح األخطاء .٦

 .اإلدخال األبجدي لألسماء .٧

  

   والنشر االلكترونيقطاع قواعد البيانات واستخراج النتائج: تاسعاً
تنفيذ مراحل العمـل    ة القطاع   مهم المركزي لالحصاء،    يترأس القطاع مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الجهاز       

 .في تكوين قواعد البيانات واستخراج النتائج والنشر االلكتروني

  

  : تكوين قواعد البيانات تتطلب تنفيذ االعمال اآلتية  . أ

 على المحتوى االحصائي الستمارة التعداد مـع االخـذ بنظـر            تصميم وانشاء قاعدة بيانات التعداد اعتماداً     ب .١

العتبار جعل هذه القاعدة قابلة للربط مع قواعد البيانات االحصائية االخرى وتهيئة هـذه القاعـدة لخـزن                  ا



 ٧٦

 يتجرالتي  عمليات  ال االلي للبيانات وغيرها من      الترميزمخرجات مراحل التمييز الذكي والشمول والمعالجة و      

 .على بيانات التعداد

 . االلي لبيانات التعدادوضع وتنفيذ قواعد وبرامجيات التدقيق والتصحيح .٢

 .تصميم وتنفيذ عالقات الربط بين ملفات البيانات التابعة لقاعدة البيانات .٣

تصميم وتنفيذ برامج ادخال ومعالجة الرموز واسماء االشخاص لغرض اضافتها الى ملفات بيانات الرقميـة                .٤

 .الواردة من برامج التمييز االلي

 .نشاء قواعد عالقات ربط ادلة الترميزتصميم وبناء برامجيات الترميز االلي وا .٥

 .صيانة وادامة القاعدة وبرامجيات استنطاق ومعالجة البيانات بكافة المراحل .٦

 .تصميم وبناء شاشات استخدام البرامج وقواعد البيانات .٧

 .اصدار التقارير النهائية  .٨
 
  :إستخراج النتائج يتطلب تنفيذ االعمال اآلتية  . ب

قرية من مسئول تأمين البيانات فـي فريـق         /يانات يتم تسلم بيانات وصور محلة     بعد مرحلة الترميز اآللى للب     .١

  .يالدعم الفن

حافظة التسليم والتأكد من ترميز جميـع البنـود         تها مع   مطابقوالبيانات   شمولللتأكد من   تشغيل برامج النظام     .٢

 . المراد ترميزها

 قطاع العمل الفني الموجود بالموقع      مسؤولبل   من ق  الترميزأو التى خارج حدود      ديل البنود الغير مستوفاة   تع  .٣

  .لهذا الغرض

 اآللـي   التصحيحتشغيل برامج تنقية االخطاء لبعض االبنود الهامة التي يعتمد عليها في             وذلك ب  تنقية األخطاء  .٤

  .وتصحيحها

ع قطاع   اآللى حسب العالقات التى تم اإلتفاق عليها م        التصحيحتشغيل برنامج    وذلك ب   اآللى للبيانات  التصحيح .٥

  .وتصحيحها و الياًتصححثم تشغيل برامج تنقية االخطاء للبيانات التي لم ، العمل الفني

تسلم البيانات إلى مرحلة تحليل البيانات عن طريق فريـق الـدعم الفنـى إلجـراء                 ،   إختبار جودة البيانات   .٦

  . عة التبويباتإختبارات جودة البيانات ثم تسليمها لمسئول التبويبات بعد اإلقرار بصحتها لطبا

  .بيانات السكان والمساكن العامة مستوى المحافظة  البياناتدمج .٧

         ثـم   مستوى المحلة والناحية والقـضاء  والمحافظـة       على  تجهيز وطباعة التبويبات     و طباعة جداول النشرة   .٨

 .على المستوى الوطني وتسليمها للمراجعه

  

  النشرااللكتروني لنتائج التعداد  . ت

  .على موقع الجهاز على االنترنت وعلى الوسائط المتعددة االخرى التعداد يتم نشر نتائج

 .تهيئة وتنفيذ برامجيات النشر االلكتروني  .١

 .تخصيص صفحات من موقع الجهاز على االنترنت وتهيئتها لغرض نشر نتائج التعداد .٢



 ٧٧

صاميم النشر االلكترونـي    التواصل مع فريق ادارة قواعد البيانات ومديرية االحصاء السكاني لالتفاق على ت            .٣

 .للتعداد

  .التواصل مع الجهات الراغبة بالحصول على نتائج التعداد .٤

  

  

  المتابعة والدعم الفني والشبكاتقطاع : عاشراً
 تناقل البيانات بين فرق العمل المختلفة وتقديم الدعم الفني لهـم            ة القطاع مهميترأس القطاع مدير عام متخصص،      

  .والشبكات

  عم الفنيالمتابعة والد  . أ

 .االشراف على تناقل البيانات بين الفرق المختلفة االخرى  .١

 .تقديم الدعم الفني الستخدام البرامجيات واالجهزة  .٢

 . صيانة الحواسيب والطابعات واجهزة الحماية من القطع الكهربائي  .٣

دة الصالحية  تأمين الحاسبات من الفايروسات عن طريق برامجيات المضادة للفايروسات ومتابعة الرخص وم            .٤

 .لتلك البرامجيات

 .متابعة رخص البرامجيات االخرى  .٥

 .توفير وسائط الخزن ومتابعة عمليات الحفظ االحتياطي للصور والبيانات بأختالف هيئاتها .٦

 جملة إنتاج اليوم    –جملة اإلنتاج حتى اليوم السابق      (بإعداد تقرير يومى تجميعى على مستوى المرحله يشمل          .٧

 محلـة   – ناحية   – قضاء   –محافظة  ( وذلك على مستوى التقسيم اإلدارى للتعداد       ) تى األن    جملة اإلنتاج ح   –

   ).قرية/
 
  الشبكات  . ب

 : بتنفيذ المهام اآلتيةتأمين ربط مراكز المعالجة محلياًتتركز مهمة القطاع ايضاً في 

 .المتابعة والتنسيق مع الجهات التي ستتولى انشاء الشبكات في مواقع عمل التعداد  .١

 .انشاء شبكة محلية لربط حواسيب كل مركز .٢

تحديد ومتابعة مواصفات حواسيب وخوادم  الشبكات لكل مرحلة من مراحل معالجة البيانات والتأكـد مـن                  .٣

 .المواصفات المطلوبة بالتعاون مع رؤساء الفرق االخرى 

 . تقديم الدعم الفني لتأمين عمل الشبكات الوطنية والمحلية  .٤

عمل المراكز من خالل تحديد الصالحيات لكل مرحلة وكل مستوى من مستويات العمـل              وضع نظام مراقبة ل    .٥

  .في معالجة البيانات
 
  
 



 ٧٨

  )١٠(ملحق رقم 

  

  اللجان العليا للتعداد في المحافظات
  

  المحافظة تعداد في اللجنة العليا لل
 مهمتها تنفيذ التعداد في المحافظة بكافة مراحله وفق الخطة الموضوعة وتكون مسؤولة تجاه اللجنة العليا للتعـداد                

  .فة العمليات المركزية في بغدادعن تنفيذ كافة مراحل العمل وتقديم تقارير دورية عن سير العمل الى غر

هو المسؤول التنفيذي للتعداد في المحافظة ويكون على اتصال         و ، المحافظ  العليا للتعداد في المحافظة    يترأس اللجنة 

 . بأول وتقديم تقارير عن تقدم سير العمل في المحافظةمباشر مع غرفة العمليات المركزية أوالً

 يرمـد ،  مدير التخطيط العمراني  ، مدير عام الصحة،     مدير عام التربية  ،   افظ المح نائب في عضويتها     اللجنة تضم

مـدير   ،   بصفة مراقـب    مدير المرور، ممثل عن وزارة الدفاع، عضو مجلس المحافظة         ، الشرطة يرمد،  البلديات

،   المجتمـع المـدني     عن ممثل، مدير التسجيل العقاري، قاضي التحقيق، مسؤول االعالم في المحافظة،           الزراعة

، هيئـة النقـل    مدير نقابة الصحفيين،    رئيس،   نقابة المعلمين  رئيسمدير الدفاع المدني،    ،  وزارة التجارة ممثل عن   

   .عضواً ومقرراً، وبالنسبة الى محافظة بغداد ممثل عن أمانة بغداد) المشرف المحلي ( المحافظةإحصاءمدير 

التي تنظم سير العمل في المحافظـة،        الرئيسية اللجان تشكيل غرفة للعمليات في المحافظة وعدد من      ومن واجباتها   

  .الوحدات االداريةإضافة إلى تشكيل لجان التعداد في 
  
 في المحافظةالعمليات غرفة : أوالً

المحافظة ومتابعة سير العمل في المحافظة بكافة مراحلـه  تعداد في   لل  العليا جنة تنفيذ تعليمات وتوجيهات الل    مهمتها

توصـياتها   تقاريرها و  رفعاالدارية ودراستها ومن ثم     التعداد في الوحدات     ولجان   المشرف المحلي  وأستالم تقارير 

يترأس غرفـة العمليـات      ، العليا جنة الل تحديد مواعيد اجتماعات  المحافظة اضافة الى    تعداد في   لل  العليا جنة الل إلى

 مـدير   ،مدير أحصاء المحافظـة   ،  رانيمدير التخطيط العم   وتضم في عضويتها  معاون المحافظ للشؤون االدارية     

ممثـل  ممثل عن مجلس المحافظة،     التخطيط والمتابعة، ممثل عن شرطة المحافظة، ممثل عن التخطيط العمراني،         

  .عن دوائر البلدية، ممثل عن دوائر الزراعة، ممثل عن التربية ، ممثل األعالم، موظف من اإلحصاء

  

  اللجان التنظيمية: ثانياً
  :سير العمل في المحافظة والمتمثلة باللجان اآلتيةمهمتها تنظيم 

 اإلعالميةللجنة ا .١
 التعداد باسـتخدام كافـة الوسـائل اإلعالميـة          إلنجاحتوعية المواطنين    تنفيذ الخطة االعالمية المركزية و     مهمتها

ركزية وتنظيم   المقرة من اللجنة االعالمية الم      النشرات والملصقات الجدارية   وضعالمسموعة والمرئية إضافة إلى     

  ألهداف وأبعاد التعداد للحصول على نتائج دقيقة        صورة واضحة وشرح وافٍ    إلعطاء واألحاديث الخاصة    اللقاءات
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ورفع تقاريرها الدورية الى غرفة عمليات المحافظة، يترأس اللجنة مدير االعالم فـي المحافظـة وتـضم فـي                   

  عن  ممثل  ممثل عن مديرية التربية،    ثل نقابة الصحفيين،  ، مم  في المحافظة   اإلذاعة والتلفزيون   عن ممثلعضويتها  

   .المجتمع المدني، موظف من االحصاء
 
 لجنة الترقيم والحصر .٢

وتشكيل فرق العمـل علـى       مهمتها تنفيذ خطة الترقيم والحصر المركزية في كل من المناطق الحضرية والريفية           

البلـديات  مدير عداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة العمليات ، يترأس اللجنة وأوالمعاون مستوى القطاع  

 مساح من الزراعة، مساح مـن التخطـيط          مسؤول القسم الفني في البلدية،     بلدية،ال مساح من وتضم في عضويتها    

ـ   التسجيل العقاري، ممثل عن مديرية التربية، ممثل عن ال         مسؤول القسم الفني في   العمراني،    عـن   لشرطة، ممث

  .المجتمع المدني، معاون مدير االحصاء
 
  الكوادرة تهيئة وتدريب لجن .٣

يقع على عاتقها تنفيـذ التعـداد       سوف  تهيئة وتدريب الكوادر الكفوءة التي       تنفيذ خطة التدريب المركزية و     مهمتها

 المحافظة، يترأس اللجنـة   وإعداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عمليات        بكافة مراحله وتحديد مؤهالتهم     

 مدير التـدريب فـي      ، مدير اإلحصاء،  التربيةعام التربية وتضم في عضويتها مدير التخطيط والمتابعة في          مدير  

  . ممثل نقابة المعلمين، موظف من اإلحصاءالمحافظة،

  

  الماليةاللجنة  .٤
ليمات التعـداد الماليـة وتنظـيم        تنظيم وتدقيق قوائم الصرف على كافة فعاليات التعداد وفق ضوابط وتع           مهمتها

السندات والصكوك ألمر المستفيدين واحالتها الى اللجنة المالية المركزية ألتخـاذ االجـراءات االصـولية فـي                 

، محاسـب   مدقق من الخزينة  ،  مدير حسابات المحافظة  الخزينة وتضم في عضويتها     مدير  الصرف، يترأس اللجنة    

  .محاسب اإلحصاءمن المحافظة، 
 
    والصحةلقضاء والشرطة لجنة ا .٥

  وحمايـة   التعداد وضمان حرية العمـل     العمل في مهمتها األشراف على ضبط النظام والسيطرة على األمن خالل          

وإصدار التوجيهات بذلك وتأمين ماقد يحدث من حوادث طارئة تتطلب من يعالجها      مكتبياً وميدانياً    بالتعداد   العاملين

وإعداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عمليات المحافظة، يترأس             وسيارات إسعاف  وممرضينمن أطباء   

 ممثـل    الشرطة، مدير عام رئاسة الصحة، قاضي تحقيق المحافظة،        قائداللجنة نائب المحافظ وتضم في عضويتها       

  . موظف من اإلحصاءعن وزارة الدفاع، ممثل عن المرور،
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 لجنة المشتريات .٦
لتعداد حسب متطلبات العمل وبتوجيه من لجنة المشتريات المركزيـة ، يتـرأس             مهمتها شراء بعض مستلزمات ا    

اللجنة مدير االحصاء وتضم في عضويتها مدقق من الخزينة، ممثل من حسابات المحافظة، موظف من المحافظة،                

  .موظف من اإلحصاء

  

  لجنة االستالم والتسليم .٧
تلمت من المركز وتوزيعها على األقـضية والنـواحي         مهمتها وضع خطة لتوزيع كافة مستلزمات التعداد التي اس        

ومناطق العد وبالعكس إلعادتها إلى المركز بعد انتهاء عمليات التعداد ، يترأس اللجنة مدير االحصاء وتضم فـي                  

  .عضويتها ثالثة موظفين من المحافظة، ثالثة موظفين من اإلحصاء

  

  لجنة المخازن  .٨
وأدخال المواد واخراجهـا بموجـب       ات التعداد وتوفير الحماية األمنية لها     مهمتها تهيئة أماكن لخزن كافة مستلزم     

ـ اإلحصاء، ممثـل    موظف من   مدير االحصاء وتضم في عضويتها      معاون  مستندات مخزنية، يترأس اللجنة      ن ع

  .المسؤول االمني في المحافظةالخزينة، 
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  )١١(ملحق رقم 

  

  لجان التعداد في الوحدات االدارية
  

 القضاءلجنة التعداد في 
 في   بكافة مراحله وفق الخطة الموضوعة وتكون مسؤولة تجاه اللجنة العليا للتعداد           القضاءمهمتها تنفيذ التعداد في     

يتـرأس  ،  مليات المحافظة المحافظة عن تنفيذ كافة مراحل العمل وتقديم تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة ع              

ضاء   األعماليكون مسؤوًال عن تنفيذ     القائممقام، و اللجنة   املين في     واألشراف  الميدانية للتعداد في الق ع الع ى جمي  عل
ى                     آما  القضاء ،    ة عن سير العمل في القضاء ال ارير الدوري ات   تقع عليه مسؤولية تقديم التق ة عملي ،  المحافظة  غرف

 مـدير   ،مـدير الـشرطة   ،  مدير البلدية ،  ممثل عن وزارة التربية    مجلس القضاء،    ممثل عن ،  تضم في عضويتها  و

 أو موظف من    مشرف إحصاء القضاء  ،  ممثل عن نقابة المعلمين   ،  مدير الزراعة  المرور، ممثل عن الدفاع المدني،    

   .اإلحصاء ملماً بالقضاء
، القـضاء التي تنظم سير العمـل فـي         الفرعية اللجان وعدد من    القضاءتشكيل غرفة للعمليات في     ومن واجباتها   

  .النواحي التابعة للقضاءإضافة إلى تشكيل لجان التعداد في 

  

 في القضاءالعمليات غرفة : أوالً
 بكافة مراحله وأسـتالم     القضاءالمحافظة ومتابعة سير العمل في      تعداد في   لا جنة تنفيذ تعليمات وتوجيهات ل    مهمتها

 ،المحافظـة   تعداد فـي    لا جنة ل توصياتها إلى  تقاريرها و  رفعدراستها ومن ثم    ومشرفي العداد في النواحي     تقارير  

،  ممثل عن دوائر البلدية    وتضم في عضويتها  مشرف احصاء القضاء ينسب لهذا الغرض       يترأس غرفة العمليات    

حرير  القضاء، ممثل عن المجتمع المدني، كاتب الت        شرطة ممثل عن ممثل عن دوائر الزراعة، ممثل عن التربية،        

  .موظف من اإلحصاءفي القائمقامية، 

  

  الفرعية في القضاءاللجان : ثانياً
  :مهمتها تنظيم سير العمل في القضاء والمتمثلة باللجان اآلتية

  

 لجنة الترقيم والحصر
بالتنسيق وتشكيل فرق العمل     مهمتها تنفيذ خطة الترقيم والحصر المركزية في كل من المناطق الحضرية والريفية           

 مدير البلدية  ، يترأس اللجنة      المحافظة عداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عمليات        إوالجهات الساندة   مع  

ـ         البلديةوتضم في عضويتها مساح من الزراعة، مساح من           ل، ممثل عن مديرية التربية، ممثل عن الشرطة، ممث

  .االحصاءموظف من  ي، ممثل عن وزارة الدفاع، مساح عن التسجيل العقار،مجلس القضاءعن 
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  الكوادرة تهيئة وتدريب لجن
يقع على عاتقها تنفيـذ التعـداد       سوف  تهيئة وتدريب الكوادر الكفوءة التي       تنفيذ خطة التدريب المركزية و     مهمتها

وإعداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عمليات المحافظة، يترأس اللجنـة           بكافة مراحله وتحديد مؤهالتهم     

، موظف  ممثل عن وزارة التربية   ، ممثل نقابة المعلمين،     كاتب تحرير القضاء   وتضم في عضويتها     ربويمشرف ت 

  .من اإلحصاء

  

    والصحةلجنة القضاء والشرطة 
  وحمايـة   التعداد وضمان حرية العمـل     العمل في مهمتها األشراف على ضبط النظام والسيطرة على األمن خالل          

وإصدار التوجيهات بذلك وتأمين ماقد يحدث من حوادث طارئة تتطلب من يعالجها      انياً  مكتبياً وميد  بالتعداد   العاملين

 وإعداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عمليات المحافظة، يترأس             وسيارات إسعاف  وممرضينمن أطباء   

،  العـدل  ممثـل عـن وزارة    ،  ممثل عن وزارة الصحة   وتضم في عضويتها مدير الشرطة،       القاضي االول    اللجنة

  .موظف من اإلحصاء

  

  لجنة االستالم والتسليم
 وتوزيعها على النواحي وبـالعكس      المحافظةمهمتها وضع خطة لتوزيع كافة مستلزمات التعداد التي استلمت من           

وتـضم فـي    مشرف االحصاء فـي القـضاء        بعد انتهاء عمليات التعداد ، يترأس اللجنة         المحافظةإلعادتها إلى   

  .من اإلحصاءف موظالقضاء وموظف من التربية وموظف من عضويتها 

  

  لجنة المخازن 
وأدخال المواد واخراجهـا بموجـب       مهمتها تهيئة أماكن لخزن كافة مستلزمات التعداد وتوفير الحماية األمنية لها          

موظـف مـن     اإلحـصاء،    موظف من وتضم في عضويتها    موظف من التربية    مستندات مخزنية، يترأس اللجنة     

  .التربيةموظف من ، القائمقام

  

  الناحيةلجنة التعداد في 
لجنة التعداد في القضاء     بكافة مراحله وفق الخطة الموضوعة وتكون مسؤولة تجاه          الناحيةتنفيذ التعداد في     مهمتها

  .عن تنفيذ كافة مراحل العمل وتقديم تقارير دورية عن سير العمل في الناحية

 على جميع العاملين في الناحية      واألشراف عن تنفيذ التعداد في الناحية       يكون مسؤوالً و مدير الناحية، يترأس اللجنة   

  . القضاءرئيس لجنة التعداد فيوتقع عليه مسؤولية تقديم التقارير الدورية عن سير العمل في الناحية الى 

مـدير   ،مـدير الـشرطة   ،  مدير البلدية ،  ممثل عن وزارة التربية   ممثل عن مجلس الناحية،     ،  تضم في عضويتها  و

  .بالناحية، موظف من اإلحصاء ملماً ممثل عن نقابة المعلمين، مدير الزراعة المرور، ممثل عن الدفاع المدني،
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، إضافة  الناحيةالتي تنظم سير العمل في       الفرعية اللجان وعدد من    الناحيةتشكيل غرفة للعمليات في     ومن واجباتها   

  .القطاعات التابعة للناحيةإلى تشكيل 

  

  لفرعية في الناحيةااللجان 
  :مهمتها تنظيم سير العمل في الناحية والمتمثلة باللجان اآلتية

  

 لجنة الترقيم والحصر
وتشكيل فرق العمـل علـى       مهمتها تنفيذ خطة الترقيم والحصر المركزية في كل من المناطق الحضرية والريفية           

مشرف تربـوي أو مـدير      ( الحضرية من   وتتكون لجان الترقيم والحصر في المناطق       والمعاون،  مستوى القطاع   

مدير مدرسة أو مدرس أو معلـم ،        (المناطق الريفية من    في  ، و )مدرسة، مساح من البلدية ، ممثل المجلس البلدي       

   . الناحيةعداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عملياتإو، ) الزراعة أو البلدية، المختارممثل عن
 
  الكوادرة تهيئة وتدريب لجن
يقع على عاتقها تنفيـذ التعـداد       سوف  تهيئة وتدريب الكوادر الكفوءة التي       تنفيذ خطة التدريب المركزية و     همتهام

  من  اللجنة تتكون،  الناحيةوإعداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عمليات          بكافة مراحله وتحديد مؤهالتهم     

  .اء موظف من اإلحص ممثل عن التربية،،مشرف موظف من الناحية

  

    والصحةلجنة القضاء والشرطة 
  وحمايـة   التعداد وضمان حرية العمـل     العمل في مهمتها األشراف على ضبط النظام والسيطرة على األمن خالل          

وإصدار التوجيهات بذلك وتأمين ماقد يحدث من حوادث طارئة تتطلب من يعالجها      مكتبياً وميدانياً    بالتعداد   العاملين

 تتكـون ،  الناحية وإعداد تقارير دورية عن سير العمل الى غرفة عمليات           ارات إسعاف  وسي وممرضينمن أطباء   

  .، موظف من اإلحصاءممثل عن وزارة العدل، ممثل عن الصحةمدير الشرطة، من معاون مدير الناحية، اللجنة 
 

  لجنة االستالم والتسليم
 وبـالعكس   القطاعات وتوزيعها على    قضاءالمهمتها وضع خطة لتوزيع كافة مستلزمات التعداد التي استلمت من           

من موظف من الناحية، موظف من التربية،      اللجنة  ييكون  التعداد  الحصر و  بعد انتهاء عمليات     القضاءإلعادتها إلى   

  . اإلحصاء من موظف

  

  لجنة المخازن 
د واخراجهـا بموجـب     وأدخال الموا  مهمتها تهيئة أماكن لخزن كافة مستلزمات التعداد وتوفير الحماية األمنية لها          

  .التربيةموظف من و اإلحصاء، من امين مخزن من الناحية وموظف من اللجنة تتكونمستندات مخزنية، 
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  مهام لجان التعداد في الوحدات االدارية
  

  للجان التعداد في الوحدات االداريةالمهام العامة  .١
نجاح عملية التعداد في الوحدة االدارية، يكون رئيس واعضاء لجنة التعداد في الوحدة االدارية مسؤولين عن أن 

وعليهم اتخاذ كافة االجراءات الالزمة لضمان ذلك، ويتوقف نجاح عملية التعداد على أمرين رئيسين هما، الشمول 

  .التام لكافة السكان والحصول على البيانات المطلوبة باالستمارة بصورة كاملة ودقيقة

تخاذ كافة االجراءات الالزمة وبذل الجهود لتنفيذ الخطط التي أقرتها إ  همولغرض نجاح عملية التعداد يتطلب من

الهيئة العليا للتعداد والتعليمات والتوجيهات واالوامر الصادرة بموجبها وعليهم القيام شخصياً بمتابعة وتنفيذ المهام 

  :اآلتية

  

ترقيم الشوارع واالزقة، التأكد من شمول عملية الترقيم لكافة الشوارع واالزقة في الوحدة االدارية وإتخاذ  :أوالً

  .االجراءات لضمان ترقيمها في حالة وجود أي نقص فيها
 

ترقيم المباني وحصر السكان، التأكد من شمول عملية الترقيم لكافة المباني وحصر ما فيها من السكان في  :ثانياً

  .لوحدة االدارية وإتخاذ االجراءات لضمان شمولها في حالة وجود أي نقص فيهاا
 

  :تحديد الكوادر، التأكد من تكليف الكوادر الالزمة لعملية التعداد وإتخاذ االجراءات اللزمة لضمان اآلتي :ثالثاً
 
  .التغطية التامة لكافة القطاعات والقرى بمدراء القطاعات ولجان الترقيم والحصر .١

 .عيين مساعدين لمدراء القطاعات حسب التعليمات الصادرة بهذا الشأنت .٢

تعيين النسب المقررة من مدراء القطاعات االحتياط ورؤساء لجان الترقيم والحصر، وعليهم زيادة أو تقليص  .٣

  . هذه النسب اذا وجدت ضرورة لذلك

 .بهذا الشأنتعيين العدد المطلوب من المشرفين والعدادين حسب التعليمات الصادرة  .٤

تعيين النسب المقررة من المعاونين والمشرفين والعدادين االحتياط، وعليهم زيادة أو تقليص هذه النسب اذا  .٥

 . وجدت ضرورة لذلك

  

إتخاذ كافة االجراءات الالزمة لتأمين مقرات التعداد وفقاً لتعليمات الهيئة العليا للتعداد، واالحتفاظ بقائمة  :رابعاً

 .بعناوينها

  

 . تدريب الكوادر، التأكد من التحاق كافة مستويات كوادر العمل المشار اليها في أعاله :امساًخ

مستلزمات التعداد، التأكد من أستالم كافة مستلزمات التعداد قبل أسبوعين من يوم التعداد على االقل  :سادساً

  :وإتخاذ كافة االجراءات الالزمة بشأن اآلتي
 



 ٨٥

  .ستالم والتسليم بتوزيع السجالت وفقاً للخطة الموضوعة لهذا الغرضالتأكد من قيام لجنة اال .١

التأكد من قيام مدراء القطاعات بتسليم سجالت التعداد والمستلزمات االخرى الى المعاونيين وفقاً للخطة  .٢

 .المقررة والتعليمات الصادرة بموجبها

الخرى الى المشرفين والعدادين وفقاً للخطة التأكد من قيام المعاونيين بتسليم سجالت التعداد والمستلزمات ا .٣

 .المقررة والتعليمات الصادرة بموجبها

إتخاذ كافة ما يلزم لبدء العدادين تحت إشراف مدراء قطاعاتهم والمعاونيين والمشرفين، بتحديث مناطق  .٤

 .عملهم قبل ثالثة أيام من تاريخ بدء العد

من سجالت التعداد كأحتياط، لتجهيز العدادين بها عند % ١٠التأكد من احتفاظ المعاونيين بنسبة ال تقل عن  .٥

 .الحاجة

من سجالت التعداد كأحتياط، الستخدامها عند % ١٠تحتفظ لجنة التعداد في الوحدة االدارية بنسبة ال تقل عن  .٦

 .نفاذ السجالت لدى مدراء القطاعات أو المعاونيين

 .د في مجاالت عملهمتأمين تواجد كوادر المناطق الريفية في مساء يوم الع .٧

إتخاذ كافة االجراءات الالزمة لنقل لجان الترقيم والحصر في المقاطعات والقرى والعدادين بما فيهم االحتياط  .٨

العاملين في المناطق الريفية الى مقرات عملهم في المقاطعات والقرى وتأمين مبيتهم في ليلة العد ليتسنى لهم 

 .المباشرة في العمل في يوم التعداد

في حالة عدم التحاق بعض من مدراء القطاعات أو رؤساء لجان الترقيم والحصر أو المعاونيين أو العدادين  .٩

 .تتخذ االجراءات لتكليف العدد الالزم من الكوادر االحتياط
 

 تهيئة وسائط النقل :سابعاً

والمعاونيين توضع خطة تفصيلية لتوزيع وسائط النقل على مدراء القطاعات ولجان الترقيم والحصر  .١

  .والمشرفين والعدادين، على أن يؤخذ باالعتبار طبيعة المنطقة

تحتفظ لجان التعداد في المحافظة بعدد مناسب من وسائط النقل االحتياط لتجهيز كوادر التعداد بها عند حدوث  .٢

 .عطل في وسائط النقل المخصصة لهاأو عند وجود حاجة آنية اليها

نقل في يوم العد يوضع تحت تصرف لجنة التعداد في الوحدة االدارية يخصص بعدد مناسب من وسائط ال .٣

 .إلستخدامه في ايصال كوادر التعداد االحتياط أو للسجالت االحتياط أو إلستخدامها الي غرض آخر

يخصص عدد مناسب من وسائط النقل في يوم التعداد إلستخدامه من قبل لجنة التعداد في الوحدة االدارية  .٤

 .راف على أعمال كوادر التعدادإلغراض االش
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  لجان التعداد في الوحدات االدارية في يوم العدمهام  .٢
  

 التأكد من حضور العدادين والمشرفين والمعاونيين ومدراء القطاعات واالحتياط منهم في مقرات قطاعاتهم :أوالً

لمناطق الريفية التأكد من وجود في المناطق الحضرية، وفي ا في الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم العد

رئيس واعضاء لجنة الترقيم والحصر في المقاطعة أو القرية والمعاونيين والمشرفين والعدادين واالحتياط منهم في 

  .المبنى المخصص للتعداد في المقاطعة أو القرية، قبل يوم واحد من التعداد

  

  .داد فيها وحل الصعوبات التي تعترض سير العمل القيام بجوالت في وحدته لتفقد سير عملية التع:ثانياً

  

  . تجهيز السجالت ومستلزمات التعداد االخرى الى مدراء القطاعات أو المعاونيين أو العدادين عند نفاذها:ثالثاً

  

 تجهيز مدراء القطاعات أو المعاونيين أو العدادين بوسائط النقل عند حدوث عطل في الوسائط المخصصة :رابعاً

  .لهم

  

  . االستعانة بمدراء القطاعات أو المعاونيين أو العدادين االحتياط عند الضرورة:خامساً

  

 إصدار أوامر بتوقيف االشخاص الممتنعين عن االدالء بالبيانات أو الذين يتمردون على أمر منع التجوال :سادساً

  .بموجب الصالحيات المخولة له

  

  .والتأكد من شمول التعداد كافة القطاعات في وحدته االدارية أستالم السجالت من مدراء القطاعات :سابعاً

  

 تكون اللجنة مسؤولة عن سالمة السجالت ووضعها في الصناديق الخاصة بها وتأمين إيصالها الى مركز :ثامناً

  .المحافظة

  

 لجان التعداد في الوحدات االدارية بعد يوم العد مهام  .٣

   

  :عداد في الناحية وكاآلتيإستخالص النتائج االولية للت  :أوالً

) زائر+ مقيم (تقوم لجنة التعداد في الناحية بتدقيق النتائج االولية لكل قطاع والخاصة بالسكان الحاضرين  .١

وكما وردت في الجدول التنظيمي لمدير القطاع، والتأكد من أن المجموع يتطابق مع عدد الذكور واالناث، 

جدول الى مدير القطاع لغرض التأكد من البيانات المدرجة فيه وعند وفي حالة عدم التطابق عليه أن يعيد ال

  .  االنتهاء من مطابقتها عليه أن يعيدها الى لجنة التعداد في الناحية



 ٨٧

ولكل من ) زائر+ مقيم (تقوم لجنة التعداد في الناحية بإستخالص البيانات الخاصة بالسكان الحاضرين  .٢

 .الحضر والريف بصورة منفصلة

نة التعداد في الناحية بتنظيم جدول يتضمن مجموع السكان في الناحية موزعين حسب الجنس، والبيئة، تقوم لج .٣

بنسختين ترسل النسخة االولى الى لجنة التعداد في القضاء خالل مدة أقصاها يوم ) محلة أو مقاطعة(والقطاع 

 .ي الناحيةواحد بعد انتهاء يوم العد، والنسخة الثانية تحتفظ بها لجنة التعداد ف

  
  إستخالص النتائج االولية للتعداد في القضاء :ثانياً

تقوم لجنة التعداد في القضاء بتنظيم جدول يتضمن مجموع سكان القضاء موزعين حسب الجنس والبيئة والنواحي 

بعد التابعة للقضاء بنسختين ترسل النسخة االولى الى لجنة التعداد في المحافظة خالل مدة أقصاها يوم واحد 

 .والنسخة الثانية تحتفظ بها لجنة التعداد في القضاء إستالمها الجدول من لجنة التعداد في الناحية،

  

  إستخالص النتائج االولية للتعداد في المحافظة: ثالثاً

تقوم لجنة التعداد في المحافظة بتنظيم جدول يتضمن مجموع سكان المحافظة موزعين حسب الجنس والبيئة 

نواحي التابعة للمحافظة بنسختين ترسل النسخة االولى الى غرفة عمليات التعداد في مركز العمل في واالقضية وال

والنسخة الثانية تحتفظ بها  بغداد خالل مدة أقصاها يوم واحد بعد إستالمها الجدول من لجان التعداد في االقضية

 .لجنة التعداد في المحافظة

  
 
 



  
  

٨٨

  )١٢(ملحق رقم 

  

  هيكل العمل الميداني
  

  في المحافظة المركزيالمشرف .١
 تنفيذ فعاليـات     واألشراف على  متابعةالمهمته   وهو أحد المدراء الفنيين من مركز الجهاز ومن ذو الخبرة واالختصاص،          

التوقيتـات الزمنيـة     حسب   ة بجميع وحداتها اإلدارية    العمل في جميع مراحل التعداد على مستوى المحافظ        سيرالتعداد و 

حـسب طبيعـة     ومتفرغـاً    وحلقة الوصل بين اللجنة العليا للتعداد في المحافظة واإلدارة التنفيذية للتعـداد           المخطط لها،   

 . التنفيذية للتعداداإلدارةالتعداد وعليه تقديم تقارير مستمرة عن سير العمل إلى ومراحل عملية 

 المشرف المحلي للتعداد في المحافظة .٢
، لتعداد في المحافظـة   ا أعماليكون مشرفاً على سير     دير اإلحصاء في المحافظة ومن ذو الخبرة واالختصاص،         وهو م 

التعـداد  حسب طبيعة ومراحل عملية     ومتفرغاً  وحلقة الوصل بين المشرف المركزي واللجنة العليا للتعداد في المحافظة           

 . كزي وغرفة عمليات التعداد في المحافظةالمشرف المروعليه تقديم تقارير مستمرة عن سير العمل إلى 

  

   على مستوى القطاعالعمل الميداني

  

  مدير القطاع .١
المسؤول الميداني عن تنفيذ كافة فعاليات التعداد الميدانية المتعلقة بالحصر والترقيم والعد علـى مـستوى اصـغر                  هو  

في المناطق الريفية، حيث تعتبر كـل       ) لمقاطعةا(في المناطق الحضرية أو     ) بالمحلة( في الناحية المتمثل     إداريتشكيل  

) المحلة أو المقاطعة  (متفرغاً لعملية التعداد وملماً بالمنطقة      ومن المحلة والمقاطعة قطاعاً ألغراض التعداد العام للسكان         

لـه علـى    وتقع على مسؤوليته تحديد حدود المحلة أو المقاطعة وتقسيم منطقـة عم           التي سوف يقوم بتنفيذ التعداد فيها،       

إلشراف والمتابعة  لتدريب و يقوم با ، كما   مبنى) ٥٠٠( بمعدل معاون واحد لكل      المعاونين حسب عدد المباني واالسر فيها     

  .على المعاونين ضمن قطاعه
 
 معاون مدير القطاع .٢

منطقـة  المسؤول الميداني عن تنفيذ كافة فعاليات التعداد الميدانية المتعلقة بالحصر والترقيم والعد علـى مـستوى                 هو  

 مسؤوليته تـرقيم المبـاني   يهتقع علمبنى، حيث ) ٥٠٠(الحصر المخصصة له من قبل مدير القطاع والتي ال تزيد عن    

زراعيين وتدوينها في سجالت الحصر بموجب التعليمات       والوحدات السكنية وحصر ما بها من منشآت وأسر وحائزين          

  .التي يتلقاها من مدير القطاع

كما تقع عليه بعد مرحلة الحصر والترقيم مسؤولية تقسيم منطقة عمله الى وحدات عد أستناداً على عـدد األسـر فـي                      

لتـدريب  باافة الـى قيامـه      عدادين، إض ) ١٠(منطقة عمله، وتحديد عدد العدادين والمشرفين بمعدل مشرف واحد لكل           

منطقة عمله، ورفع تقارير دورية الى مدير القطاع عن سير العمل            ضمن   المشرفين والعدادين إلشراف والمتابعة على    وا

  .في منطقة عمله



  
  

٨٩

  

 المشرف  .٣
عدادين للمشرف الواحد والتأكد من     ) ١٠(بأعمال المتابعة واالشراف على عمل العدادين بمعدل        هو الشخص الذي يقوم     

قيام العداد بزيارة منطقة عمله وأجراء التحديث عليها اذا تطلب االمر قبل يوم العد وفي يوم العد عليه القيام بالتأكد من                     

  . االسر بزيارة العداد لهم وملئه استمارة السكان
  

 العداد .٤
العـد بثالثـة أيـام       تحديث إطار عمله قبل يوم       هو الشخص الذي يقوم بالتعامل مباشرة مع األسر وتقع عليه مسؤولية          

تدوين البيانات المطلوبة في سجل السكان ضمن مجاله بموجب التعليمـات التـي   وتدوين مالحظاته على إطار العمل، و 

  . والمشرفيتلقاها من معاون مدير القطاع
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