
  هيكل قطاع العمل الميداني وأرتباطاته
  

 التنفيذي للتعداد ، بالمديرتبطة المر عشر الثالثةهو أحد القطاعات : قطاع العمل الميداني 

 األمر الوزاري ذي بموجبيترأسه مدير عام دائرة الشؤون الفنية في الجهاز المركزي لإلحصاء 

ليمات المتعلقة بتنفيذ األعمال  مهمته وضع الخطط والتع .15/1/2009 في 5/العدد ت س

وفق التوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العمل الميدانية ولكافة مستويات العمل الميداني 

إعداد تقارير دورية عن سير عملية التنفيذ ترفع إلى و  إلى متابعة العمل واإلشراف عليهباإلضافة

  -:ات اآلتية  التعداد وعليه تنفيذ التعليمالمدير العام التنفيذي

  

  .هم في كافة مراحل العمل الميداني للتعدادرتحديد أعداد المشتغلين ومهام العاملين وأدوا. 1

تهيئة الكوادر المتخصصة للعمل الميداني وبما يتناسب مع مهمة العمل ولكافة المستويات وفق . 2

 ع أعداد إضافيةالتوقيتات الزمنية لكل مرحلة وبالتنسيق مع قطاعات العمل ذات العالقة م

  .إحتياط حسب متطلبات العمل 

العمل ولكافة اإلستالم والتسليم لكافة مستلزمات التعداد وآلية توزيعها على المحافظات وخرائط . 3

  .مستويات العمل الميداني وآلية إسترجاعها بعد إنتهاء كل فعالية من فعاليات التعداد 

على مستوى الوحدات اإلدارية وتواجد مدراء تحديد وتسمية مراكز تواجد لجان التعداد . 4

  .القطاعات 

  .المتابعة واإلشراف على كافة فعاليات العمل الميداني ولكافة مستويات العمل . 5

  .التوثيق لكافة فعاليات العمل الميداني . 6
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   للتعدادالعمل الميدانيهيكل وإرتباطات قطاع 
  

              

  

  

  

  
  لجان التعداد          الخبراء      غرفة عمليات              التعاون الفني              لجنة             المدير التنفيذي                                    اللجنة

                 للتعداد                                        األمنيةفي المحافظات    والمستشارين   إقليم كردستان              مع المنظمات             القضاء 
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 الهيئة العليا للتعداد

 سكرتارية غرفة العمليات

  قطاع العمل الميداني

   إقليم آردستانمنسق

  المحلينسقالم

   فريق اإلسناد المركزي 

 مشرف القضاء 

 مشرف الناحية

 رؤساء فرق المحلة

 عملياتغرف ال

رؤساء فرق 

 مقاطعاتال

 المعاونون

 المراقبون

 دادونالع



  العمل الميداني للتعدادفي تشكيالت قطاع مهام وواجبات المشتغلين 
  

مشرف على تنفيذ العمل الميداني للتعداد في جميع مراحله هو ال: رئيس قطاع العمل الميداني  •

 . للتعداد وإطالعه على سير العمل الميداني يويكون على إتصال مباشر بالمدير التنفيذ

مهمته متابعة تنفيذ جميع فعاليات التعداد في المحافظة ويتكون الفريق : فريق اإلسناد المركزي  •

 :من 

مهمته اإلشراف ومتابعة تنفيذ كافة فعاليات  : )اإلسنادرئيس فريق (  المشرف المركزي - 

التعداد بجميع مراحله ويكون متفرغاً بشكل تام لهذه المهمة ويقدم تقارير مستمرة إلى رئيس 

 .قطاع العمل الميداني 

 مساعدة رئيس فريق اإلسناد المركزي في المتابعة ورصد مهمته:   معاون رئيس الفريق - 

 وجود معاونين إثنين في بعض المحافظات لخصوصيتها وينوب عنه المشاكل وقد يستوجب

  .في الحاالت الضرورية والتي تستوجب ذلك وبموافقة رئيس الفريق 

 لمقاطعاتا/ ويقوم برصد ومتابعة عمل رؤساء فرق المحالت ) : 2(  مراقب عدد - 

ركزي  رئيس فريق اإلسناد المهومعاونيهم ومتابعة مراكز التدريب وحسب ما يقرر

  .باإلضافة إلى التدقيق المكتبي 

يقوم بأعمال التوثيق والسكرتارية الخاصة بمتابعة :   سكرتير فريق اإلسناد المركزي - 

  .عمليات التعداد في المحافظة وتنظيم أعمال فريق اإلسناد المركزي 
  

ويتكون الفريق مهمته التنسيق ومتابعة فعاليات التعداد في إقليم كردستان :  إقليم كردستان منسق •

  : من 

التعداد بكل مراحله وهو حلقة  تنفيذ التنسيق مع إقليم كردستان بشأنمهمته :  رئيس الفريق - 

ويكون متفرغاً بشكل تام لهذه المهمة ويقدم تقارير الوصل بين اإلقليم وقطاع العمل الميداني 

 .مستمرة إلى رئيس قطاع العمل الميداني 

 اإلقليم في المتابعة ورصد المشاكل وقد ينوب منسقوم بمساعدة يق:   معاون رئيس الفريق - 

  .عنه في الحاالت الضرورية والتي تستوجب ذلك وبموافقة رئيس الفريق 

فعاليات التعداد سير متابعة أعمال التوثيق والسكرتارية الخاصة بيقوم ب) : 1( عدد سكرتير  - 

  . في اإلقليم
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يكون مسؤوالً عن متابعة فعاليات التعداد في ) : ء في المحافظةمدير اإلحصا( المحلي نسقالم •
 المركزي واللجنة العليا للتعداد في المحافظة ومتفرغاً فريق اإلسنادالمحافظة وحلقة الوصل بين 

 لهذه المهمة وعليه تقديم تقارير مستمرة عن سير العمل الى رئيس فريق اإلسناد تفرغاً تاماًً
 -:ويقوم بالمهام التالية  التعداد في المحافظة ، المركزي وغرفة عمليات

 .متابعة تشكيل لجان التعداد  .1
  ) .المدربين  ( بالمنسقين المحليينحضور الدورة التدريبية الخاصة  .2
 بجميع معطيات التعداد من حيث المفاهيم واألستمارات المستخدمة والتعليمات اإللمام .3

 .المتعلقة بها وأسلوب العمل 
 . وتدقيق دليل الوحدات اإلدارية حدود منطقة العمل والتجمعات التابعة لهاالتعرف على  .4
 مقاطعاتالمحالت والفرق ورؤساء  تدريب مشرفي األقضية والنواحي األشراف على .5

  .والمعاونين والمراقبين والعدادين
 .تسليم مناطق العمل إلى مشرفي األقضية والنواحي  .6
 .المدة الالزمة إلنجازه التبليغ عن العمل المنجز والمتبقي و .7
 إذا كانت صحيحة واعتمادهاالقيام بسحب عينة عشوائية من األستمارات وتدقيقها ميدانياً  .8

 .وتعديلها قبل مغادرة الميدان الوارد فيها ورفض الخطأ 
 .قطاع العمل الميداني بذلك  وإعالم ، قدر اإلمكان كتابياً اليهحل جميع المشاكل المبلغة  .9

 .والتأكد من شمولية العد   من عدهاءئمة بالمناطق التي تم االنتهاأعداد قا. 10
  .األحتفاظ بأعداد كافية من األستمارات الفارغة .11
التبليغ اليومي والمستمر بالموقف في الميدان واعداد التقارير الدورية والنهائية عن سير . 12

  .العمل 
 

التعداد في القضاء ويشرف على ليات فعاتنفيذ متابعة ويكون مسؤوالً عن : مشرف القضاء  •
  ويقوم بالمهام جميع العاملين في القضاء ويكون متفرغاً بشكل تام للتعداد وله مساعد واحد 

 -:التالية 
  .متابعة تشكيل لجان التعداد في القضاء  .1
  .األشراف على الدورات التدريبية في القضاء  .2
 .األستمارات والتعليمات وأسلوب العد بجميع متطلبات التعداد من حيث المفاهيم واإللمام .3
 والوحدات اإلدارية كما ة عمله والتجمعات أو المناطق التابعة لهاقالتعرف على منط .4

  ..وردت في دليل الوحدات اإلدارية 
 .األشراف المباشر على إعداد النتائج األولية للقضاء وتدقيقها  .5
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د في الناحية ويشرف على جميع العاملين في يكون مسؤوالً عن تنفيذ التعدا: مشرف الناحية  •
 -:ويقوم بالمهام التالية الناحية ويكون متفرغاً بشكل تام للتعداد وله مساعد واحد 

 
 .متابعة تشكيل اللجان في الناحية  .1
 .األشراف على الدورات التدريبية في الناحية .2
  . في الناحية مقاطعةال/ اإلشراف على تشكيل فرق المحلة  .3
 .بجميع متطلبات التعداد من حيث المفاهيم واألستمارات والتعليمات وأسلوب العد اإللمام .4
 .التعرف على منطقة عمله والتجمعات أو المناطق التابعة لها  .5
 .األشراف المباشر على إعداد النتائج األولية للناحية وتدقيقها  .6
  .ناألشراف على تدريب مدراء المحالت والقرى والعدادي .7
 . ستمارات في الميدان والمكتب  التدقيق بالعينة لإللقيام بعمليةا .8
 

هو المسؤول الميداني عن مختلف مراحل التعداد وعلى مستوى  : المقاطعة/رئيس فريق المحلة  •
في ) مقاطعةال(في المناطق الحضرية و ) بالمحلة( في الناحية المتمثل تعداديأصغر تشكيل 

ماً لعملية التعداد وملماً بالمنطقة التي سوف يقوم المناطق الريفية ويجب أن يكون متفرغاً تما
بتنفيذ التعداد فيها ، وتقع على مسؤوليته تحديد حدود المحلة أو القرية ، وتقسيم منطقة عمله الى 

) 5(بلوكات ، وتقسيم منطقة عمله على المعاونين حسب عدد البلوكات بمعدل معاون واحد لكل 
  .منطقتهراف والمتابعة على المعاونين ضمن بلوكات ، كما يقوم بالتدريب واإلش

 
هو المسؤول الميداني عن تنفيذ كافة فعاليات التعداد  : المقاطعة/ معاون رئيس فريق المحلة  •

بلوكات المخصصة له من قبل رئيس فريق ) 5( والعد عن  والحصرالترقيمبالميدانية المتعلقة 
المباني والوحدات السكنية وحصر ما بها من  ، حيث تقع على مسؤوليته ترقيم المقاطعةالمحلة 

منشآت وأسر وحائزين زراعيين وتدوينها في سجل الحصر بموجب التعليمات التي يتلقاها من 
  .المقاطعة/ رئيس فريق المحلة 

كما تقع على عاتقه مسؤولية تقسيم منطقة عمله الى وحدات عد إستناداً على عدد األسر في 
 العدادين ، إضافة الى قيامه باإلشراف والمتابعة على أداءلمراقبين وامنطقة عمله وتحديد عدد 

وتحديثها قبل . العدادين ضمن منطقة عمله ورفع تقارير دورية عن سير العمل في منطقة عمله 
  .ثالث أسابيع من فترة العد وخاصة فيما يتعلق بالفنادق واألسر الجماعية والمساكن العامة 
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 وهو مسؤول عن منطقة عمل معاون رئيس  والحصر عمله بعد عملية الترقيميبدأ: المراقب  •
 . خالل فترة العد فقط مقاطعةال/ فريق المحلة 

  
هو الشخص الذي يتعامل مباشرة مع األسر وتقع عليه مسؤولية تحديث إطار عمله :  العداد  •

لبيانات المطلوبة في سجل قبل يوم العد بثالثة أيام وتدوين مالحظاته عن إطار العمل ، وتدوين ا
  .مقاطعةال/ السكان ضمن مجاله بموجب التعليمات التي يتلقاها من معاون رئيس فريق المحلة 

أسرة في المحلة و ) 30(ويكون العداد مسؤوالً عن ملء سجل إستمارة السكان والمساكن بواقع 
   .مقاطعةأسرة في ال) 15(
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  العمل الميدانيفي قطاع  المشتغلين هيكل تنظيم
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 رئيس قطاع العمل الميداني

 إقليم كردستانمنسق 

  ) 1(رئيس فريق 

  )1   (معاون   

 )1      (سكرتير

  )3( ، واحد لكل محافظة ، عدا بغداد )17(رئيس فريق
  )3( ، واحد لكل محافظة ، عدا بغداد )17(معاون       
  )6(لكل محافظة عدا بغداد ) 2( ، )34(مراقبين     
  ) 3( ، واحد لكل محافظة عدا بغداد )17(سكرتارية   
 وأرشفـة

  )15( المحلي سقنالم
  )مدير إحصاء المحافظة(

  واحد لكل محافظة  ، )15 (  معاون
  لكل محافظة ) 2( ، )30 (  مراقب

 واحد لكل محافظة ، )15(سكرتارية

   واحد لكل قضاء120مشرف القضاء 
   واحد لكل قضاء120مساعد  

، واحد لكل ) 395(مشرف الناحية 
  ناحية

    ، واحد لكل ناحية)395 ( مساعد

 رؤساء فرق
  المحالت
5971  

  قرؤساء فر
  المقاطعات

 9520  

 )25157(المعاونون 

 )25157( المراقبون

 )285690(العدادون

 فريق اإلسناد المركزي



  التوقيتات الزمنية لفعاليات قطاع العمل الميداني

  التوقيتات الزمنية  الفعالية

  18/4/2009 – 15/2  تشكيل فرق اإلسناد المركزي *

  1/4/2009 – 18/3  تشكيل فرق إسناد إقليم كردستان *

  18/4/2009 – 15/2  إعداد هيكل المشتغلين وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم *

  9/5/2009 – 15/2  التهيئة للتعداد التجريبي *

  9/5/2009 – 1/5  إستالم إستمارات التدريب والعد التجريبي *

  21/5/2009 – 9/5   المحافظاتتدريب المدربين في *

  1/5/2009 – 20/4  تسليم وإستالم مناطق الترقيم والحصر *

  28/5/2009 – 24/5  تنفيذ عملية الترقيم للتعداد التجريبي *

  1/6/2009 – 29/5  تنفيذ عملية الحصر للتعداد التجريبي *

  4/6/2009 – 2/6  إعداد قوائم األسر وتوزيعها على العدادين للتعداد التجريبي *

   2009/ 5/6  تنفيذ تعداد السكان التجريبي *

  7/6/2009 – 6/6  قرات العمل للتعداد التجريبيم السجالت والخرائط فيتجميع  *

  10/6/2009 – 8/6  المراجعة والتدقيق المكتبي *

  14/6/2009 – 11/6  تسليم السجالت والخرائط إلى مركز العمل في بغداد *

  5/7/2009 – 15/6  تهيئة الكوادر *

  13/7/2009 – 8/7   في المحافظاتالمقاطعات/ لمدراء المحالت  للترقيم والحصرالتدريب المحلي *

  21/7/2009 – 18/7  المقاطعات/ لمعاوني مدراء المحالت  للترقيم والحصرالتدريب المحلي *

  12/5/2009 – 10/5  التدريب على أعمال المراجعة المكتبية *

  20/8/2009 – 20/7  لترقيم والحصربدء عملية ا *

  30/9/2009 – 30/7  إستالم السجالت من الميدان وإعداد قوائم األسر ومناطق العد على مستوى المعاونين *

  15/10/2009 – 15/8  تجميع السجالت في مراكز المحافظات *

 أيام 5 بواقع دورتان تدريبيتان ،(المقاطعات على استمارة عد السكان/ مدراء المحالتتدريب  *

  )لكل دورة

26/9 – 8/10/2009  

  5/10/2009 – 5/10  ) أيام لكل دورة 4ثالث دورات تدريبية ، بواقع  (تدريب العدادين *

  25/7/2009 – 20/7  التدريب المركزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبي *

  24/10/2009  عد السكان *

  28/10/2009 – 26/10  تجميع السجالت من الوحدات اإلدارية *

  30/12/2009 – 5/11  المراجعة والتدقيق المكتبي *

  1/12/2009 – 1/11  تسليم السجالت إلى بغداد *
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  القطاع   من أعمالإنجازه وما تم خطة قطاع العمل الميداني
  

 بهدف )904( التجربة القبلية للتعداد في منطقة الكرادة محلة نفذت :إجراء التجربة القبلية . 1

باإلضافة إلى القطاع الفني من قبل أعدت  والعد والتي  والحصرالترقيمإختبار إستمارات 

حيث كشفت التجربة جملة من ) دليل النشاط اإلقتصادي والمهني(التأكد من األدلة المستخدمة 

المشاكل والمالحظات التي تم أخذها باإلعتبار في تعديل اإلستمارات المستخدمة في التعداد 

 القائمين بتنفيذ واجهتكما تم وضع الحلول للمشاكل التي ، الصيغة المثلى  لوصول إلىل

  .  علماً بأن هذه التجربة نفذت من قبل منتسبي الجهاز ،التجربة لتالفيها مستقبالً 

  

القادة الميدانيين  عداد مركزية إلتدريبيةنفذ الجهاز دورة : عداد القادة الميدانيين إدورة .  2

ومعاونيهم رؤساء فرق اإلسناد المركزي شملت ) 30/4/2009- 18(اد للفترة في بغد

محاضرات تضمنت الدورة  ومعاونيهم) مدراء اإلحصاء في المحافظات( المحليين منسقينوال

 الواردة في اإلستمارات واألدلة المستخدمة  والمصطلحاتلية حول المفاهيممنظرية وع

الخرائط في الميدان كما تضمنت الدورة تطبيقات ومحاضرات حول كيفية قراءة وإستخدام 

، أعقبها إجتماع ميدانية للمشاركين على الطبيعة في مناطق مختارة في بغداد حضرية وريفية 

 لرؤساء فرق اإلسناد المركزي والمنسقين المحليين مع رئيس غرفة 1/5/2009بتاريخ 

  .العمليات لمناقشة التهيئة والمستلزمات المطلوب توفيرها للتدريب المحلي 

  

من المؤمل أن  : التدريب المحلي للمشتغلين ميدانياً بالتعداد التجريبي في المحافظات .3

  للفترة  دورة تدريبية للكوادر التربوية المنسبة للعمل في التعداد ينفذ الجهاز

في المحافظات والذين ستقع أو القرية بصفة رئيس فريق المحلة ، ) 20/5/2009 – 9/5(

وترقيم وحصر القرى  شوارع وأزقة منالمحالت عليهم مهمة ترقيم وحصر مكونات 

ى المعاونين بواقع خمسة بلوكات لكل  تقسيم المحالت إلى بلوكات توزع علباإلضافة الى

 المتدربين في تجارب ميدانية إشراكمعاون في الحضر و ثالث بلوكات في الريف وسيتم 

على الطبيعة ولمحالت ومقاطعات مختارة في محافظاتهم وعلى غرار دورة إعداد القادة 

  .الميدانيين 
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  تنفيذ تعداد تجريبي خالل الفترة  ةضمن خطة التعداد الشامل: التعداد التجريبي   .4

تلك المحافظات  في ستة محافظات ولمناطق مختارة حضرية وريفية في )24/5-6/6/2009(

  :وكما مبين أدناه 

  المحافظات المشاركة  المنطقة المختارة  إسم المحافظة

  دهوك ، أربيل ، السليمانية  ناحية بازيان/ السليمانية . م  السليمانية

  نينوى ، كركوك ، صالح الدين   ناحية برطلة / انيةالحمد  نينوى

  األنبار ، ديالى ، واسط  هبهب ناحية /الخالص  قضاء  ديالى

  بغداد   مركز القضاء/ قضاء الكرخ   بغداد

  بابل ، النجف ، كربالء ، الديوانية  ناحية الحرية  / الكوفة  النجف

   ، البصرة ، ميسانذي قار ، المثنى  ناحية الفضلية / سوق الشيوخ   ذي قار

  
الهدف منه إختبار كافة مستلزمات التعداد المادية  مصغر     يعتبر هذا التعداد بمثابة تعداد

القادة الميدانيين ورؤساء  من دورتي المشاركين والبشرية واللوجستية وسيشارك في تنفيذه كافة

 سبق ت التيمقسمين على ستة مجاميع وموزعين على المحافظاالقرى / فرق المحالت 

   .، وحسب الفعاليات المدرجة في جدول التوقيتات الزمنية للتعداد التجريبي ذكرها

  

سيتولى الجهاز وبالتعاون مع كوادر  : عراقإجراء عملية الترقيم والحصر لعموم ال.  5

وزارة التربية والوزارات األخرى بتنفيذ عملية الترقيم والحصر لكافة المحالت والمباني 

في كافة محافظات العراق بضمنها إقليم كردستان حيث سيتم ترقيم  فيها وت السكنيةوالوحدا

 شهراالمباني والوحدات السكنية وحصر األسر والمنشآت التي تشغلها وستستغرق العملية 

  .20/8/2009 – 20/7تبدأ من  كامالً

  

 15/10/2009 – 5/10تبدأ من سيتم إقامة دورات مستمرة : دورات تدريب العدادين .  6

 حيث قدر عددهم 24/10 يوم تعداد السكانالعدادين الذين سيشاركون في عملية آالف لتدريب 

 ألف عداد يتولى هؤالء إستيفاء المعلومات اإلجتماعية واإلقتصادية من )250(  منبأكثر

  .دها يوم العد فرا مستوى ألىاألسر ع
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  مراحل التنفيذالتوقيتات الزمنية للتعداد التجريبي حسب 
تاريخ   تاريخ البدء  المرحلة  ت

  اإلنتهاء
  22/2/2009  1/12/2008  إعداد الخطة العامة للتعداد التجريبي  1
  22/2/2009  1/1/2009  تحديد حجم ومناطق العينة ، وأعداد المشتغلين والمستلزمات  2
  15/4/2009  1/2/2009  داني والمكتبيتهيئة الخرائط الخاصة بمناطق العد التجريبي لكافة مستويات العمل المي  3
  15/4/2009  1/3/2009  تهيئة وتجهيز مقرات العمل والتدقيق المكتبي واإلدخال اآللي ألغلفة السجالت  4
  15/3/2009  20/1/2009  تجهيز خطط الحصر والترقيم والعد  5
  20/4/2009  25/2/2009  الخ ...،يةتهيئة مستلزمات التدريب من سجالت ، تعليمات ، مفاهيم ، خرائط ، جداول تنظيم  6
  20/4/2009  1/4/2009  إستالم سجالت التدريب والعد التجريبي  7
  1/5/2009  18/4/2009  التدريب المركزي لقيادي العمل على أعمال الحصر والترقيم والعد  8
  21/5/2009  9/5/2009  التدريب المحلي للمشتغلين ميدانياً بالتجربة في المحافظات  9

  12/5/2009  10/5/2009  دريب المركزي على أعمال المراجعة والتدقيق المكتبيالت  10
  16/4/2009  7/3/2009  التدريب على المسح الضوئي والشمول والترميز اآللي  11
  1/5/2009  20/4/2009  تسليم وإستالم مستلزمات التدريب والترقيم والحصر والعد  12
  28/5/2009  24/5/2009  تنفيذ عملية الترقيم  13
  1/6/2009  29/5/2009  تنفيذ عملية الحصر   14
  4/6/2009  2/6/2009  إعداد قوائم األسر وتوزيعها على العدادين  15
  6/6/2009  5/6/2009  تنفيذ عد السكان والمساكن  16
  11/6/2009  7/6/2009  تجميع السجالت والخرائط في مقرات العمل  17
  24/6/2009  13/6/2009  المراجعة والتدقيق المكتبي  18
  29/6/2009  25/6/2009  تسليم السجالت والخرائط إلى مركز العمل في بغداد  19
  20/7/2009  30/6/2009  المسح الضوئي والتجهيز اآللي لبيانات إستمارات التجربة وإصدار النتائج  20
  25/7/2009  20/7/2009  تحليل وتقييم نتائج التجربة  21
  15/7/2009  15/6/2009  تات الزمنية بعد التجربةإعادة النظر في الخطط والتوقي  22
  1/7/2009  10/4/2009  الحمالت اإلعالمية  23
  

- 11 -  

  



  

  

  المتطلبات المادية لقطاع العمل الميداني

  
  : تجهيز الوثائق والمواد التالية  في القطاعيتطلب تنفيذ العمل

  

إلدارية والشوارع واألزقة خرائط صورية لمناطق التعداد التجريبي موضح عليها الحدود ا. 1

  .والمباني 

  .سجالت حصر المباني واألسر وتعليماتها . 2

  .جداول النتائج األولية للحصر . 3

  .إطار منطقة العداد . 4

  .خطط الترقيم في المناطق الحضرية والريفية . 5

  .األصباغ والفرش . 6

  .سجالت إستمارة السكان وتعليماتها . 7

  .األولية للتعداد جداول النتائج . 8

  . المحلة أو القرية رئيس فريقجداول النتائج األولية ل. 9

  .جداول النتائج األولية في الناحية . 10

  .سجل الفنادق والفئات المشابهة وتعليماتها . 11

  .دليل تصنيف الوحدات اإلدارية . 12

  .نماذج إستالم وتسليم . 13

  .، صناديق كارتون ) حقيبة (ورق ، كاربون ، أقالم ، حافظة أوراق. 14

  .هويات للعاملين وكتب تصريح بالعمل لألشخاص ووسائط النقل واإلتصاالت . 15

غرف عمليات في مناطق التعداد التجريبي مجهزة بكافة الوسائل الخدمية والفنية وتحت . 16

  .الحماية األمنية 

تلزمات المشار اليها في أعاله على     على أن تقوم اإلدارة التنفيذية للتعداد بتوزيع كافة المس

  المحافظات وعلى المناطق المشمولة بالتعداد التجريبي 
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نماذج تقارير سير العمل   

 نماذج تقارير سير العمل



  الجهات الساندة للقطاع 
التعداد العام للسكان مهمة وطنية كبيرة تتطلب تظافر كافة الجهود وعلى مختلف تنفيذ يعتبر 

على وزارة التخطيط بل يتطلب المستويات في الدولة ، فهو عمل جماعي ضخم ال يقتصر تنفيذه 

 لقطاع العمل ة الجهات الساندأهم إيجازيمكن . مساندة جهات عديدة في وزارات الدولة المختلفة 

  - :كاآلتيالميداني 

  .                       وزارة البلديات واألشغال العامة  .1

 .                                          وزارة الزراعة  .2

 .الموارد المائية وزارة  .3

 .وزارة العلوم والتكنولوجيا  .4

 .وزارة العدل  .5

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .6

 .وزارة الدفاع  .7

 .أمانة بغداد  .8

 . كردستان إقليمالجهات المناظرة لها في  .9

ستخبارات ، فيما وزارة الدفاع والبيشمركة والداخلية واألمن الوطني واألجهزة األمنية واإل.10

 تأمين حركة كوادر العمل الميداني في فعاليات العد التجريبي والحصر والترقيم والعد لقيتع

  .النهائي يوم التعداد 

مجالس المحافظات ، على مستوى اللجنة العليا للتعداد في  رؤساء  كافة وينالمحافظ. 11

  . فيما يخص األشراف على كافة فعاليات التعداد  واإلقليمالمحافظات

 التربية ، فيما يخص تهيئة الكوادر من المعلمين والمدرسين ألغراض والترقيم وزارة. 12

  .والحصر والعد 

وزارة الدولة لشؤون المحافظات ، فيما يخص تنسيق العمل بين لجان التعداد في . 13

  .المحافظات 

 الخيريةوزارتي الخارجية والمهجرين والمهاجرين ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات . 14

 ، فيما يخص تهيئة وتسهيل  العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدةفوظية واإلغاثة والماإلنسانيةو

  .عملية حصر وعد الجاليات العراقية في الخارج 
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أنتاج الخرائط الحديثة والصور الفضائية 

 اإلداريةوتحديث قاعدة البيانات 

 )ةـدات االداريـلوح الـدلي(



مع غرفة عمليات التعدادوالقطاع  في آليات متابعة سير العمل  

 والتقارير المرفقة طياً والتي هي      يعتمد القطاع في متابعة سير العمل فيه جملة من النماذج           

الوسيلة المعتمدة من قبل فريق اإلسناد المركزي في رفد القطاع بالبيانات باعتباره الذراع الميداني              

للقطاع في كافة محافظات العراق ومن خاللها يتم نقل صورة كاملة عن كافة تفاصيل سير العمل                

 التعـداد فـي المحافظـة واألقـضية         شكيل لجان في كل مراحل التعداد في المحافظات ابتداءاً بت       

  . كمرحلة أولى وانتهاء بآخر مرحلة من مراحل التعداد المتمثل بالعد الشامل يوم العدوالنواحي

  

يقوم فريق اإلسناد المركزي برفع تقارير دوريه عن كل زيارة ميدانية يحققها إلـى المحافظـات                

  .  متطلبات المتابعة الميدانيةافة تلبي كبموجب النماذج المذكورة أعاله والتي صممت لكي

  

 لرؤساء فريق اإلسناد المركـزي    باإلضافة إلى نماذج المتابعة المذكورة يتم عقد اجتماعات دورية          

قبل وبعد كل زيارة يتم من خالل نقل توجيهات ومالحظات غرفة العمليات لهم لنقلها إلى لجـان                 

 في تقارير المتابعة المرفوعة من      د مناقشة كل ما ور     المحليين وبالمقابل يتم   نسقينالمحافظات والم 

 بعد عودتهم من كل زيارة للوقوف على كافة التفاصيل الدقيقـة            رؤساء فرق اإلسناد المركزي   قبل  

  . التي قد ال يتم تغطيتها عن طريق تقارير المتابعة

  

جاء في تقـارير     بإعداد خالصات بما     ييقوم رئيس قطاع العمل الميداني ومشرف التعداد التجريب       

 ترفع إلى المدير التنفيذي للتعداد والتي على أساسها يتم تقييم سـير             رؤساء فرق اإلسناد المركزي   

  .العمل ومتطلبات التنفيذ لكل مرحلة من مراحل التعداد 
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  في تنفيذ العمل على مستوى المحافظاتةالمركزية والالمركزي
 

سلوبين في تنفيذ العمل على مستوى المحافظات فهناك مركزية في بشكل عام يتم أتباع األ  

القرارات واإلجراءات الرئيسية المنظمة للعمل والموجهة الى كافة العاملين في المحافظات 

 بالنواحي الفنية اإلحصائية البحتة وذلك لضمان تنفيذ موحد في كافة  تتعلقوخصوصاً تلك التي

محتويات االستمارات صاً بما يتعلق بالمفاهيم ل وخصوهذا المجالالمحافظات ومنع االجتهادات في 

والمعالجات المطلوبة لبعض المشاكل التي يفرزها العمل الميداني أما الالمركزية فتتمثل بإعطاء 

 يتم أنلعمل الميداني ووفق طبيعة كل محافظة على  باليات تنفيذ االحرية للمحافظات فيما يتعلق

   بما ال يتعارض مع التوجيهات واإلجراءات المركزية  بذلك ول الميداني رئيس قطاع العمإعالم
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  معوقات العمل
 التقديرات المتوقعة والواقع الختالف عمل بدون معوقات تظهر نتيجةً دال يوجمم ال شك فيه 

اجهت عمل  فيه وعموماً يمكن أجمالي أهم المعوقات التي وطةيالمحالميداني والظروف 

  -:القطاع بالنقاط اآلتية 

 استجابة بعض الجهات الساندة بشأن تهيئة متطلبات التعداد في كل مرحلة من ضعف .1

  .مراحلة مما أثر ذلك على التوقيتات الزمنية الموضوعة 

 .الهاجس األمني الذي يعتبر المحدد األساسي للعمل الميداني  .2

 . كردستان وإقليموالتداخالت فيما بينها  لبعض المحافظات اإلداريةعدم وضوح الحدود  .3

ستمارات التي ستعتمد في التعداد مما التغييرات المستمرة في المفاهيم والتعليمات واإل .4

 .أربك ذلك عملية تدريب الكوادر الرئيسة في الميدان 

 لألقضية والنواحي واألحياء في المحافظات مع الواقع اإلداريةعدم تطابق دليل الوحدات  .5

 .اني ومسمياتها الميد

نشاء وتسمية األقضية والنواحي واألحياء إ القانونية الخاصة بباإلجراءات االلتزامعدم  .6

 .القائمة والجديدة 

 .كثرة التجاوزات على حدود الخرائط األساسية  .7
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