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  خالصة التقرير
  القطاع الفني

ى            القيام بزيارة إلى محافظة  .1 داني عل دآتور عوض حاج لإلطالع المي و وال الي ليه رين السيد ب ة الخبي النجف برفق
 .زيارة مرآز اإلدخال والمعالجةآذلك و ملية الترقيم والحصر في المحافظةع

 .إعداد آراس العد البعدي للحصر .2
ة  إنجاز دليل عد السكان وسجل إستمارة السكان والمساآن وسجل إستمارات الفنادق وتعميمها ع .3 لى المحافظات آاف

 .والمشرفين المرآزيين والمعنيين إلبداء مالحظاتهم

 مرآز نظم المعلومات الجغرافية
خوادم  ) 4(حاسبة و ) 52(الفعلي والمتضمنة إنشاء شبكة داخلية لـ  صب وتشغيل البيئة التجريبية للعملتم إنجاز ون .1

م   ، GISتستخدم لتناقل البيانات في بناية مرآز الـ  ـ       يوضح  ) 1(ومرفق رق ة ال ة لبناي ة التجريبي مخطط لعمل البيئ
GIS. 

ذا الشأن     الفضائية إستالم الصور  .2 ز الخاص به ة للصور      (الحديثة ضمن عقد التجهي ة والرابع ة والثالث ة الثاني الوجب
ة اآلن       اإللتقاطوالوجبة األولى من صور ) األرشيفية تلمة لغاي غ مساحة الصور المس  144الجديد وتدقيقها حيث بل

 .)% 54(ألف آيلو متر مربع أي بنسبة ) 266(من أصل  لف آليومتر مربع من مساحة العراقأ

 والمعالجة مرآز اإلدخال
 .المكتبي لسجالت الحصر والترقيمتم االنتهاء من التدقيق 

  

 التوصيات
 نه إة لكل قطاع إال هناك تلكأ بإستالم إنجازيات القطاعات رغم مرور أآثر من سنة بالعمل على إصدار تقارير االنجازي

ا في إنجاح           )ال نجد التعاون الجدي من بعض القطاعات( رة سعيا من جميع ذه الفق داد   آملين أن نتجاز ه مشروع التع
  .العام للسكان والمساآن

  
  
 

  الغرض من التقرير 
ك    إلنجازية عرضًا عشر نيالثايتضمن التقرير الدوري  ،إستمرارًا لمتابعة تنفيذ فعاليات الخطط الُمّعدة من قبل آل قطاع تل

ى عرض              اعتمادالفعاليات وذلك من خالل  ات الخطة آمؤشر تفصيلي، إضافة إل ة من فعالي ذ آل فعالي ة لتنفي النسبة المئوي
  .اإلنجازية اإلجمالية والتفصيلية لكل قطاع من قطاعات التعداد العام للســكان
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  العمل على مستوى القطاع ةإنجازي
  إنجازية خطة العمل  قطاعال  ت
  منجز  الفني  1
  منجز  الميداني  2
  منجز  الخرائط  3
  منجز  التدريب  4
  منجز  فريق معالجة البيانات وإصدار التقارير  5
  منجز  فريق المتابعة والدعم الفني والشبكات  6
  منجز  القانوني  7
  منجز  المالي  8
  منجز  التوثيق والمتابعة  9

  منجز  اإلعالمي  10
  منجز  لسيطرة النوعيةا  11
  منجز  اإلداري  12
  غير منجز  تهيئة الكوادر  13

  
  

  قطاع العمل الفني
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع 

  المالحظات  % نسبة إلنجاز       الفعالية ت
    100         . تنفيذ العمل الميداني للعد البعدي  1
    100   العمل الميدانيتدقيق تنفيذ   2
رقيم   3 ر والت ديث الحص راس تح داد آ إع

  .الترقيم يث وخطةوإستمارة التحد
  ضمن السقف الزمني        80

ع     4 يق م دو بالتنس د الب ة ع ديل خط تع
ات    ي المحافظ اء ف ديريات اإلحص م

  وهيئة اإلحصاء في إقليم آردستان

  ضمن السقف الزمني        90
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  االجتماع ضرمح
  

تاريخ 
  اإلجتماع

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  الحضور

5/4   
فندق 
  الرشيد

 معالي الوزير .1
وهال .2 الي ليه يد ب ر الس / الخبي

 رئيس إحصاء جنوب أفريقيا
ي . د .3 اج عل يس / عوض ح رئ

 جهاز إحصاء السودان سابقًا
 الهيئة العليا أعضاءآافة  .4
 رئيس غرفة عمليات التعداد .5
 عام التنفيذي للتعدادالمدير ال .6
  التنفيذية اإلدارة .7

ن ملخص    - رض ع ديم ع تق
ة    يات الهيئ اع وتوص اجتم
 االستشارية الدولية للتعداد

رض  - نع ص  ع ملخ
ي    اع الفن وتوصيات االجتم
اييس  ول مق دولي ح ال

 السيطرة النوعية 
االجراءات الوقائية للتعامل   -

  مع حاالت التزوير

ة   كيل الهيئ رح تش مقت
ة  تقلة لمراقب المس
إجراءات تنفيذ التعداد 
كان   ام للس الع

اآن   2010والمس
)CIMOC -2010(  

  
  

  قطاع العمل الميداني
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

  المالحظات  %نسبة إلنجاز         الفعالية  ت
رقيم   1 ر والت ة الحص از عملي ة  انج ي محافظ ف

    100  الريف/ نينوى

د تح  2 دأدي د و  داع تمارات الع دادين  اس  والع
توى  ى مس دورات عل اء ال ة والقض المحافظ

  )المقاطعة/ المحلة(والناحية 
95  

بسبب التغير المستمر بالوحدات  
ل    ال دلي دم اآتم ة وع اإلداري

  الوحدات
زي      3 ناد المرآ رق اإلس ة لف ة الميداني المتابع

    100  للتدقيق البعدي

  بسبب التغييرالمستمر للخطة   80  يدانيإعداد خطة عمل القطاع الم  4
  

  
  محاضر اإلجتماع

  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

                                                                       التعداد العام للسكان والمساآن
 

  12- 4                                                                             لقطاع التوثيق والمتابعة عشر الثانيالتقرير الدوري 
 

  مرآز نظم المعلومات الجغرافية 
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

  المالحظات  %نسبة االنجاز  الفعالية ت
ة للحدود والوحدات تدقيق وتحديث الطبقة الجغرافي  1

  اإلدارية
يم     90 ات إقل ين محافظ داخل ب ود ت لوج

  آردستان والمحافظات المجاورة لها
    50  لياتوتشكيل هيكل العمل وتحديد المهام والمسؤ  2
وادم      90  المدنية في المبنى األعمال  ستكمالإ  3 ة الخ ال غرف تم إآم م ي ار  ل بإنتظ

  مناقصة الشبكة
تدريب الكادر مستمر لغاية نهاية أعمال   5  عمل داخل وخارج العراقتهيئة وتدريب آوادر ال  4

  التعداد
    100 تهيئة بيئة تجريبية لبدء العمل الفعلي بها  5
    100 تهيئة الخرائط الخاصة بالتدقيق الالحق للحصر  6
تجميع الخرائط والكشوف المستخدمة في الترقيم   7

 GISالعمل في   والحصر في مرآز
100    

ق الخرائط المستلمة ومطابقتها مع الدليل تدقي  8
اإلداريةالنهائي للوحدات 

100    

    30 شراء وتجهيز الصور الفضائية الحديثة  9
  

  
  حسب الخطة الواردة من القطاع التجريبيإنجازية القطاع بالنسبة للتعداد 

  المالحظات  %نسبة االنجاز  الفعالية  ت
الخرائط    1 ي ب داد التجريب ات التع ط بيان  رب

ى      ائج عل ة وإستخراج النت التفصيلية المحدث
  شكل خرائط ونشرها ألكترونيًا

  ضمن السقف الزمني  50

  
  االجتماعمحاضر 

  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
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  قطاع التدريب
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع 
  )انجازية شهر آذار(

  القطاع المنفذ  %نسبة االنجاز  الفعالية ت

دريب لجان       1 ة لت واد علمي اج وم إعداد منه
    100  تهيئة وتدريب الكوادر في المحافظات

دريب    2 ة وت إعداد الئحة واجبات لجان تهيئ
توى  ى مس وادر عل الك

  )المحافظة،القضاء،الناحية(
100    

    100  تحديث استمارات تقييم التدريب 3
  
  )نيسانانجازية شهر ( 

  القطاع المنفذ  %نسبة االنجاز             الفعالية                    ت

  مرآز اإلدخال  والمعالجة  VSAT Configuring    100دورة     1

ات     2 نظم المعلوم رامج ل وري الب دورة مط
  مرآز نظم المعلومات الجغرافية  100  الجغرافية

  إلدخال ومعالجة البياناتمرآز ا  100  دورة متقدمة في قواعد البيانات أوراآل   3

ي نشر    4 ة العمل ف ى آلي ة عل دورة التدريبي ال
  مرآز نظم المعلومات الجغرافية  100  )الخرائط(البيانات الجغرافية 

  مرآز نظم المعلومات الجغرافية  A+(  100(دورة صيانة الحاسبات الشخصية   5

ي    6 ة الصور الفضائية ف دورة إدارة ومعالج
  المعلومات الجغرافيةمرآز نظم   100  لبنان

قطاع السيطرة النوعية وبالتنسيق مع   100  دورة التدقيق البعدي للحصر والترقيم  7
  اإلدارة التنفيذية

  القطاع اإلداري  100  دورة إدارة المخازن  8

اإلدارة التنفيذية بالتنسيق مع قطاع   100  ورشة التدقيق النوعي  9
  السيطرة النوعية

  
  االجتماعمحاضر 
 تزويدنا بمحاضر إجتماع لم يتم
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  التقارير فريق معالجة البيانات وإصدار
  إنجازية الفريق بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة 

  

  المالحظات  % النجازانسبة   الفعالية ت
    100  التدقيق المكتبي للسجالت  1
  ؛اإلبهامبصمة   2

 إقرار بصمة االبهام -
  إعداد البرامج الخاصة بها -

  
100  

-  

م   د الدراسة وت رامج البصمة فهي قي ا يخص ب فيم
ذا      أشخاصإستضافة  ديم عروضهم به عراقيين لتق

  الشأن
جيل    3 مول والتس وئي والش ح الض المس

ماء  اء األسر وأس األبجدي ألسماء رؤس
  المنشآت

  ضمن السقف الزمني  60

ويب   4 ة والتص يالمعالج جالت  اآلل لس
  الحصر والترقيم

  يضمن السقف الزمن  40

ة      5 ى بناي ز مبن ب وتجهي تكمال نص إس
 اإلدخال والمعالجة وجاهزيته للعمل؛

  بالبناية عمليات شراء األثاث المتعلق −

  
  
50  
  

  
  

  ضمن السقف الزمني

  

  
  فريق المتابعة والدعم الفني والشبكات

  إنجازية الفريق بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة 
  المالحظات  % االنجاز نسبة           الفعالية ت
بات   1 يب حاس بة  50 تنص حاس

) Domain(وربطها الى المجال  
  الخاص بأعمال العينة

ى المجال    50تم تنصيب   100 حاسبة وربطها إل
)Domain (الخاص بأعمال العينة  

ي    100  متابعة أعمال الصيانة الدورية   2 زة والحاسبات المربوطة ف ة األجه متابع
الجة بيانات سجالت بيئة عمل اإلدخال ومع

  الحصر والترقيم
خ    100  عمل نسخ احتياطية   3 م نس جالت    ت ن س ازه م م انج ا ت م

ل  ة والعم توى العين ى مس ات عل المحافظ
ع    رقيم وبواق جالت الحصر والت ي لس الفعل

  DVDقرص ) 16(نسخ متكونة من  )4(
  

  محضر اإلجتماع

  صياتالنتائج والتو  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ

ز  -   4/ 4   دير مرآ م
 اإلدخال والمعالجة

رق  - اء الف رؤوس
ؤولي  ومس
ات  المجموع
والكوادر األساسية  

  في المرآز

ة  - م  مناقش دورة إدارة نظ
ي     دت ف ي عق غيل الت التش

ر  ) CAPMAS(مص
ن   تفادة م ة االس وآيفي

 المعلومات
ة   - ل مناقش دورة االوراآ

ان  ي عم ت ف ي إقيم الت
ل ة عم ة آلي ومخطط  لمعرف

 البيانات في الشبكة قاعدة
  

ل   - ن مراح ة م ل مرحل ن آ ب م الطل
ي      دعم الفن ق ال د فري ل تزوي العم
داد   ا وإع ط عمله بكات بمخط والش
ة   زة المطلوب ا واألجه املين فيه الع
تخدميها    ة بمس والصالحيات الخاص
بكي    ط ش ع مخط تم وض ى ي حت

 متكامل
ة   - ؤول األمني ى مس از إل م اإليع ت

ة   ة لألمني ة وآلي ظ بوضع خط والحف
ة  وا لحفظ  وفق توقيتات زمنية دوري

   بحيث يتم عمل نسخ احتياطية
   



    

                                                                       التعداد العام للسكان والمساآن
 

  12- 7                                                                             لقطاع التوثيق والمتابعة عشر الثانيالتقرير الدوري 
 

  القطاع اإلداري
  .لم تردنا أي إنجازية

  
  محاضر اإلجتماع

  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
  

  

  القطاع القانوني
  إنجازية القطاع القانوني 

  .قانونيةإستشارة ) 19(ل شهر نيسانبلغ عدد اإلستشارات القانونية الخاصة بالتعداد خال
  

  محاضر اإلجتماع
  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
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  القطاع المالي
  المصروفات وفق قنوات اإلنفاق المثبتة 

  الفصل األول الفعالية
 المجموع  نيسان  )، آذار ، شباط آانون الثاني(

 17886 6458 11428  )دينار عراقيمليون (المصروفات 
 1355 116 1239 )دينار عراقيمليون (السلف الممنوحة 

 906 368 538 )دينار عراقيمليون (الرواتب المصروفة للمتعاقدين 
 253 114 139  )عدد(سندات الصرف 

 17 10 7  )عدد(سندات القيد 
 
  

  
  

  شكل بياني يوضح مقدار المصروفات والسلف الممنوحة والرواتب المصروفة :  1شكل 
  )آذار ،  شباط ،آانون الثاني  ( سابقةمقارنة باألشهر ال 4/ 30ولغاية  1/4للفترة من 

  
  ويوضح الجدول التالي نسب المصروفات وفق قنوات اإلنفاق المثبتة وآذلك النسب المتبقية منها؛ 

  

 من الميزانيةنسبة المتبقي  نسبة المصروف سم الحسابإ           

 66.2 33.8 المنتسبين تمكافأ

 97.2 2.8 المتعاقدين  أجور

 99.8 0.2 ات المحاضر أجور

 100 0.0  مخصصات الخطورة 

 82.4 17.6 مكافآت لغير المنتسبين
  

  محاضر االجتماع
.لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
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  القطاع اإلعالمي
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

  

  المالحظات  %نسبة االنجاز  الفعاليةت
  100  3وعدده تقرير صحفي 1
  100 10خبر صحفي وعدده 2

    100  11لقاء تلفزيوني وعدده 3

    100  ةفضائي) 6(سبتايتل خالل  أشرطة 3بث 4

  تم التوثيق بفلم وثائقي  100   توثيق زيارة الخبراء الدوليين7
  

  محاضر االجتماع
  .لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

  
  

  قطاع السيطرة النوعية 
  اع بالنسبة للتدقيق البعديانجازية القط

  المالحظات  % النجازانسبة   الفعالية ت
ات        1 ي المحافظ اء ف ر اإلحص ة دوائ ة لكاف د دورة تدريبي عق

    100  باإلضافة إلى إقليم آردستان

آشوفات، ( تسليم آل محافظة عينة التدقيق البعدي وتتضمن   2
    100  )مالحق، خرائط

دقي    3 ة الت ة     تهيئة آادر تدقيقي لعملي دوائر الفني ق البعدي من ال
    100  في مرآز الجهاز

تمارة استالم أعدت        4 استالم عينة التدقيق البعدي بموجب اس
    100  لهذا الغرض

  
  

  محاضر االجتماع
  .لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

  
  

  قطاع التوثيق والمتابعة
  إنجازية القطاع

  المالحظات %النجازإ نسبة  الفعالية ت
دار ال  1 م إص دوري  ت ر ال ادي تقري الح

عمل القطاعات ضمن  ةإلنجازيعشر 
مشروع التعداد العام للسكان والمساآن   

 العربي واالنكليزي باللغتين 2009لعام 

داد،    100 إرسال نسخة إلى السيد رئيس غرفة عمليات التع
اء و داد ورؤس ة للتع ى آل من اإلدارة التنفيذي نسخ إل

ي وت    ى   ميعتم القطاعات آافة والنشر االلكترون ا إل مه
ات    ي المحافظ اء ف ديريات اإلحص رق   م اء ف ورؤس

 .المرآزي اإلسناد
ل    2 ة عم تمرة إلنجازي ة المس المتابع

  .قطاعات التعداد
100    

ة      3 ق آاف اع توثي اء القط ولى أعض ت
ات  ام فعالي من نظ داد ض طة التع وأنش
  األرشفة

100    
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