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املقدمة

والعملية  التنظيمية  اجلوانب  وتشمل  السنوية  عمله  خطة  بإعداد  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  يقوم 
والتوقيتات الزمنية كذلك حتديد األساليب  واملسؤوليات لتنفيذ اخلطة وتتخذ اإلجراءات الالزمة باالشتراك 
مع اجلهات املعنية في مرحلة اإلعداد والتنفيذ وذلك بوضع نظام ألسلوب جتهيز البيانات من مؤسسات 

الدولة اخملتلفة وتوقيتاتها الزمنية .

1986 بعقد مؤمترات وبصورة دورية مع أقسام  إلى ذلك قام اجلهاز املركزي لإلحصاء ومنذ عام  واستناداً 
اإلحصاء في الوزارات كافة كان آخرها املؤمتر السنوي التاسع لإلحصاء عام 2012 ، وتعقد هذه املؤمترات 
لتقومي خطة العمل السنوي للسنة احلالية التي يعقدها املؤمتر وملناقشة إعداد اخلطة للسنة القادمة .

لرسم  الوزارات  في  اإلحصاء  أقسام   مع  وبالتعاون  لإلحصاء  العاشر  السنوي  املؤمتر  أقامة  أهمية  تأتي 
العام  اإلطار  على  مستند  القومية  واحلسابات  املستخدمني  الحتياجات  وفقاً  اإلحصاءات  خارطة 
املمارسات  أفضل  يطبق  وطني  إحصائي  لنظام  اإلحصائية  البنية  أسس  وعلى  املتكاملة  لإلحصاءات 
واملبادئ التوجيهية لإلحصاء  ومبا يحقق  الهدف العام للنظام اإلحصائي الوطني املتمثل بأتساع نطاق 

اإلحصاءات املتعلقة باإلنتاج والدخل واالستهالك والعمالة واألسعار ومتتد إلى مجاالت متعددة.
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تقييم واقع العمل اإلحصائي في الوزارات وأجهزة الدولة

ورقة عمل تقدم بها

فخري حميد جابر  / خبير / مدير احلسابات القومية

)GDDS( املنسق القطري للنظام العام لنشر البيانات بالعراق
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املقدمة

واتخاذ  التحليل  عملية  جعلت  وتعقيداتها  واالجتماعية  االقتصادية  احلياة  تشهدها  التي  الكبيرة  التطورات  إن 
القرارات ورسم السياسات عملية معقدة حتتاج إلى توفير قواعد بيانات مبنية على أنظمة إحصائية تأخذ بنظر 
االعتبار احتياجات املستخدمني بكافة مستوياتهم وتعتمد على األسس واملعايير الدولية في عملية جمع وتبويب 
وتصنيف البيانات باستخدام أفضل األساليب التكنولوجية في مجال االتصاالت وتبادل املعلومات ونشر البيانات 
وفق برامج وتوقيتات محدده مسبقا، مما زاد في أهمية املهام امللقاة على أقسام اإلحصاء وزيادة دور هذه األقسام في 

مجمل أداء األنشطة االقتصادية واملالية واإلدارية لكل وزارة أو وحدة تنظيمية . 

ودور  أهمية  باختالف  األخرى  التنظيمية  والوحدات  الوزارات  في  اإلحصاء  أقسام  ومهام  دور  يختلف  عام  بشكل 
الوحدات  التي متارسها تلك  القرارات ورسم السياسات وحجم وطبيعة األنشطة  اتخاذ  البيانات اإلحصائية في 

وموقع أقسام اإلحصاء وارتباطاتها في الهيكل التنظيمي في كل وزارة أو وحدة تنظيمية غير مرتبطة بوزارة. 

إن رسم خارطة اإلحصاءات وفقا الحتياجات املستخدمني واحلسابات القومية مستند على اإلطار العام لإلحصاءات 
التوجيهية  واملبادئ  املمارسات  أفضل  يطبق  وطني  إحصائي  لنظام  االحصائية  البنية  أسس  وعلى  املتكاملة 
باإلنتاج  املتعلقة  باتساع نطاق اإلحصاءات  املتمثل  الوطني  العام للنظام اإلحصائي  الهدف  لإلحصاء ومبا يحقق 

والدخل واالستهالك والعمالة و األسعار ومتتد إلى مجاالت اخرى عديدة.

تلعب البيئة املؤسسية في الهيئات والوزارات دورا هاما في عملية اإلنتاج اإلحصائي املتكاملة إذ إن مهام ومسؤوليات 
إذا كانت مدعومة بتنظيم وترتيب مؤسسي قائم على إطار  اجلهاز املركزي لإلحصاء ميكن إن تنجز بكفاءة اكبر 
قانوني يسمح بتبادل البيانات وجمعها من املصادر اخملتلفة. وهو مبثابة احد التدابير الالزمة لتكامل العمل اإلحصائي 
وإقامة ترتيبات مؤسسية رسمية في النظام اإلحصائي تعطي التفويض املطلوب لتنسيق العمل اإلحصائي بني 
اإلدارية  املستويات  دعم من  يتوفر  إن  البالغة  األهمية  ومن  لإلحصاء.  املركزي  واجلهاز  لإلحصاءات  املنتجة  اجلهات 
العليا لتتبنى تكامل اإلحصاءات كهدف للمنظومة االحصائية ككل, كما يتطلب العمل على تطوير تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت باعتبارها وسائل مهمة في عملية إنتاج اإلحصاءات وتسويقها للمستخدمني، لقد كشف 
االستبيان الذي قام  اجلهاز املركزي لإلحصاء  لسنة 2015 لتقييم واقع العمل اإلحصائي في أجهزة ووزارات الدولة 
والدوائر التابعة لها الذي شمل 32  وزارة وهيئة غير مرتبطة بوزارة والتي لها الثقل الكبير في مجمل األنشطة  

اإلحصائية احلكومية وبنسبة استجابة  )%84(.بان :-

 )22( من الوحدات التنظيمية املشمولة باالستبيان لها أقسام إحصاء مستقلة وان )5( منها ليس لها أقسام 	 
وهذا   ، والنفط...الخ  والصناعة  الثقافة  و  واآلثار  والسياحة  الكهرباء  مثل  مهمة  وزارات  تضم  وهي  إحصاء 

مخالف ملا نصت علية كافة املؤمترات اإلحصائية. 

تتولى 	  متطورة  إحصائية  أنظمة  لها  مستقلة  إحصاء  أقسام  متتلك  التي  التنظيمية  الوحدات  من   )48%(  
عملية جمع وتبويب وتصنيف وحتليل البيانات اإلحصائية وفق املفاهيم والتصانيف املعتمدة دولياً،و إن )52%( 

ال تعتمد على التصنيفات الدولية.

التي ليس لها أقسام إحصاء مستقلة فأن مهمة قسم اإلحصاء موزعة بني األقسام 	  التنظيمية  الوحدات 
الفنية واإلدارية وتنحصر مهمة جتهيز البيانات ، باألقسام التي تنتجها مثل قسم احلسابات أو الذاتية.... الخ، 
وهي غير مبوبة ومصنفة وفق املفاهيم والتصانيف اإلحصائية املعتمدة دولياً ويتم جتهيزها للمستخدمني بناء 

على طلبهم أي ليس لها دورية محددة. 

)%89(  من التشكيالت التابعة للوزارات فيها شعب إحصائية على الرغم من عدم وجود أقسام إحصاء مستقلة 	 
في بعض من مراكز وزاراتها.
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 تعد املوارد البشرية احد أهم األركان األساسية في تطوير العمل اإلحصائي وتكامله , و من الضروري تعزيز 	 
األقسام االحصائية بالكوادر املتخصصة من خريجي أقسام اإلحصاء في الكليات واملعاهد العلمية والتأكيد 
على أنشطة التدريب وبناء القدرات واملهارات للقيام بادوار ومسؤوليات أفضل تساهم في حتسني ناجت العمليات 
االحصائية,إال إن هناك)%60( من العاملني في اجملال االحصائي يحملون شهادات اختصاص غير اإلحصاء وهذا 
)%7( من العاملني في مجال االختصاص  ، كما إن  أداء أقسام اإلحصاء  مؤشر غير جيد وينعكس سلبا على 
تطوير  إمكانيات  على  سلبا  تنعكس  قليلة  نسبة  هي  و  البكالوريوس  شهادة  فوق  عليا  شهادة  يحملون 
العمل اإلحصائي في أقسام اإلحصاء باعتبار إن هؤالء هم من يقودون عملية التطوير. وملا كانت عملية إنتاج 
إن تكون هنالك خطة عمل واضحة لتسلسل مراحل جمع  اإلحصاءات متر عبر حلقات متسلسلة فينبغي 
من   )93%( بان  االستبيان  أظهرها  التي  اجليدة  املؤشرات  من  أن  ونشرها.  اإلحصاءات  وإنتاج  البيانات  ومعاجلة 
املؤمتر  يركز علية  لديها خطة عمل احصائية سنوية. وهو ما  تتوفر  باالستبيان  املشتركة  والهيئات  الوزارات 
بناء  و موثوقية اإلحصاءات مما يساهم في  املعنية لضمان جودة  إلية كافة اجلهات  السنوي لإلحصاء ويدعو 

قواعد بيانات شاملة و متكاملة .

)%44( من الوزارات والهيئات لديها تعاون مع املنظمات الدولية العاملة في اجملال اإلحصائي وهي نسبة ضعيفة. 	 
العمل  تطوير  مجال  في  احلديثة  املهارات  واكتساب  اخلبرات  بنقل  االهتمام  ضعف  عن  تعبر  النسبة  وهذه 

اإلحصائي من خالل التواصل مع التطورات العاملية.

التي تخص نشاطات 	  الدولية  األدلة  و  بالتصانيف  و معرفة  إملام  باملسح ليس لديهم  )%80(  من املشمولني 
لتلبية  معدة  محلية  تصانيف  اغلبها  البيانات  ونشر  إنتاج  في  يعتمدونها  التي  التصانيف  وان  وزاراتهم 
احتياجاتهم و غير قابلة للمقارنات الدولية. إن التصانيف االحصائية عبارة عن عملية إحصائي يتم من خاللها 

توزيع بيانات معينة جملتمع إحصائي على مجموعات مختلفة تستند الى معايير و رموز او متغيرات 

تقييم التعاون والتنسيق بني أقسام اإلحصاء في الوزارات  و أجهزة  الدولة

 يعبر التعاون والتنسيق بني أقسام اإلحصاء في مراكز الوزارات والدوائر غير املرتبطة بوزارة وكذلك بني مركز الوزارة 
والوحدات التابعة لها عن مدى تطور النظام اإلحصائي في البلد والذي ينعكس على دقة وشمولية وسرعة تبادل 
القرارات  متخذي  تساعد  متطورة  بيانات  قواعد  لها  يوفر  مبا  الوحدات  تلك  بني  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات 
أداء مختلف األنشطة على املستوى الوطني أو على مستوى كل  وراسمي السياسات والباحثني في تقيم واقع 
وحدة تنظيمية والذي يعتبر األساس في وضع اخلطط املستقبلية واتخاذ القرارات الالزمة في مجال تطوير عمل 
كافة األنشطة التي متارسها تلك الوحدات . كما أن االستفادة من االمكانات التكنولوجية في مجال االتصاالت 
مثل توفر الشبكات االلكترونية واستخدام االنترنت .... الخ يساعد على سرعة تدفق البيانات وتبادلها بني الوحدات 
وفي األوقات املطلوبة حيث أن عامل الزمن له أهمية كبيرة في العمل اإلحصائي وان عدم توفر البيانات في األوقات 

املطلوبة يقلل من أهميتها بالنسبة للمستخدمني.

لغرض تقيم مستوى التعاون والتنسيق بني أقسام اإلحصاء في الوزارات وأجهزة الدولة البد من اإلجابة على النقاط 
التالية:-

- هل تتوفر قواعد بيانات في الوزارات وأجهزة الدولة. حيث اظهر االستبيان؟

 أن )%85( من املشمولني تتوفر لديهم قواعد بيانات إحصائية تغطي جميع األنشطة وان )%74( من هذه البيانات 
تلبي احتياجات متخذي القرار واملستخدمني وهي نسبة جيدة. 

- هل توجد شبكات ربط الكترونية بني مراكز الوزارات والوحدات التابعة لها حيث بني االستبيان؟

إن اغلب أقسام اإلحصاء في الوزارات والوحدات التابعة لها ال زالت تعتمد األساليب الورقية في تبادل املعلومات 
فيما بينها في ظل غياب األساليب التكنولوجيا احلديثة و املعتمدة في الدول املتقدمة في هذا اجملال و املتمثلة 
في شبكات ربط فيما بينها. وهذا ما يفسر تأخر جتهيز البيانات و تبادل املعلومات فيما بني املركز وشعب اإلحصاء 

التابعة لها.
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- هل هناك تنسيق بني أقسام اإلحصاء في الوزارات والهيئات غير املرتبطة بوزارة، حيث بني االستبيان ؟

 إن )%59( من الوزارات والهيئات  املشمولة يوجد تنسيق بني أقسام اإلحصاء فيما بينها و هي نسبة الزالت دون 
الطموح كما أنها تشير إلى محدودية االستفادة من مواقع تلك الوزارات على االنترنيت وهو يؤشر على ضعف و 

عدم شمولية قواعد البيانات التي متتلكها.

- هل عدد العاملني في أقسام اإلحصاء يلبي واقع العمل اإلحصائي لقد اظهر االستبيان ؟

إن )%56( من عدد العاملني في أقسام او شعب اإلحصاء في الوزارات او الهيئات الغير املرتبطة بوزارة يلبي   مبتطلبات 
العمل اإلحصائي وان )%44( من العاملني ال يلبي مبتطلبات العمل اإلحصائي وهذا مؤشر يقيس تأخر أقسام اإلحصاء 

في أنتاج وجتهيز البيانات باألوقات املطلوبة. 

تطور واقع العمل اإلحصائي 

ميكن قياس مدى تطور واقع العمل اإلحصائي  من خالل املقارنة بني نتائج االستبيان الذي نفذ في سنة 2012 مع 
نتائج االستبيان احلالي ألهم املؤشرات التي تناولها املسحني وكما يوضحها اجلدول اآلتي:- 

تطور واقع العمل اإلحصائي بني عامني 2012  -  2015  

نسبة التطور% 20122015أهم املؤشرات 

17-5740نسبة العاملني في مجال اإلحصاء من ذوي االختصاص )%(

658116وجود  قسم إحصاء في الوزارة )%(

558934وجود شعب إحصائية في تشكيالت الوزارة )%(

589335وجود  خطة عمل سنوية )%(

48568تلبيه العاملني مبتطلبات العمل اإلحصائي )%(

80855وجود  قاعدة بيانات لدى الوزارة تغطي أنشطتها )%(

485911وجود  تنسيق بني أقسام اإلحصاء في الوزارات )%( 

انخفضت نسبة عدد العاملني في اجملال اإلحصائي من ذوي االختصاص من )%57( سنة 2012 إلى)%40( وهذا 	 
مؤشر غير جيد يدل على عدم االهتمام بوضع الشخص املناسب في املكان املناسب االمر الذي ينعكس سلبا 

على أداء العاملني 

ارتفعت نسبة تواجد أقسام  او شعب اإلحصاء في الوزارات والهيئات غير املرتبطة بوزارة من)65 %( سنة 2012 	 
بأهمية  املسؤولني  الوعي لدى  زيادة  )16 %( وهذا مؤشر على  و بنسبة تطور مقدارها   2015 )%81( سنة  إلى 

اإلحصاء في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.

ارتفعت نسبة تطور تواجد شعب اإلحصاء في التشكيالت التابعة للوزارات بنسبة )%34( سنة 2015 مقارنة 	 
بسنة 2012 وهذا دليل على زيادة اهتمام املسؤولني بضرورة وجود أقسام اإلحصاء في تلك الوحدات ومبا ينعكس 
ذلك إيجابا على سرعة  وانسيابية تبادل املعلومات بني املركز والفروع  مما يساعد املسؤولني على السرعة في 

اتخاذ القرارات و رسم السياسات.

ارتفعت نسبة تطور وجود خطط عمل إحصائية سنوية لدى أقسام وشعب اإلحصاء  بنسبة )%35( بني عامني 	 
2012 /2015  وهذا مؤشر جيد على االلتزام بأحد معايير النظام العام لنشر البيانات املعتمدة دوليا.
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)%8( وهذا 	  بلغت نسبته  العمل تطورا  اإلحصائي ملتطلبات  اجملال  العاملني في  تلبية عدد  شهد مؤشر مدى 
مؤشر على زيادة اهتمام املسؤولني برفد أقسام و شعب اإلحصاء بالكوادر.

أظهرت املقارنة بني املسحني إن هناك تطور في مدى توفر قواعد البيانات في الوزارات و الهيئات غير املرتبطة 	 
بوزارة  بلغت نسبتة )%5( وهي نسبة ضعيفة, حيث ان تواجد قواعد البيانات وفق املوصفات واملعايير الدولية 
إنتاج اإلحصاءات التي تبنى عليها تلك  البلد متمثال بجمع و  دليل على تطور مجمل النظام اإلحصائي في 

القواعد كما أن تطورها دليل على سرعة تبادل املعلومات بني مكونات النظام اإلحصائي.

بلغت 	  الوزارات  اإلحصاء في  أقسام  املعلومات بني  وتبادل  التنسيق  إن هناك تطور في مجال  املقارنة  أظهرت 
نسبته )%11( وهو دليل على التحسن النسبي بأهمية التنسيق وتبادل املعلومات بني األجهزة احلكومية والذي 
ينعكس إيجابا على حتسن دقة وسرعة أنتاج وجتهيز ونشر البيانات وهي عبارة عن معايير للنظام العام لنشر 

البيانات املعتمد دوليا.

املشاكل واملعوقات التي تواجه قسم اإلحصاء في الوزارات والهيئات

إن اغلب املشاكل و املعوقات التي واجهت واقع العمل اإلحصائي في الوزارات و الهيئات غير املرتبطة بوزارة تتلخص 
مبا يلي:-

تأخر صدور قانون اإلحصاء اجلديد الذي ينظم العالقة بني املكلف بإعطاء البيانات و اجلهاز املركزي لإلحصاء و 	 
أقسام اإلحصاء في األجهزة احلكومية املستوفية لتلك البيانات  و يحدد حقوق و واجبات كل طرف من اإلطراف. 

قلة الكادر اإلحصائي التخصصي في أقسام او شعب اإلحصاء من ذوي االختصاص. 	 

ضعف التنسيق بني أقسام و شعب اإلحصاء في األجهزة احلكومية فيما بينها وكذلك بني أقسام و شعب 	 
اإلحصاء في الوزارات والفروع التابعة لها في احملافظات و مع إقليم كوردستان في احلصول على البيانات املطلوبة 

في العمل اإلحصائي في الوقت احملدد.

قلة التخصيصات املالية الكافية في تطوير قسم اإلحصاء وحتفيز املوظفني.	 

قلة اخلبرة في اجناز العمل اإلحصائي في أقسام و شعب اإلحصاء في الوزارات و األجهزة والهيئات. 	 

ال يزال الوعي اإلحصائي لدى املسؤولني عن اتخاذ القرارات و رسم السياسات في الوزارات و األجهزة احلكومية 	 
دون املستوى املطلوب مما ينعكس سلبا على أداء أقسام اإلحصاء في تلك الوزارات و الهيئات.
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ميثاق ممارسات اإلحصاءات الرسمية

في العراق

ورقة مقدمة ملؤمتر اإلحصاء السنوي العاشر

سالمة محمود املهدي

املنسق الوطني لتطوير النظام اإلحصائي في العراق

مع صندوق األمم املتحدة للسكان



17 املؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء 2015

تقدمي

تعتبر اإلحصاءات الرسمية في العراق ركناً أساسياً لعمليات التخطيط واملراقبة والتقييم للسياسات العامة، 
اجلديد  املفهوم  ويرتكز  الرشيد.  واحلكم  احلكومي  بالبرنامج  عالقة  ذات  هامة  ملعلومات  مصدر  لكونها  إضافة 
لإلحصاءات الرسمية في العراق على حق املواطن في احلصول على املعلومات، حيث يعتبر املواطن هو صاحب هذا 
التي ميتلكها املواطن هي احلصول  احلق واحلكومة بأطرافها اخملتلفة هي خلدمة املواطن. ومن هذه احلقوق املهمة 
على املعلومات اإلحصائية دون متييز وبشفافية. ولكن وكبقية العديد من الدول، يعاني العراق من استخدام غير 
متكافئ للبيانات مقارنة باحلجم الكبير لإلحصاءات الرسمية املتوفرة واملتمثل في حجم إنتاج اإلحصاءات ووفرتها 
مقابل استخدام قليل لهذه اإلحصائيات. وكنتيجة لهذه الظروف، مت تطوير ميثاق املمارسات لإلحصاءات الرسمية 
األمم  اإلحصائية في  اللجنة  تبنيها من قبل  مت  والتي  الرسمية  األساسية لإلحصاءات  املبادئ  يتوافق مع  وبشكل 

املتحدة في عام 1994.

 يعتبر اجلهاز املركزي لإلحصاء في العراق املرجع الفني اخملتص إلنتاج اإلحصاءات الرسمية.حيث يعمل على االلتزام 
بوزارة  املرتبطة  غير  واجلهات  الوزارات  مع  بالتنسيق  وخطط  عمل  استراتيجيات  تطوير  خالل  من  املبادئ  بهذه 
لتنفيذها وضمان حتقيق أهدافها املتمثلة في تعزيز دور اإلحصاءات الرسمية وإتاحة البيانات للمستخدمني بالوقت 
املناسب مع ضمان سهولة االستخدام. ويتضمن  ميثاق املمارسات لإلحصاءات الرسمية على مجموعة من املبادئ 
السلوكية التي حتكم العمل داخل املؤسسة فيما يتعلق بصنع القرار. والهدف من تطوير هذا امليثاق هو توفير 
توجيهات للعاملني في إنتاج اإلحصاءات الرسمية التخاذ قرارات تتوافق مع األخالقيات املهنية املتعارف عليها في 

مجال إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية.

والنزاهة املهنية هي األساس خملتلف العوامل التي لها اثر على مصداقية املؤشرات.  لذلك مت تطوير وتبني ميثاق 
خاص باملمارسات لإلحصاءات الرسمية فيما يتعلق باألخالقيات املهنية لتحقيق ثقافة مهنية واحدة يتحلى بها 
واحملاماة  الطب  مجال  في  املهنية  واألخالقيات  املمارسات  ميثاق  ولعل  مستوياتهم.  مبختلف  اإلحصائيني  جميع 
هواألكثر انتشاراً، ولكن هناك توجه متزايد لدى مختلف دول العالم لتطوير مثل هذه الوثيقة وتثبيت املبادئ في 
التشريعات التي حتكم وتنظم قطاع العمل اإلحصائي. حيث مت إعداد وتبني ميثاق املمارسات لإلحصاءات الرسمية 

األوروبية وآخر لدول شمال أمريكا وذلك باالرتكاز بشكل رئيسي على املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية. 

وهذه الوثيقة حتدد املبادئ التوجيهية الواجب التقيد بها عند إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية في العراق بهدف 
تلبية متطلبات جودة اإلحصاءات وإتاحتها ضمن أخالقيات وسلوكيات مهنية واضحة .

املبادئ الرئيسية مليثاق املمارسات لإلحصاءات الرسمية:

وتشمل املبادئ اآلتية:

1. تلبية احتياجات املستخدمني

2. املوضوعية وعدم التحيز في إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية

3. النزاهة املهنية 

4. املنهجيات الصحيحة وضمان اجلودة

5. احترام اخلصوصية واحلفاظ على سرية البيانات الفردية

6. تخفيف العبء عن املستجوبني

7. ترشيد استخدام املوارد

8. إتاحة البيانات والشفافية في التعامل مع اجلميع
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باإلضافة لهذه املبادئ، يوفر امليثاق إجراءات عمل قياسية لتنظيم العمل اإلحصائي بكل ما يتعلق باجلوانب اآلتيةـ:

التشاور مع املستخدمني	 

اصدار البيانات الصحفية واإلعالن عن اإلحصاءات الرسمية.	 

استخدم بيانات السجالت اإلدارية والسجالت املركزية	 

قانون  وهو  العراق  في  الرسمية  لإلحصاءات  الرئيسي  بالتشريع  الرسمية  لإلحصاءات  املمارسات  ميثاق  ويرتبط 
بنود قانون اإلحصاء بشكل عملي وضمن  الرسمية  املمارسات لإلحصاءات  اإلحصاء.  فمن جانب، يعكس ميثاق 
إجراءات عمل قياسية. واجلانب الثاني يتمثل في أن امليثاق يساهم بشكل عملي في توحيد املمارسات املتعلقة 
العراق من منتجني  الرسمية في  باإلحصاءات  العالقة  ذات  املؤسسات  بإنتاج ونشر اإلحصاءات من قبل مختلف 
ومستخدمني من خالل تبني وتطبيق إجراءات العمل والتحلي بأخالق مهنية متعارف عليها.  وبالتالي، فإن امليثاق 
ميثل مبادئ ومعايير وإجراءات عمل متكاملة تدعم مختلف مهام النظام اإلحصائي الوطني في العراق وهذا يستلزم 
للمبادئ  استناداً  للميثاق  أساساً  اعتمدناها  التي  املبادئ  يلي  وفيما  بها.  العمل  النظام  هذا  أعضاء  على جميع 

األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة.  

املبدأ األول: تلبية احتياجات املستخدمني

مستخدمي  مع  التشاور  بضرورة  الرسمية  اإلحصاءات  ونشر  وإنتاج  جمع  في  تعمل  التي  اجلهات  جميع  تلتزم 
اإلحصاءات الرسمية لتحديد احلاجة الفعلية من البيانات وتهيئة قائمة اساسية من املؤشرات املطلوب توفيرها 
بيانات حول احتياجات املستخدمني مبختلف شرائحهم  لتعزيز  والهدف منها لغرض جمع  دوريتها  والغرض من 

الثقة باإلحصاءات ولضمان االستخدام األمثل للبيانات التي يتم نشرها.

املبدأ الثاني: املوضوعية وعدم التحيز 

تكون اإلحصاءات الرسمية واملنهجيات والوسائل املستخدمة في إنتاج هذه اإلحصاءات وفق األسس العلمية 	 
املتعارف عليها والتي ترتكز على املوضوعية وعدم التحيز. 

حيث يلتزم اجلهاز املركزي لإلحصاء كجهة رسمية مخولة بإصدار االحصاءات الرسمية بشكل موضوعي وغير 	 
منحاز

إتاحة اإلحصاءات الرسمية جلميع املستخدمني دون حتيز	 

يتم اإلعالن عن أية تعديالت/ تغييرات على املنهجيات املستخدمة في إعداد اإلحصاءات قبل النشر الرسمي 	 
لهذه اإلحصاءات

يلتزم اجلهاز بإعداد ونشر سياسة خاصة لنشر اإلحصاءات الرسمية.	 

املبدأ الثالث: النزاهة املهنية واإلستقاللية

التنظيمية  املصالح  على  العامة  املصلحة  تسود  الرسمية،  اإلحصاءات  ونشر  وإنتاج  إدارة  مراحل  جميع  في 
)املؤسسية( أو السياسية أو الشخصية. 

يلتزم جميع املسؤولني عن إدارة وإنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية بنشر التقارير اإلحصائية بشكل منفصل 	 
عن أية تأثيرات أو تعليقات أومالحظات حول احملتوى واملؤشرات اإلحصائية من أية جهة خارجية.  وفي حال كانت 

هناك مالحظات من جهات أخرى ذات عالقة، يكون ذالك بعد نشر هذه التقارير.

ضمان حماية إنتاج اإلحصاءات الرسمية من أي ضغوط سياسية.	 

االلتزام بجميع التشريعات واملواثيق ذات الصلة فيما يتعلق بحماية سرية البيانات الفردية.	 
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الترويج لثقافة النزاهة العلمية عند التعليق على اإلحصاءات الرسمية التي يتم نشرها لضمان عدم سوء 	 
االستخدام لهذه اإلحصاءات

املبدأ الرابع: املنهجيات الصحيحة واجلودة

توثيق املنهجيات املستخدمة في العمليات اإلحصائية اخملتلفة مع ضمان جودة واتساق هذه املنهجيات مع 	 
املمارسات اجليدة واملبادئ العلمية املتعارف عليها دولياً.

تلتزم جميع اجلهات التي تعمل في جمع وإنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية بإنتاج اإلحصاءات الرسمية وفق 	 
منهجيات علمية متعارف عليها واعداد دليل مفصل عن البيانات الوصفية للمنهجيات والتصانيف واملعايير 
اإلجراءات  هذه  مراقبة  ويتم  املعايير  وفق  الرسمية  اإلحصاءات  جودة  لضمان  اإلجراءات  وتطبيق  املستخدمة 

بشكل منتظم.

أن تشمل عملية نشر اإلحصاءات الرسمية  مالحظات حول جودة هذه اإلحصاءات لتعزيز ثقة 	 

إتاحة إجراءات العمل املتبعة لضمان جودة اإلحصاءات الرسمية جلميع املستخدمني.	 

تأهيل جميع العاملني في إنتاج اإلحصاءات الرسمية حول إجراءات ومعايير اجلودة املستخدمة.	 

املبدأ اخلامس: سرية البيانات

تكون جميع البيانات الفردية حول األفراد أو الهيئات االعتبارية سرية وال تستخدم إال ألغراض إحصائية.	 

يتم إتباع كافة اإلجراءات الالزمة لضمان عدم الكشف عن البيانات الفردية خالل عملية إنتاج ونشر اإلحصاءات 	 
الرسمية.

يتم إتباع كافة اإلجراءات الالزمة لضمان تخزين البيانات في مكان آمن.	 

الهدف 	  يتم جمعها مع توضيح  التي  البيانات  والتعدادات حول سرية  املسوح   اعالم جميع املستجوبني في 
املتمثل في نشر إحصاءات رسمية وليس بيانات فردية.

في حال مت تبادل البيانات مع طرف آخر ألغراض إحصائية، يتم ذلك وفق اتفاقية بني الطرفني تأخذ بعني االعتبار 	 
احلفاظ على سرية البيانات وخصوصية األفراد.

املبدأ السادس: تخفيف العبء عن املستجوبني

جميع عمليات جمع البيانات تأخذ بعني االعتبار تخفيف العبء عن املستجوبني	 

املرجوة 	  الفوائد  وقياس  بدراسة  الرسمية  اإلحصاءات  ونشر  وإنتاج  تعمل في جمع  التي  اجلهات  تلتزم جميع 
من أية عمليات جلمع البيانات مقارنة بالعبء امللقى على عاتق املستجوبني وذلك بصياغة اسئلة اإلستبيان 

بشكل يتناسب مع مستوى املستجيبني والذين يتم مقابلتهم .

تدريب الباحثني امليدانيني على الطريقة املناسبة ملقابلة املستجيبني من حيث توضيح اهداف املسح والنتائج 	 
املرجوة من تنفيذه.

املبدأ السابع: استخدام املوارد

يضمن 	  وبشكل  وفعالية  بكفاءة  اإلحصائية  األنشطة  لتنفيذ  الالزمة  والبشرية  املادية  املوارد  جميع  توفير 
االلتزام مببادئ ميثاق املمارسات لإلحصاءات الرسمية.

التوازن بني تكاليف إنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها وبني جودة هذه اإلحصاءات آخذين بعني االعتبار اجملاالت 	 
املمكنة الستخدام .
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إلنتاج 	  املطلوبة  والقدرات  االحتياجات  االعتبار  بعني  تأخذ  واضحة  إستراتيجية  وفق  البشرية  املوارد  إدارة  يتم 
ونشر اإلحصاءات الرسمية وضمان أن يكون العاملني لديهم املعرفة واملهارات الالزمة والتدريب الصحيح ألداء 

مهامهم بكفاءة.

وأدلة 	  وبرامج  الرسمية من أجهزة  وانتاج اإلحصاءات  ضمان توفر كافة املستلزمات املطلوبة لتنفيذ املسوح 
وتعليمات ووسائط نقل  وغيرها.

املبدأ الثامن: اإلتاحة والشفافية

إتاحة اإلحصاءات الرسمية التي يتم نشرها جلميع املستخدمني دون حتيز	 

نشر توقيتات إصدار اإلحصاءات وفق رزنامة إحصائية متاحة للجميع.	 

االلتزام بالتوقيتات احملددة والدورية املعلنة فيما يتعلق بنشر اإلحصاءات الرسمية.	 

إلتزام جميع اجلهات التي تعمل في جمع وإنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية بنشر معلومات كافية حول جودة 	 
اإلحصاءات الرسمية في التقارير اإلحصائية اخملتلفة

الصحيح 	  التفسير  لضمان  نشرها  يتم  التي  اإلحصاءات  حول  الوصفية  بالبيانات  املستخدمني  تزويد  يتم 
للبيانات 

نشر اإلحصاءات الرسمية بوسائل وطرق مختلفة تهدف وصولها الى املستخدمني بسهولة.	 

توثيق وتخزين اإلحصاءات الرسمية وفق معايير وإجراءات عمل متعارف عليها وبشكل يتوافق مع التشريعات 	 
ذات العالقة.

إجراءات العمل املعيارية

تهدف إجراءات العمل املعيارية اآلتية إلى تعزيز التواصل بني املنتجني واملستخدمني لإلحصاءات الرسمية وأن تلبي 
اإلحصاءات الرسمية احتياجات املستخدمني بشكل أفضل.

اإلجراء املعياري األول: التشاور مع املستخدمني التواصل الفعال مع املستخدمني أساسي خللق ثقة في اإلحصاءات 
الرسمية وتعزيز االستخدام األمثل لهذه اإلحصاءات في اجملاالت اخملتلفة من خالل:

التعرف على شرائح املستخدمني واحتياجاتهم بشكل دوري ومنتظم	 

الترويج لإلحصاءات الرسمية وطرق الوصول واحلصول عليها	 

التشاور بشكل منتظم مع املستخدمني حول الوسائل املفضلة لديهم بخصوص عرض البيانات 	 

تزويد املستخدمني مبعلومات كافية حول جودة اإلحصاءات الرسمية	 

جمع بيانات من املستخدمني حول جودة اإلحصاءات، وسائل اإلتاحة املتوفرة، طرق عرض البيانات، وقتية النشر 	 
وأية قضايا أخرى ذات عالقة

اإلجراء املعياري الثاني: البيانات الصحفية: إصدار التقارير اإلحصائية للجمهور يكون وفق معايير متعارف عليها 
تهدف إلى تعزيز ثقة اإلفراد واجملتمع باإلحصاءات الرسمية من خالل اإلتاحة للجميع دون حتيز ومبا ال يتعارض مع 
الرسمية  اإلحصاءات  ونشر  وإنتاج  جمع  في  تعمل  التي  اجلهات  جميع  تلتزم  بأن  العالقة.وذلك  ذات  التشريعات 

باملمارسات اآلتية:

اصدار بيان صحفي يتم من خالله اإلعالن عن اهم األهداف واملؤشرات التي يتضمنها التقرير.	 
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يكون إصدار اإلحصاءات الرسمية وفق الوقتية املناسبة	 

يكون نشر اإلحصاءات الرسمية وفق رزنامة إحصائية معممة على جميع املستخدمني	 

أهمية إعالم اجلمهور بأية تعديالت على مواعيد نشر اإلحصاءات الرسمية	 

تواصل املستخدمني مع اجلهات 	  تعزيز  الرسمية بهدف  الفني اخملتص عند نشر اإلحصاءات  إرفاق عنوان  يتم 
اخملتصة ذات العالقة.
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آفاق تطور اإلحصاء في السنوات األربعة القادمة 

ورقة عمل تقدمت بها

سالمة محمود املهدي / مديرة احصاءات البناء والتشييد

املنسق الوطني ملشروع تطوير النظام اإلحصائي في العراق 10/10/ 2015
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مقدمة

اصبح تطور اجملتمعات املتقدمة يقاس من خالل قدرة وكفاءة النظام اإلحصائي الوطني ومدى توفر قاعدة البيانات 
اإلقتصادية  اجملاالت  لكافة  املناسب  الوقت  وفي  الشاملة  اإلحصائية  املؤشرات  تتضمن  التي  والدقيقة  املوحدة 
من  العراق  في  اإلحصاء  لتطوير  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  يسعى  حيث  وغيرها  والبيئية  والسكانية  واإلجتماعية 
خالل تنفيذ مسوح قطاعية مهمة تتناسب مع توجهات البرنامج احلكومي للسنوات األربع القادمة ولتحسني 
في  املستمرة  التطورات  ملواكبة  الدولية  واألدلة  التصانيف  وفق   2008 نظام  القومية حسب  احلسابات  مؤشرات 

مجال اإلحصاء عامليا وذلك من خالل تنفيذ األنشطة اآلتية:

تطوير منظومة احلسابات القومية بإصدار تقرير الناجت احمللي اإلجمالي .. 1

اإلقتصادية . 2 السياسة  عن  املسؤولني  وتنبيه  اإلقتصادية  األزمات  عن  للكشف  املبكر  اإلنذار  مؤشرات  اعداد 
للمخاطر واألزمات التي تعيق تطور اإلقتصاد العراقي بشكل فصلي.

مشروع حوسبة وتطوير العمل امليداني واملكتبي لإلحصاءات الزراعية . 3

مسح احليازة الزراعية .. 4

مسح اشجار الفواكه والنخيل.. 5

مسح املكننة الزراعية.. 6

مسح الثروة احليوانية.. 7

مشروع تقديرات انتاج احملاصيل الرئيسة باستخدام التحسس النائي.. 8

املسح البيئي لنشاط اخلدمات الطبية .. 9

املسح البيئي للخدمات البلدية.. 10

مسح القنوات الفضائية. 11

مسح شركات النقل في القطاع اخلاص . 12

مسح املطاعم واملقاهي والكازينوهات . 13

إستخدام تكنولوجيا املعلومات في التعليم والتربية.. 14

مسح املولدات للقطاع اخلاص. . 15

مسح املنشآت اإلقتصادية الشامل.. 16

مسح سوق العمل .. 17

مسح التجارة األلكترونية وتكنولوجيا املعلومات.. 18

مسح املقاولني.. 19

مسح اخلدمات املقدمة لرجال األعمال واخلدمات الشخصية .. 20

مسح اإلستثمار األجنبي املباشر في العراق .. 21
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مع اإلستمرار بتنفيذ املسوحات األسرية املهمة وهي :-

املسح العنقودي متعدد املؤشرات  )MICS-5( الذي يوفر مؤشرات عن األم والطفل واألسرة .. 1

من خالل . 2 األسر  عن مستوى معيشة  يوفر مؤشرات  الذي  العراق  في  لألسرة  واإلقتصادي  اإلجتماعي  املسح 
بيانات الدخل واإلنفاق باإلضافة الى مؤشرات التعليم والصحة والبطالة والسكن وإحتساب مؤشرات الفقر .

التقرير الوطني ملؤشرات التنمية املستدامة.. 3

كما ويعمل اجلهاز على تطوير أساليب العمل امليداني وطرق جمع البيانات ومعاجلتها من خالل:. 4

املساهمة بوضع البرامج الالزمة لتأهيل وتدريب كوادر اإلحصاء في املركز واحملافظات. . 5

تطوير اساليب العمل امليداني بإستخدام اجلهاز الكفي واحلاسبات األلكترونية) الالبتوب( واجهزة حتديد املواقع . 6
GPS للعينات املشمولة باملسوح واألعمال اإلحصائية لغرض التحليل املكاني ودقة املؤشرات اإلحصائية.

تطوير األساليب املوضوعية واجهزة القياس في العمل امليداني مثل استخدام مكائن حصاد صغيرة إلحتساب . 7
املساحة املزروعة وتنفيذ عينة احلصاد وتطوير أعمال اإلحصاء الزراعي من خالل مشروع حوسبة العمل املكتبي 

والذي بدأ تنفيذه في سنة 2014.

البيانات من خالل . 8 وتطوير مستوى جودة  اجلغرافية  املعلومات  لنظم  GIS إلنشاء مركز وطني  تطوير شعبة 
استخدام تقنية التحسس النائي ونظم املعلومات اجلغرافية.

التوسع في النشر اإلحصائي الكترونياً.. 9

واملؤسسات احلكومية . 10 الوزارات  واقسام اإلحصاء في  املركزي لإلحصاء  األعمال اإلحصائية بني اجلهاز  تنسيق 
واألهلية لضمان دقة وانسيابية البيانات اإلحصائية الرسمية.

كما يعمل اجلهاز على مشروع إنشاء وتطوير البنى األساس للتحول نحو الوزارة اإللكترونية .. 11

أما التقارير التي تصدر بدورية منتظمة وتغطي كافة األنشطة اإلحصائية ولتلبية اإلحتياجات من البيانات  حيث 
ينتج اجلهاز تقارير سنوية وفصلية وشهرية بحدود )119( تقرير وكاآلتي  :

اإلحصاءات الزراعية لإلنتاج النباتي واحليواني – تقارير سنوية.. 1

تقديرات املساحة واإلنتاج للمحاصيل الرئيسية والثانوية - سنوي .. 2

إحصاءات البناء والتشييد ملشاريع القطاع العام التي تنفذها الوزارات ومشاريع القطاع اخلاص باإلضافة الى . 3
النشرة السعرية ألسعار املواد اإلنشائية واجور العاملني- تقارير شهرية وسنوية .

إحصاءات املنشآت الصناعية الكبيرة واملتوسطة والصغيرة - تقارير سنوية .. 4

إحصاءات التجارة الداخلية والتجارة اخلارجية)استيرادات وصادرات( – تقارير سنوية. 5

احصاءات النقل البري ) السكك احلديد والسيارات وحوادث املرور( والنقل املائي واجلوي . 6

إحصاءات اإلتصاالت والبريد- تقارير سنوية.. 7

إحصاءات التربية والتعليم العالي والرعاية اإلجتماعية- تقارير سنوية .. 8

اإلحصاءات البيئية )حسب القطاع( -  تقارير سنوية .. 9

 تقرير التنمية املستدامة .. 10
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تقارير األرقام القياسية ألسعار املستهلك واألرقام القياسية القطاعية - تقارير شهرية وسنوية. 11

معدل التضخم واسعار صرف الدوالر– شهرية .. 12

اإلطار الوطني ملؤشرات التنمية البشرية في العراق.. 13

تقارير تقديرات الناجت احمللي االجمالي والدخل القومي.. 14

تقارير تقديرات إجمالي تكوين رأس املال الثابت .. 15

املوازين السلعية .. 16

باإلضافة الى تنفيذ عدد من املشاريع الكبرى بدعم من منظمات األمم املتحدة منها:

مشروع تطوير النظام اإلحصائي في العراق وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان  UNFPA وخبراء شركة. 1
GOPA  األملانية) ضمن مشروع اإلصالح اإلداري للقطاع العام في العراق بالتعاون مع منظمات األمم املتحدة( 
في احلكومة اإلحتادية وهيئة احصاء اقليم كردستان واقسام اإلحصاء في الوزارات ، حيث مت إجناز املرحلة األولى 

والثانية من املشروع والعمل مستمر لتطوير النظام اإلحصائي في العراق في اجملاالت اآلتية:

اإلطار القانوني والتشريعي الداعم للعمل اإلحصائي حيث مت إعداد قانون جديد لإلحصاء مت املصادقة عليه من . 2
قبل مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب إلقراره ، وحتديث الهيكل التنظيمي للجهاز والنظام الداخلي مبا 

يتناسب والتطورات احلديثة في إعداد وتوفير البيانات اإلحصائية .

تطوير سياسة نشر البيانات اإلحصائية وإعداد وإصدار األدلة اإلسترشادية كدليل كتابة البيان الصحفي ودليل . 3
كتابة التقارير اإلحصائية سهلة اإلستخدام ودليل البيانات الوصفية للمنتجات اإلحصائية ودليل استخدام 

. GSBPMالنموذج املعياري لإلنتاج الرسمي

اصدار الرزنامة اإلحصائية التي تتضمن التوقيتات الزمنية إلصدار النشرات والتقارير اإلحصائية.. 4

تطوير املوقع اإللكتروني للجهاز املركزي لإلحصاء .. 5

تطوير قواعد البيانات للبرامج واملسوح والتقارير اإلحصائية .. 6

تطوير منظومة شبكة اإلنترنيت والشبكة الداخلية )اإلنترانيت(.. 7

تطوير إحصاءات النوع اإلجتماعي في اجلهاز املركزي لإلحصاء والوزارات بالتنسيق مع وحدات النوع اإلجتماعي . 8
في الوزارات .

تطبيق النموذج املعياري العاملي GBSPM لإلنتاج اإلحصائي مبراحله التسعة على تقارير ومسوح اجلهاز املركزي . 9
لإلحصاء وإعداد دليل لإلستخدام والتطبيق للنموذج. 

اعداد دليل البيانات الوصفية ملؤشرات التقارير اإلحصائية ) املسّلة ( وتطبيقه على التقارير واملسوح الصادرة . 10
عن اجلهاز.

العمل على اعداد املعجم اإلحصائي الذي يتضمن املفاهيم واملصطلحات اإلحصائية املستخدمة في اإلحصاء . 11
للبيانات  املنتجة  اجلهات  على  تعميمه  وسيتم  اإلحصائية  التقارير  لكافة  موحد  بشكل  اعتمادها  ليتم 

اإلحصائية.

كما يعمل اجلهاز بقوة حلشد اجلهود الوطنية والسياسية والفنية لتنفيذ التعداد العام للسكان بإستخدام . 12
احدث التقنيات لضمان جناح هذا العمل الضخم.



املؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء 2015

إستخدام النموذج املعياري لإلنتاج الرسمي في اجلهاز املركزي لإلحصاء

GSBPMGeneral statistical Business Product Model 

ورقة عمل تقدمت بها

 أسيل ناظم عبد احلميد التحافي

رئيسة فريق عمل تطوير اإلنتاج اإلحصائي/مديرة مديرية اإلحصاء الزراعي 

 للمؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء 2015

27



29 املؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء 2015

متهيد:

ترجع حضارة العراق إلى أكثر من مائة الف عام وشهدت بالد الرافدين منذ أوائل األلف اخلامس ق.م أسس ومظاهر 
التخطيط البشري للسيطرة على البيئة واألمور احلياتية وإعمار األرض ومتثلت باالبتكار ، التوثيق ، التنظيم، ويعزى 
سبب قيام مثل هذه احلضارات إلى الفكر اإلنساني املتجدد الذي هو سمة أهل هذه البالد و وفرة الغذاء التي تزيد عن 
حاجة إستهالك السكان مما مكن تلك الدول أن تفرغ أعداد كبيرة من السكان من العمل الزراعي وتوجيههم إلى 
النشاطات اإلنسانية األخرى مثل إعمار األرض وبناء القنوات والسدود والتجارة والصناعة والثقافة والعلوم والفنون 
وبناء اجليوش وحماية تلك احلضارة ونشرها. ويعود اإلحصاء في تاريخه إلى زمن بعيد، فقدمياً كان يقتصر دوره على 
الدولة عسكرياً  قوة  بغية معرفة  اإلحصاء،  التي استخدمت  امليادين  والضرائب في مقدمة  احلروب  العد، وكانت 
واقتصادياً ، وكثير من الرقائم السومرية تناولت أعداد سكان مع معلومات جغرافية )املدن ومواقعها( اال أنه ميكن 
أعتبار أول تعداد سكاني إجري في وادي الرافدين هو التعداد الذي أجراه امللك شولكي )2113 - 2048( ق.م كأحد 
إجراءات فرض اخلدمة العسكرية اإلجبارية على سكان ساللته في السنة العشرين من حكمه. وظهور املصطلح 
Status، الذي حتول في اإلغريقية  Statistica في الدول الالتينية هو مشتق من اللفظ الالتيني  اجلديد لإلحصاء  
إلى Stato وتعني الدولة، فاإلحصاء ارتبط بالدولة وعرف بعلم الدولة، حيث اهتم بجمع البيانات اخلاصة بالدولة 
ونشاطها، إال أنه مع ازدياد حاجة الدول إلى التخطيط ظهرت احلاجة إلى تلخيص هذه البيانات مبقاييس علمية 

محددة، وعرضها، وحتليلها، وتفسيرها بغية احلصول على نتائج يترتب عليها اتخاذ القرار السليم.

الرسمية على مستوى  اإلحصاءات  إنتاج  الرسمية في  اجلهة  التخطيط  وزارة  املركزي لإلحصاء في  اجلهاز  يعتبر 
العراق حيث ينتج التقارير اإلحصائية اخملتلفة من خالل جمع البيانات التسجيلية من املؤسسات والدوائر في وزارات 

الدولة باإلضافة الى تنفيذ املسوح الدورية والتعدادات لتغطية انتاج املؤشرات املطلوبة.

أسس االنتاج اإلحصائي الرسمي:

1. البيئة املؤسساتية والقانونية وكل شروط املصادر الالزمة لتحقيق العمليات اإلحصائية واحلصول على تعاون 
السلطات اإلدارية، وكذلك إدارة العمليات اإلحصائية.

2. اخللفية الثقافية واملهنية التي أجنزت فيها العمليات اإلحصائية.

3. املعارف املنهجية الالزمة لتحديد مصادر البيانات وارتباطاتها مع املنتجات اإلحصائية.

4. السكان الواجب تغطيتهم، واملسوحات، واستمارات املسوحات، ومصادر البيانات اإلدارية.

5. املهارات والتقنيات الالزمة لتحويل مصادر البيانات إلى منتجات إحصائية.

اإلصدارات  االنتقالية،   البيانات  وقبول  تقييم  اإلحصائية،  الطرائق  استخدام  البيانات،  تقييم صالحية مصادر   .6
اإلحصائية. 

7. الصلة الوثيقة بني اإلحصاءات واالهتمامات االقتصادية واالجتماعية متضمنة القدرات التحليلية إلثبات بعض 
اإلصدارات، ولتحديد تلك التي حتتاج إلى اختبار. 

8. الدورية، التوقيت املناسب، توافق هذه اإلحصائيات داخلياً أو خارجياً.

9. الطرائق والقنوات املستخدمة لنشر املنتجات اإلحصائية. 
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أهمية تطوير العمل اإلحصائي:

تعمل األجهزة اإلحصائية في العديد من الدول النامية حتت ضغوط متزايدة كضغوط تخفيض اإلنفاق وحتسني 
البيانات اإلحصائية، كما تعاني أيضاً من  الكفاءة، فهي تعاني من محدودية ثقة اجلمهور في موثوقية وسالمة 
ضعف املوارد املادية والبشرية لديها، ولهذا تزايد اإلدراك لدى صانعي القرار باحلاجة إلى تعزيز القدرات اإلحصائية 
لدعم خطط التنمية الوطنية، وتوجب على مدراء أنظمة اإلحصاء الوطنية متابعة آخر الدراسات في دعم تصميم 
وتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير العمل اإلحصائي. فهي تقدم عادة رؤية مستقبلية لتطوير النظام اإلحصائي 
مستخدمي  احتياجات  تلبية  من  تتمكن  بحيث  الرؤية،  هذه  لتحقيق  االستراتيجية  اخليارات  تقدم  كما  احلالي، 
البيانات، وحتديد أولوياتهم، وكيفية بناء القدرات اإلحصائية ملواجهة هذه األولويات بطريقة أكثر تنسيقاً وتعاوناً 

وفعالية.

: General statistical Business Product Model (GSBPM( النموذج املعياري

يعتبر النموذج العام إلنتاج املعلومات االحصائية GSBPM مبثابة اطار مرجعي للعاملني في هذا اجملال وقد صمم 
ليمثل جزءاً مهما في تطوير وتيسير تداول  االحصاءات على املستويني الوطني والدولي. فهو يعزز املفاهيم العامة 
من  مجموعة  يوفر  وهو  االحصائي  االنتاج  عملية  خالل  الوصفية  والبيانات  البيانات  واستخدام  وادارة  للتعاريف 
مكونات املعلومات املعيارية واملوصوفة باالتساق والتي متثل املدخالت واخملرجات لكل عملية ضمن تصميم وانتاج 
االحصاءات. يساعد هذا النموذج في شرح وتفسير العالقات البارزة مع اجلهات ذات العالقة في انتاج االحصاءات 

وميكن اعتماده في مجال التنمية وفي مجال معايير التنفيذ املتسقة أو العمليات املتخصصة.

أهمية إستخدام النموذج:

الفنية  املصطلحات  لإلتفاق على  اإلحصائية  للمنظمات  قاعدة أساسية  توفير  للنموذج هي  األساسية  الفكرة 
القياسية املستخدمة في األنظمة اإلحصائية للبيانات الوصفية والعمليات اإلحصائية وهو يساهم بشكل كبير 
في تطوير وتنظيم هيكليات املنظمات وتنسيق البنى التحتية للعمليات احلاسوبية اإلحصائية، تسهيل عملية 

املشاركة في البرامجيات، عمليات اإلرتباط بإستخدام SDMX ، توفير إطار لعمليات تقييم اجلودة وتطويرها.

منوذج اخلمسة مراحل  املعتمد سابقا:

1.  مرحلة التخطيط

2.  مرحلة التهيئة واإلعداد

3.  مرحلة العمل امليداني )جمع البيانات(

4.  مرحلة العمل املكتبي )املعاجلة والتحليل(

5.  مرحلة إعداد التقرير والنشر

يتضمن منوذج GSBPM املقترح تطبيقه بتسعة مراحل هي:

1. مرحلة حتديد اإلحتياجات

2. مرحلة التصميم

3. مرحلة البناء

4. مرحلة جمع البيانات

5. مرحلة املعاجلة

6. مرحلة التحليل
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7. مرحلة الترويج والنشر

8. مرحلة األرشفة

9. مرحلة التقييم

اسلوب االنتقال الى النموذج املعياري:

وهناك أسلوبني للتحول من النظام القدمي إلى النظام اجلديد يعتمدهما اجلهاز ، هما :

أ- التحول املتوازي: ويتلخص في تشغيل كل من النظام القدمي واجلديد جنباً إلى جنب مدة من الزمن إلى أن يتم 
إلى هذه  اللجوء  القدمي.يتم  النظام  وإمكانية االستغناء عن  والتأكد من صالحيته،  اجلديد،  النظام  إثبات سالمة 
الطريقة في احلاالت التي ال حتتمل طبيعة بعض األنظمة توقف النظام القدمي، إال أنه ال بد من القول أن تنفيذ هذا 

االسلوب يتطلب إمكانات مادية وبشرية ذات جودة عاليه حيث يتم تشغيل نظامني في آن واحد. 

ب- التحول التدريجي: وفيه يدخل النظام اجلديد إلى العمل تدريجياً بحيث يتم تطبيقه في مديرية ما، فإذا استقر 
العمل فيها وجنح التنفيذ يتم البدء بتطبيقه في مديرية أخرى وهكذا يتم االستغناء عن النظام القدمي واعتماد 

النظام اجلديد.

مجاالت تطبيق النموذج:

اإلخراج  جداول  تنتج  التي  الرسمية  اإلحصاءات  إجراءات  وحسب  الفعاليات  جميع  في  النموذج  هذا  يطبق   .1
اإلحصائية.

2. يطبق هذا النموذج من قبل املنظمات اإلحصائية الدولية والوطنية.

3. يطبق هذا النظام أيضاً لغرض تطوير وصيانة السجالت اإلحصائية واإلستفادة من السجالت اإلدارية في إنتاج 
اإلحصاءات الرسمية.

4. توجد مرونة في تطبيق هذا النموذج وال يفترض التقيد بإطار محدد.

5. حتديد ووصف  العمليات اإلحصائية والتخطيط لها بطرق منسقة.

6. توحيد مصطلحات العمليات اإلحصائية.

7. مقارنة العمليات اإلحصائية فيما بني املنظمات.

8. التحديد املفصل للعمليات اإلحصائية األساسية والفرعية.

9. اإلدالء بالقرارات التي تخص مصممي األنظمة ومنظمي املوارد وتوثيقها

:GSBPMدليل إستخدام النموذج املعياري

أنتج اجلهاز دليل إستخدام النموذج املعياري GSBPMعام 2014 من قبل فريق االنتاج الرسمي ومت طباعته عام 5102 
وتضمن:

قائمة متطلبات تنفيذ املشروع )Checklist( وهي قائمة تضم تفاصيل عن متطلبات إجناز كل مرحلة فرعية من 	 
GSBPM مراحل املشروع اإلحصائي وفق النموذج العام

إعتماد هيكلية للبيانات الوصفية	 

إعداد خالصات التوثيق	 
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خالصة التوثيق

املرحلة : 

عنوان العملية الفرعية :

العملية الفرعية التفصيلية :

املعلوماتالتفصيلت

املدخالت1

اخملرجات2

الهدف3

اجلهة املستفيدة4

االدلة والتوثيق5

املنفذين6
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املشاكل واملعوقات:

1. غياب التوثيق

إن من أهم معايير جودة النشاط اإلحصائي التي نصت عليها أطر اجلودة حسب املعايير والتجارب واملمارسات   
املراحل  لكافة  واألرشفة  للتوثيق  دقيق  نظام  بوجود  املرتبط  التنفيذ  الفضلى هي ضمان سالمة  اإلحصائية 
للمعلومات  الوصول  إمكانية  التوثيق  نظام  يتيح  أن  والبد  النشاط.  تنفيذ  عملية  خالل  تنتج  التي  والوثائق 
املركزي  اجلهاز  تنفيذية معقدة.يفتقر  إجراءات  وبدون  وقت  أي  وفي  بيسر وسهولة  بالنشاط  اخلاصة  والوثائق 
من  املسح  تنفيذ  لفعاليات  التحويل  عملية  صعب  مما  اجلارية  املسوح  ملعظم  الفنية  الوثيقة  إلى  لإلحصاء 

:GSBPM النموذج املعتمد الى النموذج القياسي

مراحل  من  مرحلة  كل  في  احملددة  األنشطة  من  وأهميته  نشاط  لكل  دقيق  وصف  تتضمن  الفنية:  الوثيقة 
املشروع ، تتضمن هذه الوثيقة وصف هذا النشاط وصف تفصيلي من كل نواحيه العلمية و العملية والهدف 
من مزاولته واخلطوات والفعاليات املعتمدة في حتقيقه بحيث تساعد القاريء على رسم صورة واضحة متكنه 
من تنفيذ وتقييم هذه الفعاليات واخلطوات و أتخاذ قرارات حول أعتمادها أو تطويرها. عادة تتضمن هذه الوثيقة 

الفنية املدخالت والعمليات واالدوات واخملرجات لكل نشاط وفعالية.

من املسؤول عن التوثيق: يوكل بعملية التوثيق للشخص املدرب على تبويب مراحل املشروع وفعالياته ولديه 
واضح  بشكل  وصياغتها  الفنيني  من  املشروع  مراحل  من  مرحلة  نشاط كل  عن  املعلومات  في جمع  مهارة 

للمستفيدين. يفضل أن يقوم موظف من الدائرة املعنية بعملية التوثيق.

2. حاجة البنية االساسية للجهاز املركزي لإلحصاء الى جتهيزات وتطوير قدرات العاملني.

3. ضعف التنسيق مع اجلهات اجملهزة بالبيانات والعمل مستمر على تطوير التنسيق مع الوزارات واجهزة الدولة.
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ورقة عمل مقدمة الى املؤمتر االحصائي العاشر

بخصوص الية العمل في مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت

أنعام حسن كاظم

 مديرة إحصاءات النقل واالتصاالت

35
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 املقدمة

يعتبر نشاط النقل واإلتصاالت الركيزة األساسيه للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ، فهو يشكل البناء اإلرتكازي 
ألي نشاط إقتصادي وهذا يعني انه األساس لبقية األنشطة اإلقتصادية  وان غيابه يعني تأخراً في وتيرة منو اإلنتاج 
ملا يؤديه من خدمات توزيعية في نقل إنتاج مختلف األنشطة اإلقتصادية  مبختلف املراحل اإلنتاجية،وهذا النشاط 
جميع  انتاج  الى  وإسناد  لوجستي  ودعم  قيمة  من  يضيفُه  ما  خالل  من  اإلنتاجيه  العمليه  حتريك  في  يساهم 
األنشطة اإلقتصادية التي يتكون منها إقتصاد البلد ، ويعتبر وسيلة هامة للتسويق هذا باإلضافة الى مساهمتهِ 

في تشغيل األيدي العامله .

يسعى اجلهاز املركزي لإلحصاء / مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت الى توفير مؤشرات إحصائية عن نشاط النقل  
بكافة انواعه وكذلك نشاط اإلتصاالت والبريد وشركات الهاتف النقال وتتولى اجلهات التخطيطية املهتمه في 
إعتماد تلك املؤشرات ودراستها لوضع اخلطط والسياسات اإلستراتيجية  املستقبلية لبناء نشاط نقل واتصاالت 
متطور يكون ذا مردود إقتصادي يوازي مردودات األنشطة اإلقتصادية األخرى،وان كثير من بلدان العالم تعتمد  بشكل 
أساسي على ما يدره هذا النشاط من ايرادات سواء من نشاط النقل أومن نشاط اإلتصاالت .  إذ اصبح هذا النشاط 
من سمات الدول املتحضرة واملتطورة ألنُه يعمل على تقريب اخلدمات اإلقتصادية الى مستهلكيها بصيغة أكثر 

نفعاً وأسرع وقتاً .

أوالً   تتضمن مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت اربع شعب وهي كاآلتي :- 

1-1 :- شعبة النقل  وتتضمن التقارير اآلتية

-1-1-1 احصاء نشاط سكك احلديد :- أهم مؤشرات هذا التقرير عدد املسافرين  وكمية البضائع املنقولة كذلك 
واطوال  املقطوعة  والطنية  السفرية  الكيلوميرات  عدد  الى  اضافة  احلديد  نشاط سكك  من  املتحققه  االيرادات 
خطوط سكك احلديد على مدى العراق ككل. باالضافة الى مؤشرات االيرادات املتحققة من هذا النشاط ,املستلزمات 
السلعية واخلدمية ,القيمة املضافه, تعويضات املشتغلني ,فائض العمليات....الخ  وضمن خطة عمل سنة 2015 مت 

اجناز تقرير نشاط سكك احلديد لسنة 2014

القادمة  السفن  عدد  منها  املؤشرات  من  مجموعة  النشاط  هذا  يتضمن   -: املائي  النقل  نشاط  احصاء   1-1-2-
,املستلزمات  النشاط  هذا  عن  املتحققة  االيرادات  مؤشرات  الى  باالضافة   . املوانئ  وحسب  وحموالتها   واملغادره 
يغطي شركات  التقرير  وهذا  العمليات....الخ  ,فائض  املشتغلني  تعويضات  املضافه,  ,القيمة  واخلدمية  السلعية 

نشاط النقل املائي في وزارة النقل وهي :-

– الشركة العامة للنقل البحري 

– الشركة العامة ملوانئ العراق 

وضمن خطة عمل سنة 2015 مت اجناز تقرير نشاط النقل املائي في القطاع العام لسنة 2014

-3-1-1 احصاء نشاط النقل في القطاع العام: - مت اجناز هذا التقرير لسنة  2014 ضمن خطة عمل اجلهاز املركزي 
لإلحصاء لسنة 2015 الذي يغطي كل من الشركتني 

- الشركة العامة لنقل املسافرين والوفود 

- الشركة العامة للنقل البري 
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اهم املؤشرات املستخرجة : - 

عدد العاملني حسب اجلنس باالضافة الى عدد احلافالت والشاحنات املوجودة والعاملة وكمية البضاعه املنقوله 
بالطن وساعات االشتغال واملسافة املقطوعة بالكيلومتر حسب الشهر وماركة السيارة ونوعها  باإلضافة الى 
عدد الركاب واملسافرين والوفود كذلك قيمة انتاج الشركتني )اإليرادات( واملستلزمات السلعية واخلدمية  والقيمه 

املضافه واالجور والرواتب باالضافة الى فائض العمليات

-4-1-1  تقرير نشاط النقل اجلوي يتضمن هذا التقرير نشاط النقل اجلوي بشمول بيانات الشركتني التابعة لوزارة 
النقل وهي :-

-الشركة العامة للطيران املدني 

-الشركة العامة للخطوط اجلوية العراقية 

ويتضمن املؤشرات اإلحصائية والتحليلية اآلتيه :-

- حركة الطائرات واملسافرون وعدد الرحالت  للشركتني اعاله  ولكافة املطارات العاملة سواء نقل داخلي أم دولي 
قادمون ومغادرون

- كمية البضاعه املنقوله من والى مطار بغداد الدولي وعدد العاملني حسب اجلنس وطبيعة العمل واإلختصاص

- النشاط اإلجمالي حلركة النقل اجلوي في مطار بغداد الدولي  على مختلف شركات الطيران

-2-1 : - شعبة السيارات  تتضمن هذة الشعبة 

-1-2-1  تقرير احصاء سيارات القطاع اخلاص مت اجناز التقرير لسنة 2014  وحسب اخلطة السنوية

مت اجناز هذا التقرير جلميع أنواع السيارات املسجلة في مديرية املرور العامة ويتضمن سيارات الركاب واحلمل حسب 
انواعها ) خصوصي ، اجرة ( وكذلك سيارات املواصفات خاصة والدراجات النارية وحسب جميع لوحات التسجيل     
الوقود  نوع  وحسب   ) اجلديدة  اللوحات  سيارات   ، املؤقت  الفحص  لوحات  سيارات   ، الدائمية  اللوحات  سيارات   (

املستخدم وسنة الصنع واحملافظة كذلك مؤشر الكثافة املرورية مركبة / كم 

-2-2-1 تقرير السيارات التي متلكها اجهزة الدولة والدوائر غير املرتبطة بوزارة في القطاع احلكومي والعام واخملتلط  
لسنة 2013 

يتضمن هذا التقرير اعداد السيارات املوجودة والعاملة حسب الوزارات والتشكيل االداري لها وحسب رقم الشاصي 
والنوع ) ركاب ، حمل ( مصنفة حسب عدد الركاب بالنسبه لسيارات الركاب أو حسب احلمولة سواء باطن أو باللتر 
السيارات تستخرج مؤشراتها  أنواع من  تلك  اخلاصة  وكل   املواصفات  احلمل كذلك سيارات  بالنسبة لسيارات 
حسب نوع الوقود املستخدم وبلد املنشا وماركة السيارة وعدد السلندرات وسنة الصنع  وقد مت اجناز مسح لسنة 

2012 بتطبيق  االستمارة الكترونية اعدت لهذا الغرض ليتم اعتماده كقاعدة اساسية في سنة 2013 .

أما التقرير اخلاص بسنة 2014 فقد مت كتابة برنامج جديد باستخدام االستمارة الكترونيه ويكون تناقل البيانات بني 
الوزارات والدوائر غير املرتبطه على األنترنت بواسطة الــ )dropbox( وهذا العمل يعتبر  نقطة حتول نحو احلوكمة 
اإلجمالي  الفايل  لدمج  املتأخره  بوزارة  املرتبطة  غير  والدوائر  الوزارات  استالم  اكمال  بصدد  ونحن   . األلكترونيه 

واستخراج  التقرير بشكله النهائي .
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املشاكل واملعوقات 

عند تطبيقنا اإلستماره األكترونية ألول مرة سنة 2013 وذلك إلجناز تقرير سنة 2012 واهجهتنا املشاكل واملعوقات 
اآلتية:-

- بعض الوزارات والدوائر غير املرتبطة بوازاة لم تغطي التشكيل اإلداري اخلاص بها بالكامل مما أثر على دقة أعداد 
السيارات عند مقارنتها بالسنوات السابقة مما اضطرنا الى إعادة العمل مع تلك اجلهات إلستخراج تقرير ذا دقة 

ومصداقيه .

- اجلهاز املركزي لإلحصاء يعمل ضمن خطة سنوية وتوقيتات محددة فتأخر استيفاء البيانات من قبل تلك اجلهات 
سيؤثر على وقت اجناز التقرير

إستيفاء  مت  وبحهود مضاعفة  كردستان  إقليم  بوزاره حلكومة  املرتبطة  غير  واجلهات  الوزارات   كافة  مت شمول   -
البيانات لسنة 2012 فقط 

- كذلك املشاكل في تطبيق استيفاء البيانات عن طريق األنترنت )dropbox( البرنامج اجلديد في سنة 2015 إلجناز 
تقرير سنة 2014  ايضاً بعض اجلهات رفضت من ناحية الظروف األمنية وسرية البيانات مما اضطرنا الى توضيح 

التنفيذ اكثر

- بعض التشكيالت تقع في أماكن ومحافظات غير آمنة

-3-1 : - شعبة حوداث املرور  تتضمن هذة الشعبة 

لوزارة  التابعة  اإلحتادية  احلكومة  محافظات  لكافة  الشرطة  مراكز  في  املسجلة  املرور  حوادث  احصاء   1-3-1-
الداخلية ومت اجناز تقرير سنة  2014 ضمن خطة عمل اجلهاز املركزي لإلحصاء لسنة 2015  يتضمن التقرير املؤشرات 
اإلحصائية والتحليلية لعدد احلوادث املرورية وحسب طبيعة احلادث وخطورتة   ) وفيات وجرحى ( واحلوادث حسب 
صنف الطريق وفئات العمر واحلالة العلمية واسباب احلادث ووقت حصول احلادث وعدد الوسائط والسواق املشتركني 

في احلوادث كل حسب الشهر احملافظة

	 مت تطوير التقرير بإضافة املؤشرات اجلديده اآلتية :-

- عدد الوفيات حلوادث املرور حسب احملافظه وطبيعة احلادث والنوع اإلجتماعي

- عدد اجلرحى حلوادث املرور حسب احملافظه وطبيعة احلادث والنوع اإلجتماعي

- عدد حوادث املرور املسجله نتيجة اإلصطدام حسب الشهر واسباب احلادث

- عدد السواق املعلومني حسب احملافظات وحزام األمان ودرجة اإلصابه

-عدد الوفيات بسبب حوادث املرور املسجله حسب طبيعة احلادث واجلنسية واحلالة الزواجية 

- رسومات بيانيه وخرائط ومت إصدار التقرير بنسخه واحدة عربي وانكليزي معاً بدل تقريرين منفصلني ومت نشرالتقرير 
البيان الصحفي  املركزي لالحصاء مع  االلكتروني للجهاز  املوقع  النشر في  االنترنت الغراض  الى شعبة  وإرساله 

وباللغتني عربي واإلنكليزي ومت اعطاء تقريرين منه نسخه عربي واخرى انكليزي للنشر أيضاً



40 املؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء 2015

-4-1 :- شعبة االتصاالت  وتتضمن اآلتي 

-1-4-1 تقرير نشاط االتصاالت والبريد لسنة 2014:-

شركة  عن  مؤشرات  يغطي  كان   2012 سنة  في  سابقا  حيث  النشاط  هذا  في  اضافية  مؤشرات  استخراج  مت   
لوزارة  التابعة  واجناز مؤشرات جميع الشركات  التقرير  2013 فقد مت تطوير  اما في سنة  والبريد فقط  االتصاالت 

االتصاالت باالضافة الى هيئة االعالم واالتصاالت وهي 

1 – مركز وزارة االتصاالت 

2 – الشركة العامة للبريد واالتصاالت 

3 – شركة العامة خلدمات الشبكة الدولية واملعلومات 

4 – شركة السالم العامة 

هذا باالضافة الى شركات الهاتف النقال  وتوزيع خدمة األنترنت التابعة لهيئة االعالم واالتصاالت . ونحن االن في 
املراحل النهائية الصدار التقرير . حيث مت إضافة إستخراج اآلتي :-

 1 - املؤشرات اإلقتصاديه حسب امليزانيات العمومية واحلسابات اخلتاميه للشركات األربعة أعاله

احملافظات  البريديه حسب  واملكاتب  والبداالت  النقال  الهواتف  بيانيه حسب عدد خطوط  - خرائط  ورسومات   2
وشركات الهاتف النقال والالسلكيه.

 ثانياً :- اهم املؤشرا ت الصادرة من خالل املسوح 

1-2 – مسح مقاهي االنترنت

 وهو مسح دوري يينفذ كل سنتني وآخر مسح مت تنفيذه حسب خطة عمل اجلهاز املركزي لإلحصاء لسنة 2013 
كان  لسنة 2012  ويتم استخراج املؤشرات اآلتية:

الثابتة  املوجودات  قيمة  لهم كذلك  املدفوعة  واملزايا  واالجور  واجلنس  الصنف  العاملني حسب  املقاهي عدد  عدد 
وكذلك االيرادات املتحققة حسب نشاط املقاهي للوصول الى قيمة اإلنتاج وقيمة املستلزمات بنوعيها)السلعيه 
واخلدميه( واملصروفات  األخرى للوصول الى مؤشر القيمة املضافة وفائض العمليات وكذلك مت اشتخراج مؤشرعدد 
املشتركني في خدمة االنترنت حسب الغرض وعدد اجهزة استخدام تكنولوجيا املعلومات حسب انواعها  في تلك 

املقاهي وحسب احملافظات.

- مت دعم التقرير النهائي بجداول إضافية جديدة

- مت إصدار التقرير بنسخه واحدة عربي وانكليزي معاً بدل تقريرين منفصلني .

- مت نشر البيان الصحفي واجلداول النهائية املستخرجة ومت تسليم تقريرين منه نسخه عربي واخرى انكليزي الى 
شعبة االنترنت الغراض النشر على املوقع االلكتروني اخلاص باجلهاز املركزي لالحصاء . 

2 - -2 مسح شركات السفر والسياحة :- وهو مسح دوري ينفذ كل سنتني وآخر مسح كان لسنة 2013

مت تنفيذ هذا املسح على جميع محافظات العراق ومت ادخال االستمارات الكترونيا تأخر استالم االستمارات اخلاصه 
باملسح لكل من محافظتي نينوي وصالح الدين وكذلك استمارات اقليم كردستان للظروف األمنيه حيث مت ادخالها 
بعد اإلستالم مباشرةً ومت اجناز التقرير النهائي ويحتوي التقرير على مؤشرات إحصائية واقتصادية وحتليلية وكاآلتي 

-عدد شركات السفر والسياحة  وعدد األجهزه املتوفرة فيها حسب احملافظات
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- قيمة اإلنتاج اإلجمالي)اإليرادات( واملستلزمات بنوعيها السلعيه واخلدميه  والقيمة املضافة لهذا النشاط حسب 
احملافظة

-األجور واملزايا وعدد العاملني حسب اجلنس وفائض العمليات والنفقات الرأسمالية وحسب احملافظة

-عدد املسافرين املنقولني داخل وخارج العراق حسب احملافظه واجلنس

- باألضافة الى مؤشرات إ حصائية وحتليلية ورسومات بيانيه وخرائط تخص هذا النشاط ومت إصدار التقرير بنسخه 
النشر  الغراض  االنترنت  شعبة  الى  وإرساله  نشرالتقرير  ومت  منفصلني  تقريرين  بدل  معاً  وانكليزي  عربي  واحدة 
في املوقع االلكتروني اخلاص باجلهاز املركزي لالحصاء مع البيان الصحفي وباللغتني عربي واإلنكليزي ومت تزويدهم 

بنسختني الكترونيني منه نسخه عربي واخرى انكليزي للنشر أيضاً

-3 2 - مسح كلفة تشغيل سيارات األجرة في القطاع اخلاص:- مت تنفيذ آخر مسح ضمن خطة عمل اجلهاز املركزي 
لإلحصاء لسنة 2013 ومؤشرات التقرير حسب سنة 2012 لتكون املؤشرات لسنه تقوميية كاملة 

ولغرض توفير مؤشرات تفصلية حلاجة احلسابات القومية قامت مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت بتنفيذ هذا 
ويتم  السنوية   اخلطة  من  يدرج  لم  امليزانيه  لعجز  ونظرا  دوري كل سنتني   وهو مسح    2013 في سنة  املسح 

استخراج املؤشرات اآلتية

- اإليراد السنوي وساعات اإلشتغال وعدد الكياومترات املقطوعة بالسيارة خالل السنة وعدد ايام التوقف ومعدل 
األجور املدفوعة حسب نوع السيارات لكافة انواع الركاب واحلمل وحسب احملافظة

- كلفة إدامة وتشغيل السياره واملصروفات )السلعية واخلدمية( والقيمة املضافة وفائض العمليات

-2-4 اخلزين في القطاع اخلاص )اخلزن للغير( لسنة 2012 

ولغرض توفير مؤشرات تفصلية حلاجة احلسابات القومية قامت مديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت بتنفيذ هذا 
ويتم  السنوية   اخلطة  من  يدرج  لم  امليزانيه  لعجز  ونظرا  دوري كل سنتني   وهو مسح    2013 في سنة  املسح 

استخراج املؤشرات اآلتية

-عدد منشآت )اخلزن للغير(موزعه حسب احملافظات واألقضية لسنة 2012

-اإليراد السنوي  واإليرادات األخرى ومعدل األجور املدفوعة حسب اجلنس كلفة إدامة وتشغيل اخملزن حسب نوع اخملازن 
و ونوع البضاعة اخملزونة كذلك القيمة املضافة ومكوناتها لهذا النشاط  وعدد العاملني وفائض العمليات لسنة 

.2012

- صافي قيمة األصول الثابته ملنشآت )اخلزن للغير(  وتكوين رأس املال الثابت مع الرصيد في نهاية السنه لقيمة 
املوجودات الثابته حسب النوع. 

-3-4- مسح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لالسر واالفراد لسنة 2013 

مت سحب عينة مقدارها ) 21708 ( مبعدل تسع اسر لكل مجال التي عددها 2412 ولكل محافظات العراق بضمنها 
ادخال  مت  حيث  االمنية  لظروفها  االنبار  محافظة  عدا  احملافظات  جميع  على  املسح  تنفيذ  ومت  كردستان  اقليم 
االستمارات الكترونيا ومت استالم الفايل وتسليمة الى قسم التحليل االحصائي الستخراج اجلداول النهائية ومت اجناز 
التقرير النهائي من قبل مديرية احصاءات النقل واالتصاالت  يحتوي على مؤشرات احصائية وحتليلية ألستخدام 

تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
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1-4-3-  مسح استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت في منشآت الصناعة التحويلية )الكبيرة واملتوسطة( 
ودواوين الوزارات والدوائر غير املرتبطة بوزارة لسنة 2011

مت تنفيذ هذا املسح في كافة انشطة الصناعة التحويلية ومت تنفيذ املسح ايضا على مراكز دواوين الوزارات والدوائر 
غير املرتبطة بوزارة للحكومة االحتادية وحكومة اقليم كوردستان. ويهدف املسح الى الوقوف على مدى استخدام 
التكنالوجيا احلديثة وحتسني وتطوير العمل لفتح فرص كثيرة واستثمارها في حتقيق االهداف التنموية واالجتماعية 
واالقتصادية مما يساعد متخذي القرار على وضع البرامج التنموية لزيادة اخلدمات االلكترونية, واآلتي اهم املؤشرات 

املستخرجة 

والعاملني  واملنشآت  ومحمول  ارضي  هاتف  لديها  تتوفر  التي  املنشآت  ونسبة  والعاملني  املنشآت  اجمالي عدد   -
انواع اخلدمات في  والنطاق املستخدم وكذلك  االنترنيت حسب كيفية االتصال  في  أستخدم احلاسوب وكذالك 

استخدام االنترنيت حسب القطاع )عام,خاص,قطاعات اخرى( 

-اجمالي دواوين عدد الوزارات والدوائر غير املرتبطة بوزارة وعدد العاملني ونسبة دواوين الوزارات والدوائر غير املرتبطة 
بوزارة التي يتوفر لديها خط هاتف ارضي, خط هاتف محمول ,تستخدم احلاسوب, وكذلك نسبة استخدام االنترنيت 

وعدد الذين يتوفر لديهم موقع الكتروني على والويب والتي تقدم خدمات عبر موقعها االلكتروني 

وانظمة  االتصال  كيفية  حسب  االنترنيت  تستخدم  التي  بوزاره  املرتبطة  غير  والدوائر  الوزارات  دواوين  نسبة   -
الشبكات املستخدمة ونوع اخلدمة التي حتصل عليها باستخدام االنترنيت  

لظروف  وذلك  رسميه  مبوافقات  املسح  هذا   تاجيل  مت   :  2014 والفضائية لسنة  االذاعية  القنوات  -4-4-1 مسح 
الصرف واملوازنة علما انه قد مت تصميم استمارة املسح املذكور

-5-4-1 تقييم جاهزية حتول مؤسسات الدولة نحو احلوكمة األلكترونية لسنة 2015 :- مت تصميم استمارتني  األولى 
لتعيني مجتمع املسح رقم )1( واستمارة ثانية لتنفيذ املسح  رقم )2(من قبل مديرية احصاءات النقل واالتصاالت 
وبدورها تقوم تلك املديرية مبتابعة إستالم وتسليم إستمارات تنفيذ العمل ووكذلك اجناز العمل الكلي  رغم ان هذا 

املسح ليس ضمن خطة العمل السنويه ملديرية إحصاءات النقل واإلتصاالت
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مقدمة

وتبويب ومعاجلة  املركزي لإلحصاء مسؤول عن جمع  واجلهاز  العراقي نظام مركزي  الوطني  االحصائي  النظام  ان 
وحتليل ونشر البيانات وهو مؤسسة حكومية ترتبط بوزارة التخطيط يرأسه مختص بدرجة خاصة،ويتشكل اجلهاز 
من مجموعة من موظفني  يخضعون لقانون اخلدمة املدنية والية توزيع الدرجات الوظيفية والسلم الوظيفي احملدد 

من قبل وزارة املالية ويتسم نظام العمل في اجلهاز املركزي لإلحصاء مبا يأتي:

  االستقاللية واملصداقية. 1

  مبادئ التنظيم وإعادة التنظيم.. 2

 متويل النظام االحصائي.. 3

  احترام اخلصوصية واحلفاظ على السرية.. 4

 املناسبة وحسن التوقيت .. 5

  السرية واإلفصاح في نشر وترويج البيانات.. 6

 يعتمد اجلهاز املركزي لالحصاء في انتاج االحصاءات الرسمية اجلارية على النموذج ذو املراحل اخلمسة :

 مرحلة التخطيط. 1

  مرحلة التهيئة واالعداد. 2

  مرحلة العمل امليداني)جمع البيانات(. 3

  مرحلة العمل املكتبي)املعاجلة والتحليل(. 4

 مرحلة اعداد التقرير والنشر. 5

ويعتبر اعتماد هذا الدليل نقطة حتول من النموذج القدمي الى النموذج املعياري العام لالنتاج االحصائي ذو مراحل 
االنتاج التسعة الذي يعمل على ضمان صحة البيانات وسالمة املنهجية والدقة واملوثوقية وسهولة االطالع وحتديد 

ابعاد جودة البيانات وعناصر املمارسات السليمة لكل بعد.

مفهوم اإلحصاءات الصناعية:

  تلعب اإلحصاءات الصناعية دورا مهما في عمليات املراقبة والتحليل والتخطيط للتطور االقتصادي،على أن تكون 
حديثة،وان  تكنولوجيا  ذات  بيانات  قواعد  في  تخزينها   يتم  مفصلة،مقارنة،ومحدثة،وان  موثقة  اإلحصاءات  هذه 
يتم نشرها وتبادلها واستخدامها الحتساب املؤشرات ذات الصلة . وتشكل اإلحصاءات واملؤشرات الصناعية مع 
اإلحصاءات القطاعية والبيئية ركائز أساسية التخاذ القرارات اإلستراتيجية من اجل حتقيق التنمية املستدامة ،كما 
إن وفرة البيانات واملعلومات الصناعية الدقيقة واحملدثة تعتبر عامال أساسيا لتحسني اإلنتاج وتطوير املؤسسات 

الصناعية. 

قطاع  الصناعية  البيانات  تغطي  حيث  الصناعي  النشاط  أوجه  على  التعرف  إلى  الصناعية  اإلحصاءات  تهدف 
التعدين والكهرباء واملاء والغاز باإلضافة إلى الصناعات التحويلية.ويختلف مدى التغطية في اإلحصاءات الصناعية 
الكبيرة  الصناعية  املنشات  على  التركيز  عادة  الصناعية،ويتم  واألنشطة  املنشاة  وحجم  البيانات  نوع  حسب 
،أما املنشات الصناعية الصغيرة فتشتمل على بيانات  البيانات بشكل فصلي أو سنوي  فتستوفى منها بعض 
سنوية وغالبا يتم استحصال تلك البيانات من خالل عينة يتم اختيارها من اجملتمع الكلي من تلك املنشات،أما 

املنشات املتوسطة فتستوفى البيانات منها بشكل سنوي كاملنشات الكبيرة باستثناء عدد العاملني .
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يحتل القطاع الصناعي موقع مهم بني قطاعات االقتصاد العراقي كما يساهم في عملية التنمية االقتصادية 
للمنشآت  شامل  سنوي  مسح  الصناعي  االحصاء  مديرية  تنفذ  حيث  االخرى  االقتصادية  قطاعات  تطوير  وفي 

الصناعية العاملة بأنواعها الثالثة وكما يلي :

املشتغلني عن ثالثني مشتغالً متضمناً . 1 يزيد فيها عدد  التي  املنشآت  تلك  : هي  الكبيرة  الصناعية  املنشآت 
مؤشرات رئيسية للصناعات االستخراجية )عدا النفط ( والتحويلية حسب القطاعات العام واخملتلط واخلاص .

املنشآت الصناعية املتوسطة: هي تلك املنشآت التي تستخدم )10 - 29( مشتغالً متضمنه مؤشرات رئيسية . 2
للصناعات التحويلية فقط.

املنشآت الصناعية الصغيرة : هي تلك املنشآت التي يعمل فيها اقل من 10 مشتغلني متضمنة  مؤشرات . 3
رئيسية للصناعات التحويلية فقط.

املصطلحات اخلاصة مبديرية اإلحصاء الصناعي :

املنشاة الصناعية:

تعرف املنشاة الصناعية بأنها الوحدة االقتصادية التي متارس نشاطها الصناعي في مكان ثابت أو عدة أماكن حتت 
ملكية أو إدارة واحدة أو حائز واحد وتقوم بإنتاج سلع وخدمات أكثر جتانسا.

النشاط الصناعي:

عبارة عن عملية ،أي مجموعة من األعمال التي تنتج عنها مجموعة معينة من املنتجات وعلى هذا فان النشاط 
يتم بإدخال موارد وإجراء عملية إنتاجية وخروج منتجات.

النشاط الرئيس للمنشاة:

هو النشاط الذي تفوق قيمته املضافة قيمة أي نشاط آخر يضطلع به داخل املنشاة نفسها ويجب أن يكون املنتج 
أن  املمكن  من  كان  وان  أخرى،حتى  إلى منشات  للتسليم  قابلة  وخدمات  النشاط مكونا من سلع  لهذا  الرئيس 

يستخدم الستهالك املنشاة املنتجة نفسها أو لتكوين رأس املال فيها.

النشاط الثانوي للمنشاة:

اإلنتاج  مثل  إنتاجه  يكون  أن  ويجب  الرئيس  النشاط  إلى  باإلضافة  املنشاة  نفس  ضمن  ميارس  الذي  النشاط  هو 
من  اقل  الثانوي  للنشاط  املضافة  القيمة  تكون  أن  ويجب  املنتجة  املنشاة  خارج  إلى  للتسليم  مناسبا  الرئيس 
الرئيسة أوال حسب التعريف أعاله وباقي  الرئيس ،وفي ضوء ذلك يتم حتديد األنشطة  القيمة املضافة للنشاط 

األنشطة تعتبر ثانوية عدا ما يصنف باألنشطة املساعدة.

قطاع العمل:

هو عائدية الشركات أو املعامل التي ميارس فيها نشاط معني وميثل إحدى احلاالت اآلتية:

القطاع العام: أن تكون الشركة مملوكة للحكومة ومتارس نشاطا إنتاجيا على شكل سلع أو خدمات وممولة 	 
ذاتيا.

القطاع احلكومي: أن تكون الشركة أو املعمل مملوكة للحكومة سواء كانت متارس عمال إداريا أو تنظيميا وممولة 	 
مركزيا.

القطاع اخلاص : أن تكون الشركة أو املعمل مملوكة ألشخاص عراقيني ملكية كاملة لفرد واحد أو مجموعة 	 
من األفراد في هيئة شركة. 
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التقارير التي تصدرها مديرية االحصاء الصناعي:

تقرير املنشات الصناعية الكبيرة)سنوي(  -1

تقرير املنشات الصناعية املتوسطة)سنوي(  -2

تقرير املنشات الصناعية الصغيرة)سنوي(  -3

تقرير املاء والكهرباء)سنوي(  -4

باإلضافة الى التقرير الفصلي للمنشات الصناعية الكبيرة )كل ثالثة اشهر(  -5

واملسوحات التي يتم تنفيذها وفق احلاجة للبيانات كل اربع الى خمس سنوات.  -6

املؤشرات التي تصدرها مديرية االحصاء الصناعي

عدد املنشآت  -1

عدد العاملني  -2

قيمة االنتاج  -3

قيمة املستلزمات  -4

قيمة االجور املدفوعة للمشتغلني.  -5

مؤشرات اقتصادية اخرى.  -6

الية اصدار التقارير الفصلية والسنوية للمنشآت الصناعية الكبيرة:

 يكون العمل ميداني شامالً لكل اطار املنشاة الصناعية الكبيرة فصلية وسنوية .. 1

 عند وصول االستمارات الفصلية والسنوية الى مديرية االحصاء الصناعي نقوم بتأشيرها في سجالت خاصة . 2
باألطر موضحة فيها املنشاة الصناعية العاملة واملتوقفة سواء كانت فصلية او سنوية .

 بعدها جتري عمليات التدقيق والترميز.. 3

4 .Oracle اذا كانت االستمارات فصلية نقوم بإدخالها على احلاسوب داخل الشعبة عن طريق برنامج 

 اما اذا كانت االستمارات سنوية فتسلم الى االنظمة والبرامج ليتم ادخالها على احلاسوب .. 5

 جتري عملية تصحيح القراءات احلاسبة وبعد انتهاء هذه املدة حتول البيانات الى نظام االكسل .. 6

 يطبع التقرير ويرسل الى جلنة التدقيق وبعد انتهاء العملية يرسل الى املطبعة اذا كان التقرير سنوي لغرض . 7
النشر. 

 اما اذا كان التقرير فصلي فنرسل جداول باملؤشرات الى احلسابات القومية .. 8
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مالحظات حول تدفق البيانات من اجلهات الساندة

مصادر البيانات:

أوالً: دائرة ماء بغداد ) أمانة بغداد (

 ثانياً : املديرية العامة للماء ) وزارة البلديات واألشغال العامة ( 

ثالثاً : مركز املعلوماتية في وزارة الكهرباء

-دائرة ماء بغداد في امانة بغداد :

 بيان كمية املاء الصافي املباع باملتر املكعب أو مليون م3  وكمية االنتاج الفعلي1. 

 اجور العاملني يفضل درجها باأللف دينار وكذلك قيم املستلزمات 2. 

 احتساب وذكر مؤشرات احلسابات القومية ضمن التقرير دورياً التي تتضمن :3. 

 أ- اجمالي تكوين رأي املال الثابت

ب- اإلندثارات

ج-  املستلزمات السلعية 

د-  مستلزمات اخلدمية 

هـ - الضرائب واإلعانات

-املديرية العامة للماء في وزارة البلديات :

احتساب وذكر مؤشرات احلسابات القومية ضمن التقرير دورياً التي تتضمن: 

أ -اجمالي تكوين رأي املال الثابت

ب -اإلندثارات

ج - املستلزمات السلعية  

د - مستلزمات اخلدمية 

هـ - الضرائب واإلعانات   

-مديرية مركز املعلوماتية في وزارة الكهرباء :

1- الحظنا تأخر صدور تقرير احصاء الكهرباء لسنة 4102 خارج موعد خطة عمل اجلهاز وكان آخرها في 5102/8/02 
في حني ان املوعد حسب خطتنا في 5102/5/1 .

2- يرجى احتساب وذكر مؤشرات احلسابات القومية في منت التقرير دورياً والتي تتضمن :

أ -اجمالي تكوين رأس املال الثابت

ب -اإلندثارات

ج- املستلزمات السلعية
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 د-  الضرائب واإلعانات

 هـ -املستلزمات اخلدمي

من خالل سير العمل امليداني ومتابعة املنشآت الصناعية في القطاع العام للحصول على البيانات اإلحصائية عن 
طريق مأل االستمارات الفصلية والسنوية لوحظ ان بعض املنشآت تعتذر أو متتنع عن اعطاء هذه البيانات .

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  موظفي  مع  التعاون  على  رسمية  بكتب  املنشآت  هذه  توجه  لكي  الوزارات  حث  يرجى 
لتزويدهم بالبيانات اإلحصائية خدمة للصالح العام واملنشآت املمتنعة هي : 

1.معمل سمنت كربالء ) استثمار (                                           الصناعة واملعادن 

2.شركة األصباغ احلديثة                                                        الصناعة واملعادن   

3.مطبعة العمـــال املركزية ) االحتاد العام لنقابات العمال (               مجلس الوزراء 

4.مطبعــة الـــوارث                                                                     ديوان الوقف الشيعي

وزارة النفط :

توجيه منشآت مصافي النفط ومعامل الغاز التابعة لها في بغداد واحملافظات بضرورة تسهيل دخول الباحثني 	 
التابعني للجهاز املركزي لإلحصاء الى هذه املنشآت من اجل احلصول على البيانات اإلحصائية . 

توجيه الشركة العامة لتوزيع املنتجات النفطية بعدم تزويد معامل الطابوق في القطاع العام واخلاص بالنفط 	 
األسود إال بعد جلب أصحاب هذه املعامل كتاب رسمي من مديريات اإلحصاء في بغداد واحملافظات يؤيد فيه 

تزويد اجلهاز املركزي لإلحصاء بالبيانات اإلحصائية . 

 ابرز االجنازات التي حتققت في اطار االستراتيجية الوطنية لتطوير النظام االحصائي في العراق فيما يخص 	 
مديرية االحصاء الصناعي هو:

اوال: التحول من التصنيف الصناعي الدولي املوحد بنسخته الثالثة الى التصنيف ذاته بنسخته الرابعة وما تبع 
هذه اخلطوة من تعديالت وتغييرات في اطار عمل املديرية.

العمليات  لتوثيق  املعياري  النموذج  باستخدام  املديرية  في  تنفيذها  مت  التي  املسوحات  توثيق  على  العمل  ثانيا: 
) GSBPM( االحصائية

ثالثا: العمل على توثيق البيانات االحصائية )Metadata(وفق بطاقات املشروع االحصائي . مت العمل عليها بجهد 
تنفيذ  عن  املسؤولة  العليا  اجلهات  موافقة  على  احلصول  بانتظار  تنشر  ولم  املديرية  عمل  تطوير  لغرض  فردي 

االستراتيجية.

املتوسطة  الصناعية  للمنشات   )SPG( الصناعية  االقمار  عبر  اجلغرافية  املواقع  حتديد  نظام  على  العمل  رابعا: 
والكبيرة عن طريق حتديد إحداثيات املوقع على خطوط الطول والعرض

التصنيف الصناعي الدولي

التصنيف الصناعي الدولي املوحَّد جلميع األنشطة االقتصادية هو التصنيف املعياري الدولي لألنشطة اإلنتاجية. 
والغرض الرئيسي لهذا التصنيف هو توفير مجموعة من فئات األنشطة اإلنتاجية التي ميكن استخدامها جلمع 

ونشر اإلحصاءات حسب هذه األنشطة.
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ومتسق  متماسك  تصنيفات  هيكل  من  االقتصادية  األنشطة  املوحَّد جلميع  الدولي  الصناعي  التصنيف  يتكّون 
لألنشطة االقتصادية على أساس مجموعة من املفاهيم والتعريفات واملبادئ وقواعد التصنيف املتفق عليها دولياً، 
التحليل  ألغراض  م  نسق مصمَّ في  عنها  والتعبير  بداخله  االقتصادية  البيانات  ميكن جتميع  شامالً  إطاراً  ويقدِّم 
داً لتنظيم املعلومات التفصيلية  االقتصادي واتخاذ القرارات وُصنع السياسات، وميثِّل هيكل التصنيف نسقاً موحَّ
عن حالة أي اقتصاد وفقاً للمبادئ واألسس االقتصادية. ومن خالل ما سبق ميكن تعريف التصنيف الصناعي الدولي 
املوحد  بأنه التصنيف املرجعي الدولي الذي يعمل على توفير مجموعة من فئات األنشطة التي ميكن استخدامها 

جلمع وحتليل اإلحصاءات حسب هذه األنشطة.

وان الهدف الرئيس لهذا التصنيف هو توحيد جميع األنشطة االقتصادية اإلنتاجية وفقا لتعريف احلسابات القومية 
وتندرج أهمية التصنيف مبا يلي:

 توحيد تبويب وعرض البيانات.1. 

 سهولة إجراء املقارنات بني الدول.2. 

 سهولة تبادل اخلبرات الدولية وتابعة آخر املستجدات.3. 

 سهولة توحيد املؤشرات واملفاهيم االقتصادية واالجتماعية املرتبطة بالتصانيف.4. 

ومن ابرز الصفات التي يتمتع بها التنقيح  الرابع للتصنيف الصناعي الدولي:

نظام 1.  في  اإلنتاج  حدود  داخل  االقتصادية  باألنشطة  تتمثل  والتي  اإلنتاجية  األنشطة  عام  بشكل  يغطي   
احلسابات القومية.

 تقسيم األنشطة االقتصادية تقسيما فرديا إلى أربع مستويات بحيث ال يتم التداخل بني الفئات والتي تسمى 2. 
)أبواب(.

 يستخدم لتصنيف الوحدات اإلحصائية مثل املنشآت أو املشاريع حسب النشاط االقتصادي الذي تعمل فيه 3. 
مبا يسمح مبقارنة البيانات وطنيا ودوليا.

 يقوم بتجزئة االقتصاد إلى مستويات أكثر تفصيال حتوي الصناعات ومستويات األقسام واألبواب األكثر جتميعا.4. 
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املقدمة

يهتم اجلهاز املركزي لإلحصاء إضافة لإلحصاءات االقتصادية بجمع بيانات عن الواقع االجتماعي وكل ما يتضمن 
من معرفه أساسية للوضع التربوي والصحي والعمل والضمان االجتماعي وكافة األنشطة االجتماعية التي جتمع 
مراحله  بكافة  التعليم  تقارير عديدة عن  املديرية  . حيث تصدر  والتربوي  االجتماعي  اإلحصاء  مؤشراتها مديرية 
القطاعني  دور احلضانة في  وعن  والتطويري  املهني  والتدريب  املوازي  والتعليم  واملهني  التقني  التعليم  عن  فضالً 
لقطاع  املقدمة  واخلدمات  الشخصية  اخلدمات  تقارير عن  وإصدار  االجتماعية  الرعاية  وحدات  وعن  واخلاص  العام 

األعمال في القطاع اخلاص .

وفيما يتعلق باإلحصاءات الصحية التي كانت ولفترة طويلة تصدر املديرية تقارير عنها فأن وزارة الصحة في اآلونة 
األخيرة ألغت التنسيق املشترك مع اجلهاز وبدأت تصدر تقاريرها باالعتماد على استمارة موحدة معده من قبلها 
. هذا الى جانب إصدار تقارير إحصائية  عن اجلرمية في مراحل التحقيق واحلكم والتنفيذ ، وعن املكتبات واألندية 
بالتنسيق مع مكتب  اجلنائي  والعدل  اجلرمية  لتنفيذ مسح  والتخطيط حالياً   ، الشباب سابقاًً  ومراكز  الرياضية 

مكافحة اجلرمية واخملدرات والبرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة .

ومن أهم األعمال املتميزة التي نفذتها املديرية مواصلتها املستمرة في اجناز املسح العنقودي متعدد املؤشرات منذ 
اجلولة األولى له عام 1996 وحتى اجلولة الرابعة عام 2011 بالتنسيق مع منظمة اليونيسف . 

تتكون املديرية من خمس شعب وكما يأتي : ـ 

شعبة اإلحصاءات الصحية . 1

شعبة إحصاءات التربية والتعليم العالي . 2

شعبة إحصاءات الرعاية االجتماعية . 3

شعبة إحصاءات اإلصالح االجتماعي . 4

شعبة إحصاءات املرأة والطفل . 5

مستوى التنسيق والتعاون مع الوزارات ذات العالقة : ـ. 6

1. وزارة التربية : ـ 

يتميز قسم اإلحصاء في وزارة التربية بتعاونه اجلاد واخمللص في التنسيق مع مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي 
في أعداد وإصدار تقارير إحصاءات التربية وفي االستجابة السريعة في تزويد املديرية بالبيانات املطلوبة والتي قد ال 

تتوفر في التقارير اإلحصائية .

2. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: ـ

االجتماعي  اإلحصاء  ومديرية  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  في  اإلحصاء  قسم  بني  والتعاون  التنسيق 
والتربوي  مستمر ومبستوى عالي ومتميز

3. وزارة الصحة : ـ

 على الرغم من أن وزارة الصحة قد ألغت التنسيق املشترك في مجال أعداد تقرير اخلدمات الصحية .



54 املؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء 2015

 اآل أن ذلك ال يعني إلغاء كافة مجاالت التنسيق والتعاون بني مديرية اإلحصاء االجتماعي ووزارة الصحة فالتنسيق 
والتعاون  مستمر في مجال تبادل اخلبرات والبيانات اإلحصائية املطلوبة من الطرفني.

4. وزارة العمل والشؤون االجتماعية : ـ

التنسيق مع قسم اإلحصاء في وزارة العمل والشؤون االجتماعية مستمر ولكنه ال يرقى إلى مستوى الطموح 
حيث إن قسم اإلحصاء ال يتولى مسؤولية التنسيق املباشر في مجال إحصاءات وحدات الرعاية االجتماعية وإمنا 
تقوم مديرية اإلحصاء االجتماعي بالتعامل مع دائرة ذوي االحتياجات اخلاصة ودائرة الرعاية االجتماعية في إعداد 
الرعاية االجتماعية في الوقت الذي يجب أن يقوم بهذه املهمة قسم اإلحصاء في  وإصدار تقرير إحصاء وحدات 

الوزارة.

أهم املشاكل واملعوقات : ـ

ال توجد مشاكل كبيرة في العمل اإلحصائي التنسيقي مع الوزارات ذات العالقة في مجال إعداد وإصدار التقارير 
اإلحصائية فيما عدا ما حصل مع وزارة الصحة وفيما يأتي بعض املشاكل اجلانبية .

ذلك  في  الوزارات  تتلكأ  حيث  اإلحصائية  اجملموعة  إلغراض  املطلوبة  اإلحصائية  البيانات  انسيابية  صعوبة    .1  
ويتطلب احلصول على البيانات صعوبة بالغة في املتابعة من خالل الكتب الرسمية واملتابعة الشخصية . 

للعمل  وتوثيق  عمل  برنامج  وجود  لعدم  اإلحصائي  التنسيق  يعيق  قد  اإلحصاء  أقسام  في  املسؤولني  تغير    .2  
اإلحصائي املشترك في بعض األحيان في تلك الوزارات

 3. عدم مركزية بعض أقسام اإلحصاء في الوزارات مثل وزارة املالية ، وزارة العمل والشؤون االجتماعية في التنسيق 
والتعامل مع مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي مما يشتت اجلهود في التعامل مع عدة دوائر داخل الوزارة الواحدة 

لتجميع البيانات املطلوبة .

التوصيات : ـ

تفعيل جلان التنسيق مع وزارات التربية ، التعليم العالي ، الصحة ، العمل والشؤون االجتماعية بهدف تطوير . 1
العمل اإلحصائي ووضع التسهيالت الالزمة لذلك ومعاجلة املشاكل التي قد تؤثر على دقة وشمولية البيانات 

والتوقيتات الزمنية إلصدار التقارير اإلحصائية على ان جتتمع مرة كل ثالثة أشهر على اقل تقدير.

قيام قسم اإلحصاء الصحي واحلياتي في وزارة الصحة بتضمني التقرير الصحي السنوي البيانات املطلوبة من . 2
قبل مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي إلغراض اجملموعة اإلحصائية الصادرة من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء.

قيام قسم اإلحصاء في وزارة املالية بالتعاون مع مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي في وضع التسهيالت . 3
الالزمة النسيابية املعلومات املطلوبة من هيئة التقاعد الوطنية إلغراض اجملموعة اإلحصائية الصادرة من قبل 

اجلهاز املركزي لإلحصاء ونفس الشيء بالنسبة لوزارة العمل والشؤون االجتماعية 

يتولى قسم اإلحصاء في وزارة العمل والشؤون االجتماعية مسؤولية التنسيق املباشر مع مديرية اإلحصاء . 4
ذوي  دوائر  انتقال  بعد  االجتماعية السيما  الرعاية  تقرير وحدات  وإصدار  إعداد  والتربوي في مجال  االجتماعي 

االحتياجات اخلاصة والرعاية االجتماعية إلى مسؤولية احملافظات.

مشاركة اجلهاز املركزي لإلحصاء مديرية اإلحصاء االجتماعي والتربوي في املسوحات املتخصصة التي تنفذها . 5
الوزارات ذات العالقة بطبيعة نشاطها لتبادل اخلبرات واملعلومات اإلحصائية والتنسيق في مجال التصميم 

والتنفيذ.
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املقدمة

 2003 عام  بعد  البيئة  إحصاءات  قسم  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  في  أنشأت  التي  احلديثة  التشكيالت  ضمن  من 
لإلحاطة إحصائياً باجلوانب البيئية التي لم تتوافر مثلها من قبل. وتركز إحصاءات البيئة على أهم ثالث عناصر 
مكونة للبيئة )الهواء،املاء والتربة( إضافة الى جمع بيانات عن التنمية املستدامة وتوفير مؤشرات احملاسبة البيئية 

االقتصادية لقطاع املياه إضافة الى البيانات عن التلوث والوعي البيئي.

االحصاءات  الوزارات في جلنة  ممثلي  البيئي عن طريق  باجلانب  العالقة  ذات  احلكومية  واملؤسسات  الوزارات  تتعاون 
اللجان العداد ستراتيجيات  الوزارات في  الى بعض  الفني واالستشاري  الدعم  البيئية، وهناك تعاون وثيق لتقدمي 

الوزارات أو تنفيذ املسوح املشتركة.

يتكون قسم إحصاءات البيئة من ثالث شعب متمثلة بـ )شعبة األراضي والهواء ، شعبة املياه وشعبة النفايات(.

يهدف قسم إحصاءات البيئة الى:

توفير بيانات إحصائية خملتلف عناصر البيئة )املاء،الهواء والتربة(.1. 

توفير بيانات عن ملوثات البيئة حسب القطاعات )صناعي،طبي،مجازر...الخ(.2. 

إنشاء قاعدة بيانات بيئية تعكس الواقع البيئي.3. 

توفير مؤشرات عن الوعي البيئي.4. 

توفير مؤشرات عن البيئة والتنمية املستدامة. 5. 

ضمن خطة عمل القسم السنوية أصدار التقارير األتية:   

االحصاءات البيئية للعراق1. 

مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة ذات االولوية في العراق2. 

احملاسبة البيئية االقتصادية لقطاع املياه في العراق3. 

ومن ضمن خطة عمل القسم أيضاً القيام بـتنفيذ مسح سنوي تخصصي بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة ومن 
املسوحات املنفذه:

1. املسح البيئي لقطاع اخلدمات البلدية )املياه، اجملاري، اخلدمات البلدية( لسنتي 2005 و 2010

2.  املسح البيئي لنشاط اخلدمات الطبية في العراق لسنة 2008

3. املسح البيئي لقطاع الصناعة في العراق لسنة 2012

4. املسح البيئي لقطاع اجملازر في العراق لسنة 2013

إضافة الى تنفيذ القسم مسوحات أخرى خارج اخلطة وهي:

1.  مسح معارف ومواقف وممارسات اجملتمع حول أستخدامات املياه واجلوانب البيئية في العراق لسنة 2014

2. املسح الوطني للفتوة والشباب لسنة 2009
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ومن النشاطات االخرى التي نفذها القسم وهي خارج اخلطة السنوية:

1. تقدمي الدعم الفني واالستشاري الى بعض الوزارات من خالل املساهمة في اللجان إلعداد ستراتيجيات الوزارات 
الصحة  وزارة  مع  املشتركة  املسوح  تنفيذ  أو  البيولوجي  والتنوع  والشباب  والرياضة  البيئة  وزارة  كستراتيجية 
العينات وسحب االسر  البيئة )تصميم  العامة ووزارة  والبلديات واالشغال  والرياضة والصناعة واملعادن  والشباب 

.geo 6 املشمولة، املتابعات امليدانية و إدخال االستمارات( وإعداد تقارير كتقرير التوقعات البيئية السادس

في  املناخية  للتغيرات  اإلطارية  لالتفاقية  االطراف  والدولية كمؤمتر  االقليمية  املؤمترات  من  عدد  في  املشاركة   .2
الدوحة وبيرو.

3. املشاركة في اللجان التخصصية واملشاريع والفرق مثل جلنة )التغيرات املناخية، االداء البيئي، البالغ الوطني ، 
اللجنة الوطنية للتراث العاملي( ومشروع املساهمات احملددة وطنياً جتاه اتفاقية االمم املتحدة االطارية بشأن تغير 
املناخ و مشروع االلغام من خالل ترأس اجملاميع واملساهمة في إعداد أقسام التقارير الصادرة إضافة الى املشاركة في 
فرق العمل كفريق عمل متابعة تنفيذ االهداف االمنائية حول امدادات املياه واالصحاح البيئي والفريق العربي املعني 

ملتابعة االتفاقيات البيئية الدولية املعنية باملواد الكيمياوية والنفايات اخلطرة )اتفاقية بازل(. 

4. املشاركة في التعدادات السكانية واملسوح التخصصية التي نفذها اجلهاز كمسح متعدد املؤشرات ومسح 
النازحني ومسح خارطة الفقر ووفيات االمهات..الخ.

نبذة عن املشاركة في جلنة البالغ الوطني االول في العراق

مت تشكيل وحدة إدارة مشروع البالغ الوطني االول للعراق والذي ضم أربع فرق عاملة في إدارة املشروع وكلفت مديرة 
القسم برئاسة فريق القضايا التقاطعية والظروف الوطنية والتوعية والتعليم والتكنولوجيا وبناء القدرات إضافة 

الى كتابة التقارير اخلاصة مبشروع البالغ الوطني .

 مصادر البيانات اإلحصائية البيئية

يعتمد قسم إحصاءات البيئة في جمع البيانات على أليتني حسب مصدر تلك البيانات.

 األلية االولى من اجلهاز املركزي لإلحصاء :

بعض  قبل  من  املنتجة  والتقارير  املسوحات  من  البيئة  إحصاءات  تقارير  في  الواردة  البيانات  من  يتم جمع قسم 
والقوى  السكاني  القومية، اإلحصاء  )مديرية احلسابات  بـ  واملتمثلة  املركزي لإلحصاء  اجلهاز  الفنية في  املديريات 
العاملة، أحوال املعيشة، االحصاء الزراعي، االحصاء االجتماعي، احصاءات النقل واالتصاالت، قسم األرقام القياسية  

ومركز نظم املعلومات اجلغرافية(.

االلية الثاني من املؤسسات الرسمية االخرى :

مت تشكيل جلنة االحصاءات البيئية في بداية تأسيس القسم وتتكون من أعضاء من املؤسسات احلكومية التي لها 
عالقة باجلانب البيئي كل حسب أختصاصه، إذ يتم في بداية كل سنة مخاطبة املؤسسات عن طريق إعداد كتب 
رسمية تتضمن طلب البيانات للمؤشرات املطلوبة من كل مؤسسة، يتم جمع البيانات من املؤسسات املعنية عن 

طريق ممثليهم في جلنة االحصاءات البيئية وأرسالها الى القسم بكتاب رسمي يتضمن تلك البيانات.

مبمثل  االتصال  يتم  بالبيانات  تتعلق  مشكلة  أي  وجود  حالة  وفي  منطقيتها  تدقيق  يتم  البيانات  أستالم  بعد 
املؤسسة أو زيارتها لألستفسار عن تلك البيانات، ويجري العمل على أدخال البيانات وتبويبها في اجلداول املطلوبة 

إلعداد وأصدار التقارير لتلك السنة. 
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وتتمثل هذه املؤسسات بـ :

-  وزارة البلديات واالشغال العامة، أمانة بغداد

تعمالن على تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بـ ) كميات املياه الصاحلة للشرب املنتجة من املشاريع واجملمعات املائية 
النفايات  كميات  احملافظات،  حسب  الضياعات  و  املستهلكة  املياه  وكميات  املائية  واجملمعات  املشاريع  تلك  وعدد 
الصلبة حسب النوع ومياه الصرف الصحي وطرق التخلص منهما، عدد محطات ووحدات معاجلة مياه الصرف 

الصحي والطاقات التصميمية لها وكمية املياه املعاجلة...الخ (.

-  وزارة الزراعة

تعمل على تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بـ ) مساحات االراضي الصاحلة للزراعة واملزروعة والصحراوية واملتصحرة، 
كميات املبيدات واالسمدة اجملهزة للمحافظات، مساحات الغابات الطبيعية والصناعية...الخ (.  أما أهم املشاكل 

التي تواجه القسم في البيانات اخلاصة بوزارة الزراعة فهي:

 وجود أختالفات في املفاهيم املعتمدة بني وزارتي الزراعة والبيئة كـ )مفهوم احملميات( حيث أن وزارة الزراعة متتلك 
عدد من احملميات التابعة لها ولكن وزارة البيئة أعترضت عليها وأسمتها باملسيجات ويعود السبب الى أعتماد وزارة 

البيئة لقانون احملميات اجلديد.

  إضافة الى مفهوم االراضي الصاحلة للزراعة حيث أعتبرت وزارة الزراعة بعض أنواع االراضي الصحراوية )الرملية( 
صاحلة للزراعة بسبب جناح جتربة زراعة هذا النوع من االراضي  في حني ان وزارة البيئة ال تعتبرها كذلك مما يسبب 

تناقض في البيانات. 

- وزارة البيئة

تعمل على تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بـ ) احملميات، معدالت تراكيز أنبعاثات بعض الغازات وامللوثات في اجلو، 
تراكيز الدقائق العالقة، أنبعاثات الرصاص الناجم عن مكائن االحتراق...الخ(. أما أهم املشاكل التي تواجه القسم 
املنظمات  املعتمدة غالباً من قبل  امللوثات  أنواع  البيئة فهي عدم وجود فحص لكافة  بوزارة  البيانات اخلاصة  في 

الدولية إضافة الى قلة عدد محطات الفحص املوجودة في  محافظات العراق.

- وزارة النفط

تعمل على تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بـ ) كميات الوقود املستخدم في االفران واملراجل، كميات الغازات احملروقة 
في الشعالت...الخ (.

 أما أهم املشاكل التي تواجه القسم في البيانات اخلاصة مع وزارة النفط فهي - عدم قيام وزارة النفط بتزويد 
القسم بامللوثات املطروحة الى الهواء وكمياتها واالكتفاء بتجهيز القسم بالكميات احملروقة.

- وزارة املوارد املائية

تعمل على تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بـ ) كميات املياه الواردة الى العراق عن طريق نهري دجلة وروافده والفرات، 
السدود  من  املتبخرة  املياه  كمية  املتساقطة،  االمطار  كميات  واخلزانات،  السدود  ملياه  واالغالق  االفتتاح  مخزون 
العامة  الهيئة  خالل  من  والنواحي  واالقضية  احملافظات  مساحات  االهوار،  الى  املطلقة  املياه  كميات  واخلزانات، 

للمساحة التابعة للوزارة (.
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- وزارة الصناعة واملعادن

الصناعية  اخمللفات  وكميات  واملصرفة  املستخدمة  املياه  ) كميات  بـ  اخلاصة  بالبيانات  القسم  تزويد  على  تعمل 
الصلبة اخلطرة وغير اخلطرة املتولدة من املعامل التابعة للوزارة وشركات القطاع اخملتلط (.

- وزارة النقل

تعمل على تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بـ ) االنواء اجلوية من درجات حرارة عظمى وصغرى والرطوبة النسبية 
وكمية االمطار الساقطة والضغط اجلوي إضافة الى خارطة العراق املطرية (.

أهم املشاكل التي يعاني منها القسم مع الوزارة فتتمثل بـ:

 عدم جتهيز القسم بكميات املياه املتبخرة من السدود واخلزانات واالنهار.	 

)بغداد،البصرة،املوصل 	  أربع محافظات فقط هي  ببيانات االنواء اجلوية وتركزها في   قلة عدد احملطات اخلاصة 
واالنبار(.

- وزارة الكهرباء

املياه  وكميات  واملوزعة  واملستوردة  املنتجة  الكهرباء  كميات   ( بـ  اخلاصة  بالبيانات  القسم  تزويد  على  تعمل 
املستخدمة الغراض التبريد والتوليد في محطات أنتاج الطاقة الكهربائية وكمية املياه املصرفة الى النهر(.

- وزارة الصحة

تعمل على تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بـ ) أعداداملصابني باألمراض السرطانية وأمراض العوز املناعي وبعض 
االمراض الشائعة االخرى، أعداد الوفيات لألطفال وأعداد املرضى والراقدين واملراجعني، االطار االحصائي، اللقاحات(.
أما خطة عمل قسم إحصاءات البيئة لسنة 2016 فتتضمن أصدار التقارير السنوية وتنفيذ املسح البيئي لقطاع 

اخلدمات البلدية )املياه، اجملاري اخلدمات البلدية( لسنة 2015
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املشاكل واملعوقات التي يعاني منها قسم إحصاءات البيئة في إعداد التقارير وتنفيذ املسوح 
بصورة عامة:

1. تبديل أعضاء اللجان االمر الذي يؤدي الى تأخير وصول البيانات حلاجة العضو اجلديد الى وقت لفهم البيانات 
املطلوبة.

2. عدم وجود قسم أو شعبة مختصة باإلحصاء في بعض الدوائر مما يعرقل عملية جمع البيانات.

3. تأخير التجهيز بالبيانات عن املواعيد احملددة يؤدي الى  تأخير في أصدار التقارير في املواعيد املقررة ضمن خطة 
العمل السنوية.

4. عدم الدقة في بعض البيانات اجملهزة من بعض الوزارات مما يتطلب تواصالً مستمراً مع أعضاء اللجان حيث يقومون 
بدورهم باالتصال بالدوائر الفرعية لغرض ضمان دقة البيانات وهذا االمر يؤدي الى االرباك في العمل وينعكس أيضاً 

على االلتزام في املواعيد احملددة الصدار التقارير. 

5. وجود تناقض في بيانات نفس املؤشر التي يتم جتهيزها من قبل نفس الوزارة الى عدة وزارات وعدم أتساق في 
البيانات لسنوات متعددة.

6. بعض البيانات التي يتم أستحصالها من الوزرات بيانات تقديرية كالبيانات املتعلقة بكميات املياه لعدم وجود 
مقاييس للمياه بسبب عدم توفر التخصيصات املالية.

7. تعذر احلصول على بيانات في املناطق املسيطر عليها من قبل اجلماعات اإلرهابية.

8. عدم توفر البيانات املتعلقة بلموثات الهواء بسبب عدم وجود أجهزة قياس.

9. تأخير في تسمية وترشيح أعضاء اللجان واملرشحني في املسوح من قبل الوزارات املعنية.

10. عدم تزويد القسم بالبيانات اخلاصة بتقرير االحصاءات البيئية من هيئة إحصاء إقليم كردستان، وكذلك تأخير 
بعض من البيانات املتوفرة لديهم، بالرغم من وجود أعضاء في جلنة االحصاءات البيئية من اجلهات ذات العالقة في 

االقليم وتدريبهم على طريقة استيفاء البيانات.  

امليدانيني  الباحثني  وكذلك  كردستان  إقليم  قبل  من  البيئية  االحصاءات  جلنة  مرشحي  تسمية  في  التأخير   .11
العاملني في املسوح التابعة للقسم.

مالحظة : مت مخاطبة أعضاء جلنة االحصاءات البيئية حول بيان أهم املشاكل التي يعانون منها في جمع البيانات، 
وقد وردتنا إجابات من )6( أعضاء فقط من بني )13( عضو.

املقترحات

هذه  تالفي  على  والعمل  املقدمة  املشاكل  على  للوقوف  املؤمتر  الى  البيئية  االحصاءات  جلنة  أعضاء  دعوة  نقترح 
املشاكل من خالل وضع احللول املناسبة لها. 
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1. املقدمة 

تزداد أهمية الزراعة والثروة احليوانية في عالم يبحث حثيثاً عن األمن الغذائي، والذي بات تطويره ورفع كمية وجودة 
منتجاته أولوية كونية ومحلية لكل دولة ، و بات من املتفق عليه، أن التنمية في مجال الغذاء والزراعة واملياه يحتاج 
الى بيانات وإحصاءات دقيقة وآنية وقابلة للمقارنة محلياً و دولياً، حيث تشكل هذه البيانات األساس لوضع خطط 
وإجراءات تعزز العملية اإلنتاجية وإدارتها وسياسات وخطط جتارية وتسويقية تعزز األمن الغذائي واستراتيجيات 
وخطط زراعية وغذائية وحتى صناعية وجتارية يكون فيها ملنتجات القطاع الزراعي الدور املهم ، و توظف البيانات 

ايضاَ في قياس مدى التقدم في تنفيذ هذه اخلطط و االجراءات في هذا اجملال.

ان االحصاءات الزراعية مطلب اساسي لرصد و تطوير القطاع الزراعي, حيث انها توفر معلومات احصائية بدقة 
الزراعية من  االنشطة  الى تقدمي صورة محدثة عن هيكل  باالضافة  للمقارنة  قابلة  و  بيانات متجانسة  و  عالية 
وجهة نظر اقتصادية و اجتماعية و بيئية. إن هذه احلاجة املتزايدة للبيانات واالحصاءات على املستوى احمللي والدولي 
لتقييم وضع القطاع الزراعي ومراقبة السياسيات الزراعية والغذائية، زاد من االحلاح على انتاج بيانات دقيقة وآنية 
ومنهجيات  أنظمة  في  مستمر  تطوير  بدوره  يتطلب  وهذا   ، والدولية  احلكومية  للمؤسسات  وفائدة  صلة  وذات 
اإلحصاء الزراعي وبناء قواعد البيانات املطلوبة وتوفير املعلومة اإلحصائية ملستخدميها بالشكل االيسر من خالل 
االستفادة من التقنيات احلديثة في هذا اجملال. ويولى اجلهاز املركزي لإلحصاء اهتماما كبيرا في مجال تطوير أنظمة 
االحصاءات الوطنية ومنها االحصاءات الزراعية التي تصدرها مديرية اإلحصاء الزراعي واملسوح الدورية التي تنفذها 

من خالل املشروع الوطني لتطوير النظام االحصائي في العراق الذي بدأ عام 2012.

والهمية هذا القطاع جرت محاولة الجراء أول عملية احصاء زراعي عام 1945 ويعتبر اخر تعداد زراعي نفذته املديرية 
هو تعداد 2001. تقوم مديرية اإلحصاء الزراعية بإصدار 15 تقرير سنويا عدا التقارير الدورية التي يبلغ عددها 6 تقارير 
وغير الدورية من خالل مسوح أو جمع بيانات من الوزارات ذات العالقة، تنفذ مديرية االحصاء الزراعي 9 مسوح سنويا 

هي :

 مسح احملاصيل احلقلية الرئيسية للموسم الشتوي. 1

 مسح احملاصيل احلقلية الرئيسية للموسم الصيفي . 2

 مسح احملاصيل احلقلية الثانوية للموسم الشتوي. 3

 مسح احملاصيل احلقلية االثانوية للموسم الصيفي. 4

 مسح حقول الدواجن. 5

 مسح االسعار. 6

 مسح التمور. 7

 مسح انتاج اشجار الفواكه. 8

 مسح انتاج اشجار احلمضيات. 9

تتضمن مديرية االحصاء الزراعي ثالث شعب هي :

شعبة االنتاج النباتي . 1

شعبة االنتاج احليواني. 2

شعبة االحصاءات الزراعية االخرى. 3
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الهيكل التنظيمي ملديرية االحصاء الزراعي

2. نبذة تاريخية:

تعد الزراعة ثالث أقدم مهنة في تاريخ النوع البشري بعد مهنتي الصيد والرعي واستمر االنسان في ممارستها منذ 
اربع مناطق بحسب التقسيم  اياها من دون انقطاع. وتشير االحصائيات الى ان سطح العراق يشمل  اكتشافه 
الطبوغرافي لها، كما يقع العراق ضمن املنطقة املعتدلة الشمالية، اال ان مناخه قاري شبه مداري وأمطاره تتبع 
في نظامها مناخ البحر االبيض املتوسط، حيث تسقط معظم أمطاره في فصل الشتاء وكذلك اخلريف والربيع 
وتنعدم صيفاً. وبالنظر إلى اهمية هذا القطاع جرت محاولة الجراء عملية احصاء زراعي عام 1945 شملت جميع 
مناطق العراق بعد ان هيأت االستمارات اخلاصة بالعملية التي ارسلت الى مراكز الوحدات االدارية لتوزيعها على 
املالكني واملزارعني التي كانت تشتمل على معلومات عن املساحة واالراضي الصاحلة للزراعة منها وغير الصاحلة 
وكذلك انواع احملاصيل املزروعة ومساحة ماتشغله هذه احملاصيل من مساحات و انتاجها. وصادفت هذه العملية 
صعاب كثيرة منها عدم التمكن من ايصال االستمارات الى وزارة الزراعة وعدم اكتمال الكادر الفني وصعوبة افهام 

املزارعني مبا يراد باالحصاء نتيجة تفشي االمية بينهم وتخوفهم من الضرائب واخلدمة العسكرية وماشابه. 

وفي عام 1952 تقرر اجراء تعداد زراعي شامل للملكيات الزراعية حيث اعتبر في حينه اول مشروع احصائي من 
وتالفت في  او فرق.  العدادين وتدريبهم وشرع هؤالء بعملهم على شكل مجموعات  العراق. ومت تهيئة  نوعه في 
االستمارة  وتضمنت  الدوائر  رؤساء  من  عدد  وعضوية  )املتصرف(  احملافظ  برئاسة  جلنة  آنذاك(  )لواء  محافظة  كل 
اسئلة عن مساحة امللكية الزراعية ونظام حيازة االرض واستغالل االرض والوسائل املستعملة في الري ومساحة 
احملاصيل واخلضراوات . وصادفت هذه العملية جملة من الصعوبات كان من ابرزها عدم توفر قوائم بامللكيات الزراعية 

ومساحاتها ومواقعها وكذلك عدم توفر وسائط النقل الكافية وغيرها من االسباب. 

الدائرة  هذه  هيأت  ان  بعد  زراعي شامل،  بتعداد  )آنذاك(  املركزية  االحصاء  دائرة  نفذت   ،1958 عام  اول  تشرين  في 
جميع امكانياتها استعداداً للعملية حيث وفرت قوائم بارقام ومساحات القطع واسماء جميع امللكيات الزراعية، 
املقررة  املدة  العدادين، كانت  الزراعية من قبل  واحليازات  امللكيات  اطار لتغطية جميع  القوائم مبثابة  وكانت هذه 
الجراء التعداد ميدانياً التتجاوز الشهرين من تاريخ البدء بالعمل وقسمت الوحدات االدارية الى مناطق تعداد وزعت 
على العدادين واعدت قوائم لهذه املناطق تتضمن اسماء وعناوين املالكني وارقام القطع ومساحاتها واصنافها. 
وساهمت وزارة الزراعة في هذه العملية من موظفيها كمشرفني على العدادين. استغرقت عملية تبويب النتائج 
مدة سنتني ونشرت التقارير على مستوى النواحي ومراكز االقضية واحملافظات. وصدر تقرير عن النتائج النهائية 

باللغة العربية واخر باللغة االنكليزية. 
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ممثلني  وعضوية  التخطيط  وزير  السيد  برئاسة  العام  الزراعي  للتعداد  العليا  اللجنة  تشكلت   1971 مايس  في 
من اجلهات ذات العالقة ومنحت هذه اللجنة صالحيات واسعة باإلضافة الى خمس جلان فرعية متخصصة هي 
اللجنة املالية واالدارية وجلنة تهيئة العدادين ووسائط النقل وجلنة االعالم والتوعية وجلنة طبع وجلنة اعداد اخلرائط 
واالشراف على الترقيم )احلصر(. وروعي في تصميم استمارة التعداد الزراعي والتوصيات التي وردت في البرنامج 
احملاصيل  بيانات عن  االستمارة  )FAO( وتضمنت  الدولية  والزراعة  الغذاء  الذي اصدرته منظمة  للتعداد  االقليمي 
احلقلية تضمنت املساحة املزروعة واملساحة احملصودة وشملت جميع أقضية ونواحي محافظات العراق ومت إصدار 
التقارير بدعم فني من خبراء املنظمة. وقام اجلهاز املركزي لالحصاء وبأشراف أر .اس.كوشال خبیر االحصاء الزراعي 
الثانوية  واحملاصيل  الرئيسية  احملاصيل  والدولیة  بتصميم عينة  والزراعة  الغذاء  للعراق من قبل منظمة  املنتدب 
وتنفیذ مسح الثروة احلیوانیة في شهر تشرین االول 1974 وقد سبق تنفیذ مسح جتریبي خالل عامي 1969 و 1970 
في كل من قضاء احملمودیة في محافظة بغداد وقضاء املوصل مبحافظة نینوى لتخمین عدد االبقار ومتوسط انتاج 

البقرة الواحدة من احللیب في كل منهما.

في عام 2001 نفذ اجلهاز املركزي لالحصاء تعداد زراعي شمل محافظات العراق عدا منطقة أقليم كردستان ومت 
أحتساب مؤشرات عن كافة االنشطة الزراعية في القطاع الزراعي، واعتمدت اساليب العمل وفق أحدث التوصيات 
 )F.A.O( التي جاءت في برنامج التعداد الزراعي العاملي لسنة 2000 واملعدة من قبل منظمة األغذية والزراعة الدولية
ومت استخدام أسلوب العد الشامل في جمع واستخالص البيانات الزراعية باستخدام احليازة الزراعية كوحدة للعد 

خالل عام زراعي واحد ومت االستعانة بنتائج احلصر التي سبقت عملية التعداد السكاني لعام )1997(.

في عام 2010 مت االتفاق مع منظمة األغذية والزراعة الدولية )FAO( في تنفيذ التعداد الزراعي التجريبي كتهيئة 
للتعداد الزراعي الشامل والذي كان من املزمع تنفيذه خالل سنة 2011 والذي مت تأجيله السباب امنية .نفذ التعداد 
الزراعي التجريبي بشمول جزء من املنطقة الريفية خلمسة نواحي فقط بواقع ناحية واحدة لكل محافظة في 

شهر متوز من عام 2011 وكاالتي:-

محافظة نينوى/ ناحية النمرود.	 

محافظة بغداد / ناحية الراشدية.	 

محافظة بابل / ناحية القاسم.	 

محافظة القادسية/ ناحية السنية	 

محافظة ذي قار / ناحية الفضلية	 

3. مسوح مديرية اإلحصاء الزراعي:

1.3.  مسوح احملاصيل احلقلية:

ينفذ اجلهاز مسوحات سنوية ودورية تهدف إلى توفير وتغطية مؤشرات القطاع الزراعي ورمبا يعتبر أقدم وأوسع 
اطار  جمع  يتم  حيث  األربعة  للمواسم  والثانوية  الرئيسية  احلقلية  احملاصيل  إنتاج  مسح  هي  السنوية  املسوح 
احلائزين للموسمني الشتوي والصيفي وجتمع بيانات اإلنتاج والتسويق في مرحلة إنتاج احملصول موسمياً. وفر اجلهاز 

مؤشرات اإلنتاج للمحاصيل الرئيسة والثانوية لسلسلة زمنية بدأ من عام 1949 ومستمرة.

االساليب  واستخدام  املباشر  االستفسار  بطريقة  ميدانيا  بياناته  جمع  املوسم  حسب  االطار  جمع  عند  يعتمد 
املوضوعية في عملية جمع بيانات العينة الطبقية للمحاصيل الرئيسية وتعتمد طريقة االستفسار في جمع 
بيانات العينة النظامية للمحاصيل الثانوية .مت تصميم العينة واساليبها عام 1979 بعد التعداد الزرعي من قبل 
كادر مديرية االحصاء الزراعي باشراف ار. اس. كوشال خبير االحصاء الزراعي املنتدب للعراق من قبل منظمة الغذاء 

والزراعة الدولية .

عمل اجلهاز عام 2013 على تطوير آليات جمع البيانات وحوسبة العمل املكتبي للكوادر امليدانية ملسوح احملاصيل 
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احلقلية مثل إعتماد أستمارة الكترونية في جمع البيانات وأعتماد أنظمة معلومات متقدمة إلدارة العمل امليداني 
وتدقيق البيانات ومعاجلتها واستخراج التقارير ، نفذت التجربة عام 2014 وأعتمدت االليات ملسوح عام 2015. تنتج 

هذه املسوح اربعة تقارير خالل العام هي :

1.تقرير انتاج احلنطة والشعير

2.تقرير انتاج الشلب وزهرة الشمس

3.تقرير انتاج القطن والذرة الصفراء والبطاطا

4.تقرير انتاج احملاصيل الثانوية واخلضراوات.

2.3. مسوح احملاصيل الدائمية:

ينفذ اجلهاز مسوح دورية وسنوية لتقدير مؤشرات االنتاج وعدد االشجار ومتوسط االنتاجية وغيرها من املؤشرات 
االخرى للمحاصيل الدائمية والتي تشمل :

- اشجار التمور

- اشجار الفواكه الصيفية

- اشجار احلمضيات

يعتبر تعداد أشجار الفواكه والنخيل لسنة 1978 أول تعداد متخصص ألشجار الفواكه والنخيل فبعد ان توفرت 
قاعدة بيانات من التعداد الزراعي 1971 ، مت حتديث اطر ملسوحات اإلحصاء الزراعي كما وفر التعداد العام للسكان 
لعام 1977 اطر حديثة للحيازات الزراعية لتنفيذ املسوحات الزراعية اخملتلفة وعلى أساس نتائج التعداد الزراعي 
لعام 1971 واطر احليازة الزراعية التي صنفت حائزي البساتني اي ثالث طبقات طبقة )بساتني الفواكه فقط ( طبقة 
)بساتني النخيل فقط ( طبقة )بساتني النخيل والفواكه ( مت تصميم وتنفيذ تعداد اشجار الفواكه والنخيل لعام 
والصنف  )األعمار  اإلنتاج  ومرحلة  اجلنس  حسب  والنخيل  الفواكه  أشجار  إعداد  عن  مؤشرات  أنتج  والذي   1978

واملغروسة للعام املاضي والهالكه في العام املاضي ومؤشرات اإلنتاج ونظام امللكية )مملوكة،مؤجرة(.

وفي عام 1989 نفذت مديرية اإلحصاء الزراعي مسح اشجار الفواكه والنخيل خالل الفترة 2 / 1  – 31 /5/ 1989 
وقد وفر اطر املسح مؤشرات رئيسية مهمة عن عدد ومساحة البستان حسب النوع ) فواكه فقط ،نخيل فقط، 
فواكه ونخيل ( وإعداد أشجار الفواكه والنخيل كما وفرت عينة املسح مؤشرات عن إعداد أشجار الفواكه والنخيل 
وإنتاجيتها حسب النوع ومراحل اإلنتاج )فئات األعمار ( املثمرة وغير املثمرة إضافة إلى مؤشرات أخرى عن األشجار 
الهالكه واملغروسة خالل العام املاضي ،ومؤشرات عن نظام امللكية للحيازة )مملوكه ومؤجرة وقيمة اإليجار السنوي(.

مت استخدام أسلوب العينة الطبقية بأعتبار أنواع البساتني طبقات )فواكه فقط ،نخيل فقط،نخيل وفواكه( خالل 
السنوات 1990 ولغاية 2001 مت اعتماد نفس عينة املسح التي اعتمدت بيانات تعداد أشجار الفواكه والنخيل 1978 

بتنمية جديدة ألعداد أشجار الفواكه حسب نتائج مسح 1989 .

في عام 2001 نفذ اجلهاز املركزي لإلحصاء تعداد زراعي شمل كافة األنشطة الزراعية في القطاع الزراعي وتوفرت 
قاعدة بيانات عن اشجار الفواكه والتمور علما بان التعداد شمل جميع مناطق العراق باستثناء إقليم كردستان 

ووفر اطر مسوحات اإلحصاء الزراعي كافة.

مت حتديد إعداد أشجار الفواكه والنخيل اخلاصة بتقدير إنتاجية أشجار الفواكه واحلمضيات والتمور استناداً على 
نتائج تعداد 2001 واعتماد نفس عينة املسح التي اعتمدت خالل السنوات السابقة ولغرض تنمية إعداد أشجار 
الفواكه والنخيل في الفترة ما بني التعدادات ، مت عقد حلقة نقاشية بحضور كادر مديرية اإلحصاء الزراعي ونخبة 
ومت   20/9/2006 بتاريخ  اجلهاز  ومركز  الزراعة  كلية  وعمادات  الزراعة  وزارة  من  واخلبراء  واملتخصصني  األساتذة  من 

االتفاق على إليه تنمية إعداد األشجار بنسب ثابتة .
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3.3. مسوح الثروة احليوانية 

التعدادات  توفرها  التي  االطر  على  باالعتماد  احليوانية  بالثروة  متخصصة  مسوح  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  نفذ   
الزراعية او اطر احلصر والترقيم للتعدادات السكانية وقد نفذت املسوح العینیة في السنوات )  1974، 1976 ،1978، 
1986 ،2008(  والتي توفر مؤشرات عن اعداد الثروة احليوانية حسب اجلنس والفئة العمرية واحملافظات باالضافة الى 

مؤشرات مختلفة عن املنتجات احليوانية مثل احلليب واجللود والشعر والوبر الخ....

باالضافة الى تنفيذ مسوح دورية متعددة مثل :

النشاط لتحديد  بيانات عن هذا  الى جمع  والذي يهدف   :  2007 و   1994 السنوات  والذي نفذ في  املناحل  - مسح 
احلجم احلقيقي لقطاع تربية النحل في العراق باالضافة الى بيانات عن االنتاج ومستلزماته .

- مسح مزارع االسماك : والذي نفذ في السنوات )1989 - 1994 - 2008( ومن خالله مت توفير قاعدة بيانات ومؤشرات 
نوعية عن هذا النشاط في العراق. وينفذ اجلهاز بصورة سنوية مسح حقول الدواجن والذي يوفر مؤشرات متعددة 
عن هذا النشاط ويعتمد على االطر التي حتدث سنويا وينتج مؤشرات حسب  تخصص املشروع )دجاج حلم ، تربية 

،تفقيس( وعلى مستوى احملافظات.

4.3. املسوح االحصائية االخرى 

ينفذ اجلهاز بصورة دورية مسوح احصائية متنوعة تغطي بعض النشاطات الزراعية مثل :

- مسح املكننة الزراعية : نفذ املسح في السنوات ) 1976 - 1979 - 1982 - 1986 - 1989 - 2000( 

- مسح املشاتل : نفذ في سنة 1998.
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جلنة التنسيق اإلحصائي:

مبوجب االمر االداري املرقم 1 /3 / 6 / 2 / 922 / في 26 /  3 /2015 الصادر من اجلهاز املركزي لإلحصاء مت تشكيل )جلنة 
دعم  اجل  من  بـ))التنسيق  وحتدت مهامها  الزراعية(  لإلحصاءات  الرسمي  االنتاج  في مجال  االحصائي  التنسيق 
العملية االحصائية وتطويرها وحتسني االنتاج الرسمي لإلحصاءات الزراعية والسعي لتوفير قاعدة بيانات زراعية 

رصينة وموثوق فيها ومستدامة الغراض التخطيط الزراعي للبلد (( 

مدير عام دائرة الشؤون الفنيةمدير عام- ثناء عباس سلمان
اجلهاز املركزي 

لإلحصاء
رئيسا

معاون مدير عام - حسن مهدي صالح
معاون مدير عام املركز الوطني 

إلدارة املوارد املائية
عضواوزارة املوارد املائية

- شوكت صائب جميل
معاون مدير عام 

وكالة
معاون مدير عام دائرة التخطيط 

واملتابعة
عضواوزارة الزراعة

- فراس عبد االمير عبد 
السادة

إحصائي أقدم
مدير قسم اإلحصاء / دائرة 

التخطيط واملتابعة 
عضواوزارة الزراعة

- عماد حميد كامل
رئيس مهندسني 

زراعيني
قسم اخلرائط البيئية / دائرة 

التخطيط واملتابعة
عضواوزارة الزراعة

- قيس أمني عبد الرحمن
رئيس مهندسني 

زراعيني أقدم
مدير قسم التخطيط / دائرة 

الثروة احليوانية
عضواوزارة الزراعة

- زيد عبد املهدي عبد 
الفتاح

مهندس اقدم
مدير قسم اإلحصاء / دائرة 

التخطيط
عضواوزارة املوارد املائية

مهندس زراعي أقدم- طارق ارحيم سعد
ممثل عن التخطيط الزراعي لدائرة 

تخطيط القطاعات
عضواوزارة التخطيط

مدير اإلحصاء الزراعير. باحثني أقدم- أسيل ناظم عبد احلميد
اجلهاز املركزي 

لإلحصاء
عضوا 
ومقررا

املشاكل واملعوقات :

	  الظرف االمني

	  صعوبة العمل امليداني

	  حتديث االطر وتصميم العينات وباالخص ملسوح احملاصيل الدائمية ومسوح الثرة احليوانية
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نشاط احصاءات البناء والتشييد

يتجه اهتمام مديرية احصاءات البناء والتشييد الى تنفيذ إحصاءات ومسوح قطاعية  لنشاط البناء والتشييد في 
كل من القطاع العام والقطاع اخلاص ومبا يتناسب مع توجهات البرنامج احلكومي للسنوات األربع القادمة وحتسني 

مؤشرات احلسابات القومية وكاآلتي:

1. ملتابعة التطورات املستمرة وإعتماد الطرق واألساليب احلديثة في جمع وحتليل مؤشرات البناء والتشييد للمشاريع 
األوراكل  بلغة  برمجة جديد  نظام  اعداد  مت  وبضوئها  العام  القطاع  مت تطوير استمارة احصاء مشاريع  احلكومية 

لضمان التسجيل الدقيق لبيانات املشاريع واعداد قواعد بيانات دقيقة وشاملة وسهلة اإلستخدام.

2. كما مت تطوير استمارة احصاء مقاوالت املشاريع احلكومية واعداد نظام برمجة جديد بلغة األكسس لضمان الدقة 
والشمول وسرعة اإلجناز ملؤشرات هذا القطاع املهم، ونؤكد على أقسام العقود احلكومية في الوزارات واجلهات غير 
املرتبطة بوزارة بضرورة التعاون مع اجلهاز املركزي لإلحصاء وذلك بإرسال نسخة من احاالت املشاريع التي حتال الى 

املقاولني لتنفيذها ، لغرض تسجيلها واعداد املؤشرات اإلحصائية عن هذه املشاريع .

3. ويجري العمل حالياً على تصميم منوذج جديد إلجازة البناء املمنوحة للقطاع اخلاص وإعداد نظام ألكتروني ملنح 
اجازة البناء بدعم من مكتب رئيس الوزراء ضمن مشروع تبسيط اإلجراءات وبالتنسيق مع وزارة اإلعمار واإلسكان 
والبلديات العامة ، فضالً عن التوجه نحو ربط البيانات اإلحصائية مع البيانات اجلغرافية بإستخدام نظام املعلومات 

. GIS اجلغرافية

4. يستمر العمل باإلحصائيات اجلارية وفق خطة عمل اجلهاز املركزي لإلحصاء لتوفير سلسلة زمنية عن اسعار 
املواد اإلنشائية املستخدمة في البناء والتشييد واجور العاملني في هذا النشاط حسب التخصص باإلضافة الى 
والترميم  البناء  اجازات  تقرير  على مؤشرات  باإلعتماد  اخلاص  القطاع  وانشاءات  ابنية  عن  تقديرات سنوية  اعداد 

املمنوحة للقطاع اخلاص والنشرة السعرية للمواد اإلنشائية واجور العاملني .

ومن اجل تنفيذ هذه املهام واملسؤوليات البد من إستمرار التعاون والتنسيق مع الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة 
الوزارات  تنفذها  التي  اجلارية  واخلطة  اإلستثمارية  اخلطة  مشاريع  كافة  لشمول  املطلوبة  البيانات  توفير  لغرض 

لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ورصينة عن نشاط البناء والتشييد في القطاعني العام واخلاص.
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مقدمة

تتولى املديرية توفير اإلحصاءات عن جتارة العراق اخلارجية والتجارة الداخلية والسياحية، ففي مجال التجارة اخلارجية 
تقوم بجمع وتبويب بيانات الصادرات واإلستيرادات من خالل البيانات االلكترونية للتصريحة الكمركية  التي ترد 
إلى اجلهاز من الهيئة العامة للكمارك وفق املنافذ الكمركية في العراق. ويتم إعداد وإصدار مجموعة من التقارير 
اإلحصائية وفق التوصيات الدولية بهذا الشأن، أما التجارة الداخلية فيتوزع اهتمام املديرية فيها في اجملاالت اآلتية ؛

التجارة الداخلية للقطاع العام.	 

التجارة الداخلية للقطاع اخلاص.	 

 إما اإلحصاءات السياحية فيتوزع اهتمام املديرية فيها في مجاالت اآلتية ؛

نشاط الفنادق ومجمعات اإليواء السياحي . 1

نشاط خدمات الغذاء واملشروبات )املطاعم ،املقاهي ،الكازينوهات ، تقدمي املشروبات ، مطاعم الوجبات السريعة( . 2

إما نشاط   ، السياحي  واإليواء  الفنادق  ونشاط  التجاري  العام  القطاع  بيانات سنوية عن نشاط  يتم جمع  حيث 
القطاع اخلاص التجاري ونشاط خدمات الطعام والغذاء فيخضع إلى املسوحات الدورية .

 املشاكل واملعوقات  :-

تأخر إرسال بيانات االستيرادات من الهيئة العامة للكمارك  في موعدها املقرر . 1

البيانات التي ترسل الينا من الهيئة العامة للكمارك  تكون على شكل قرص CD  وفيها تندمج عدة مواد في . 2
قيد واحد مما يؤثر على عدم دقة  قيمة البضاعة .

البيانات مما . 3 التقرير وعدم دقة  الوزارات املشمولة بهذا  التجاري من قبل  العام  تأخر وصول استمارات القطاع 
يؤدي الى مراجعة وتدقيق البيانات في الدوائر  العائدة لها وبالتالي يؤدي الى تأخير إصدار التقرير القطاع العام 

التجاري .
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املقدمة

تصميم  في  تسهم  استراتيجية  محاور  عدة  على  اجلغرافية  املعلومات  مجال  في  التطبيقية  الدراسات  تعتمد 
الدراسات دون ايه عوائق،  فالبعض يتخيل االمر انه يرتبط مبدى دراية االنسان ببرامج معينة في مجال املعلومات 
ادخال  عن  عبارة  اال  ماهي  اجلغرافية  املعلومات  نظم  في  التطبيقية  الدراسات  ان  يرى  االخر  والبعض  اجلغرافية، 
املعلومات املتعلقة بالدراسة واخراجها على هيئة خرائط ملونة، حيث يرى هؤالء الباحثون انه كلما كانت هناك 
مخرجات ملونة كلما حتقق اجلانب التطبيقي لنظم املعلومات اجلغرافية، ونرى ان هذا املفهوم الضيق للدراسات 
في  تدور  ويجعلها  للدراسة  التطبيقي  العمق  على مستوى  ينعكس  اجلغرافية  املعلومات  نظم  في  التطبيقية 
محور التقليد والهشاشة، لذلك فمن املهم ان نتعرض في ورقة العمل هذه الى اخلطوات التي يجب اتباعها في 

تصميم البنية االساسية لنظم املعلومات اجلغرافية

وذلك  اجلغرافي  العمل  تطوير  سلسلة  في  االهم  العملية  هو   )System Architecture( النظام  بنية  تصميم  ان 
لتعزيز جناحات نظام املعلومات اجلغرافية )GIS( من خالل التنفيذ االمثل في اختيار األجهزة املالئمة، والبرمجيات، 

والشبكات التي تعتمد على متطلبات العمل التشغيلية احلالية واملستقبلية، ومواصفات األجهزة املرتبطة بها.

تقدم ورقة العمل هذه بنية مقترحة لنظام ألـGIS والتي من املؤكد انها سوف تقدم احللول الناجحة في سبيل 
التصميم يدعم على وجه  املركزي لالحصاء.هذا  اجلهاز  اجلغرافية في  املعلومات  بنظم  بيئة مثالية خاصة  خلق 
العمل  بني  التكامل  عملية  في  االساس  القاعدة  يولد  مما  االحصائي،  العمل  بطبيعة  احملددة  املتطلبات  التحديد 

االحصائي من جهه والعمل اجلغرافي والتقني من جهه اخرى. 

ورقة العمل هذة  سوف تتضمن التالي:-

 	.ArcSDE - تطوير بيئة العمل

 	.ArcGIS Server - تطوير بيئة العمل

تطوير الكوادر	 

االستنتاجات والتوصيات	 

 ArcSDE تطوير بيئة العمل - إضافة برامج الـ

منذ عام 1990 اصبحت شركة ESRI عمالق نظم املعلومات اجلغرافية، وبعد التطور الكبير في اجهزة احلاسوب 
والبرامج وتقنيات االتصال عبر الشبكات ظهرت نسخ متعددة من برامج الـArcGIS والتي دعمت باالضافة الى 
العمل التطبيقي في معاجلة الصور الفضائية وخلق الطبقات فان هذة البرمجيات اضافت وضائف اخرى جديدة 
والتي مكنت من عملية نشر مشاريع الـGIS  عبر الشبكة العنكبوتية )االنترنت( مما سهل من عملية نشر البيانات 

االحصائية اجلغرافية. 

ميكن ان تصنف نسخ برامج الـ ArcGIS الى صنفني رئيسيني وكما يلي:

مجموعة االستخدام املفرد: والتي تسمى ArcGIS Desktop وهي مجموعة البرامج املثبتة في حاسوب عادي . 1
يستخدمة شخص واحد واذا اردنا نقل البيانات من حاسوب الى اخر نقوم بعمل نسخة من تلك البيانات على 

قرص مدمج ونقله حلاسوب اخر والميكن العمل على امللفات اال من قبل شخص واحد

يعمل كسيرفر . 2 برنامج  لها  يضاف  ولكن  املفرد  االستخدام  برامج  نفس  من  تتكون  والتي  العمل:  مجموعة 
ليتمكن عدة اشخاص من العمل على نفس امللفات وتبادل البيانات فيما بينهم دون احلاجة الى عمل نسخ من 

 ArcSDEامللفات ومن هذة البرامج التي تعمل كسيرفر برنامج الـ

ArcSDESpatial database Engine : هو البوابة الى قواعد البيانات املكانية )DBMS( يستخدم خلزن واستخدام 
وادارة جميع بيانات نظم املعلومات اجلغرافية. ويجعل البيانات متاحة إلى العديد من التطبيقات )كما في الشكل1(
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انواع الـ DB املدعومة:-

 	®2BD ®MBI

 	®ximrofnI MBI

 	revreS LQS ®tfosorciM

 	elcarO

EDScrAالشكل 1: رسم توضيحي لـ

حسب مقتضيات العمل فاننا سوف ندرج ادناة االسباب الرئيسية التي تقتضي التحول من االستخدام املفرد الى 
قواعد البيانات املتعددة املستخدمني )مجموعة العمل(

1. ازدياد في حجم مشاريع الـGIS  لذى عوضا عن محلل GIS  مفرد يعمل على حتليل ومنذجة البيانات اجلغرافية 
والذي من املتوقع ان يستغرق وقت طويل في االجناز فاننا نستطيع كسب الوقت وذلك بدمج محللني اخرين قادرين 

على العمل على نفس امللفات في الوقت ذاتة.

البيانات  قوعد  في  تتواجد فقط  والتي  الوظائف  بعض  االستفادة من  يقتضي  قد  العمل  ان سير  احملتمل  2. من 
. ArcSDEاملتوفرة في تقنية الـ  )Multiuser Geodatabase( املتعددة املستخدمني
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ومن وظائف الـEDScrA التالي:-

أ. أالصدارات )Versioning( هو اطار قواعد البيانات اجلغرافية متعددة املستخدمني والتي تستثمر خاصية االستخدام 
املتوازي للوصول و حترير البيانات عينها في الوقت ذاتة )كما في الشكل 2(

الشكل 2: رسم توضيحي لالصدارات

ب . مينع تكرار قواعد البيانات اجلغرافية )Geodatabase Replication( هو عملية توزيع البيانات والتي متكننا من 
مشاركة قاعدة بيانات جغرافية واحدة او اكثر وميكن لقاعدة بيانات واحدة من مشاركتها جلميع املستخدمني في 

العمل من نسخ البيانات من مستخدم ومشاركتها ملستخدم اخر المتام العمل )كما في الشكل 3( .

الشكل 3: منع تكرار قاعدة البيانات اجلغرافية

ج . ارشفة قواعد البيانات اجلغرافية )Geodatabase Archiving( والتي متكن من الوصول الى كافة التغييرات التي 
حصلت سواءا في اجلداول او في الطبقات اجلغرافية وحسب التاريخ الذي حصل فيه التغيير )كما في الشكل 4 ( 
بحيث يوضح الشكل  كيفية عمل املستخدم االول طبقة مباني جديدة في وقت معني وفي وقت اخر قام مستخدم 

اخر بنقل وتعديل للبيانات ذاتها، وبهذه الطريقة يتم ارشفة وحتديد وقت وتاريخ عمل كل مستخدم على حدة.
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الشكل 4: جدول ارشفة قواعد بيانات

ArcGIS Server تطوير بيئة العمل - إضافة برامج الـ

ArcGIS Server:هو عبارة عن خادم عادي ولكنه يختص مبلفات الـ GIS مثل ملفات الرسم، ومن خالل هذا البرنامج 
ميكن الكثر من مستخدم ان يعمل على نفس امللف وكذلك تبادل امللفات فيما بينهم بسهولة. )كما في الشكل 5(

 ArcGIS Serverالشكل 5: رسم توضيحي لـ
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ان نظام خادم الـArcGIS  ميثل حلقة الوصل مابني املستخدمني من جهه  واملعلومات اجلغرافية التي يحتاجون إليها 
 ArcGISمن جهه اخرى. ان الشركات املتخصصة في مجال اخلرائط واجلغرافية بشكل عام يعتمدون على نظام  الـ
Server لنشر اخلرائط باالضافة الى القدرات واخلدمات األخرى التي تقدمها على شبكة اإلنترنت. وهذا من شئنة 

حتسني سير العمل، وترابط اصحاب املصلحة. 

ادناه ملخص ملا يستطيع خادم الـArcGIS  ان يوفرة من خدمات:

نشر اخلرائط السريع: وهذا يقوي وبشكل كبير القرارات التجارية وحتديد املوارد في الوقت احلقيقي باستخدام 	 
.)geointelligence( الذكاء اجلغرافي

تقليل البيانات املتكررة،  وحتسني اداء النظام.	 

إدارة البيانات مركزيا: وهذا يوفر حماية افضل للبيانات وكذلك السيطرة في عملية احملافظة على املعلومات 	 
الشخصية لالفراد.

احلصول على الصور الفضائية بصورة ابسط: وهذا يقلل كثيرا من تكاليف التخزين ومعاجلة البيانات.	 

تطوير الكوادر

بالنسبة للعاملني في مجال نظم املعلومات اجلغرافية ميكن ان نقسمهم الى ثالثة اقسام 

مدخلي البيانات )Data Entries( وهم االشخاص الذين يقومون بعمليات الرسم وادخال البيانات الى اجلداول . 1
التي يعدها لهم اشخاص ذو خبرة اكبر

 املطورين )Developers( ومتثل الشخص الذي يفهم ادوات برامج الـGIS  وفي نفس الوقت هو مبرمج محترف . 2
الحدى لغات البرمجة والتي متكنة من تطوير ادوات جديدة وحسب حاجة الشخص الذي يدير املشروع 

 محللي نظم املعلومات اجلغرافية )GIS Analysts( وهم اشخاص فاهمني الغلب تطبيقات نظم املعلومات . 3
اجلغرافية في اختصاص معني وميلكون خلفية الباس بها في مجاالت اخرى مرتبطة بهذا النظام من اجهزة 

GISوبرامج تدعم مشاريع الـ

GIS محللني الـ

مطورين

مدخلي البيانات

فيما يخص نظم املعلومات اجلغرافية في اجلهاز املركزي لالحصاء فان الكوادر تشكلت على اساس منطي مستندة 
على كوادر متخصصة في مجال ادخال البيانات )Data Entries(  اخذت هذة الكوادر على عاتقها رسم الطبقات 
وخلق قاعدة بيانات جغرافية جلميع املسوح التي عملت عليها الدوائر الفنية للجهاز املركزي لالحصاء.  ولم ياخذ 
املطورين او احملللني نصيبهم في سبيل تطوير العمل اجلغرافي. ومن اجلدير بالذكر ان هذة الكوادر متوفرة على ان 

يتم تدريبهم بالشكل املالئم. 
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اإلستنتاجات والتوصيات

170 نظام، اال ان  مع تنوع وتعدد البرامج في نظم املعلومات اجلغرافية حيث وصلت في يومنا هذا الى اكثر من 
هناك مجموعة محدودة منها تتوفر فيها املعايير االساسية الجراء دراسات تطبيقية مناسبة للعمل االحصائي 
لذا وجب علينا استخالص املعايير االساسية التي يجب توفرها في بنية النظام لتحقيق اجلدوى من استخدامة في 

الدراسات التطبيقية والتي تتمثل في احملاور التالية:

توفر االمكانية الدخال البيانات بانواعها بواسطة نظم حتديد املواقع.. 1

توفر امكانية اجراء التعديالت والتنقيحات )Editing(  على امللفات الطبقية  )Shape Files(بواسطة فريق عمل . 2
متكامل.

3 ..DBMS توفر االمكانية في عملية حفظ البيانات في قاعدة بيانات مكانية عالئقية

توفر االمكانية في عملية نشر البيانات اجلغرافية )Publishing(  باستخدام الشبكة العنكبوتية.. 4

اما مايخص الكوادر فللوصول على املستوى املتقدم في نظم املعلومات اجلغرافية فالبد من العمل على تهيئة 
الكوادر القادرة على:

تطوير ادوات جديدة باستخدام لغات برمجية متخصصة وحسب حاجة مشاريع نظم املعلومات اجلغرافية.	 

القدرة على حتليل مختلف البيانات االحصائية مكانيا .	 

املراجع

  

 1 John Baleja, Product Manager, Esri

 2 .Ricardo Perez, Software Engineer, Esri

3 Jon Catanzano, Senior Technical Writer/Editor, Consultant

4  Redlands, California 92373-8100 USA Environmental Study and Research Institute )ESRI( 2002,
ArcGIS 10 “understanding ArcSDE”

5     Esri 380 New York St., Redlands, CA 92373-8100 USA  \TEL 909-793-2853 FAX 909- 793-5953
E-MAIL info@esri.com   WEB www.esri.com
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 مشروع تطوير العمل االحصائي
 هندسة النظم  )قطاع إدارة الشبكات)

إشراق صباح عبد اهلل

 معاون رئيس مبرمجني / مديرة هندسة النظم
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الهدف من العمل على تطوير هذا القطاع : حتسني عمليات انتاج اإلحصائيات، تطوير وسائل 
 تدفق املعلومات، تطوير وسائل وجودة تناقل البيانات.

تضمن العمل في قطاع الشبكات ثالث محاور رئيسية هي:

:  - إعداد سياسات و اجراءات العمل اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت في اجلهاز )حيث اجنز  احملور األول 
الدليل و مت اقراره عام 2014( ويتم حالياً مراجعته مع مرشح املركز الوطني للتطوير االداري و تقنية املعلومات لغرض 
رفعه  الى امانة مجلس الوزراء و اللجنة  الوطنية للحكومة االلكترونية  لالستفادة منه في اعتماد سياسات و 

اجراءات عمل خاصة بتكنولوجيا املعلومات و االتصاالت موحدة  داخل املوئسات احلكومية .

ثالث  من  املشروع  ويتكون  االلكترونية  الوزارة  نحو  للتحول  االساس  البنى  تطوير  و  انشاء  - مشروع  الثاني:  احملور 
مراحل:

املرحلة االولى تشمل تنفيذ مشروعني متكاملني إلنشاء نواة مركز بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء و الوزارة  و حتقيق 
و  الوزارة  بني  اآلمن  االتصال  الى حتيق  باإلضافة  احملافظات  في  االحصاء  و مديريات  اجلهاز  مركز  بني  االمن  االتصال 

تشكيالتها في بغداد.

مت تنفيذ املشروع االول اخلاص مبنظومة االتصال الفديوي بني اجلهاز املركزي لالحصاء ومديريات االحصاء التابعة له 
في احملافظات.

املشروع الثاني اخلاص بإنشاء وجتهيز وتنصيب املعدات اخلاصة مبركز بيانات اجلهاز املركزي لالحصاء - وزارة التخطيط 
)املشروع في مرحلة حتليل العروض حالياً( .

املرحلتني الثانية والثالثة سيتم التهيئة لها مستقبال في حال توفر التخصيص. 
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احملور الثالث : تنفيذ مسح تقييم جاهزية مؤسسات الدولة للتحول نحو احلوكمة االلكترونية الذي ينفذه اجلهاز 
بالتنسيق  مع وزارة UNDPالعلوم و التكنولوجيا و منظمة الـ UNDP الذي سيعكس للحكومة و متخذي القرار 
, املؤسسات التي تقدم خدمات  مدى جاهزية مؤسسات الدولة ,املؤسسات التي تقدم خدمات  جيدة و موثوقه 

بحاجة الى تطوير وحتديث  , التحديات ...الخ

اعمال اضافية 

- مت تهيئة بيئة العمل الالزمة لتشغيل واجهات الشبكة الداخلية ومت تنصيب الواجهات املعدة من قبل شعبة 
االنترنت وتشغيلها .

- مت اعداد برنامج خدمة املستفيدين الذي ميثل حلقة الوصل بني دوائر اجلهاز و دائرة تكنولوجيا املعلومات والذي 
يفترض استخدامه بشكل جتريبي من قبل مديريات ودوائر اجلهاز لغرض تطويره مبا يضمن حتقيق الغاية منه.

- مت حتديد احتياجات و متطلبات دميومة عمل شبكات اجلهاز بكفاءة و مت تقدمي املتطلبات الى جلنة املشتريات منذ 
5 أشهر

االستنتاجات :

ان التأخير بتوفير متطلبات عمل دائرة تكنولوجيا املعلومات   ينعكس سلبياً  على أداء كافة دوائر و مديريات اجلهاز. 

التوصيات :

- حتديد سياسات و اجراءات عمل واضحة  فيما يخص شراء متطلبات عمل دائرة تكنولوجيا املعلومات مبا يضمن 
عدم تلكؤ العمل .
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استخدامات تقنيات االستشعار عن بعد في تطوير العمل االحصائي

إعداد 

                       شيبان احمد زيدان                             طارق محمود شاكر

                       سعد حسين علي                               سجى عادل رشيد

                       اراز عبد الرحمن احمد                        سهى داود سليمان

إشراف 

فاروق حاتم حمد

مدير نظم المعلومات الجغرافية

إالشراف العام

عماد ناجي

مدير عام تكنولوجيا المعلومات 

2015
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اليوم العاملي لالحصاء 2015

املقدمة

ان االستشعار عن بعد علم حديث يقوم بدراسة الظواهر واملساحات على سطح االرض دون االحتكاك املباشر بها 
عن طريق تسجيل األشعة الكهرومغناطيسية املنعكسة او املنبثقة منها من خالل صور فضائية او جوية .

ان العمل االحصائي يعتبر ركيزة اساسية جلمع البيانات وللتنبؤ من خالل املقارانات واملؤشرات املستخرجه منها 
والذي ساهم بشكل كبير بتطوير البلدان في العالم، حيث ان البيانات التي جتمع من العمل االحصائي والتي متثل 
جميع مفاصل الدولة ومواردها ان كانت بشريه او زراعية او حيوانية او صناعية و غيرها جتمع بشكل دوري مما يساهم 
بتحديث هذه البيانات بشكل مستمر والذي يساعد متخذ القرار على ايجاد احللول لالزمات. اال ان جمع البيانات 
يحتاج  ما  وغالبا   ، او لسنني  العمل لشهور  يتطلب  قد  بل هو عمل مضني  بالسهل  ليس  االحصائية هو عمل 
العمل االحصائي الى العمل امليداني والذي تصاحبه بعض املعوقات والعقبات باستمرار، مما استدعى العاملني على 
العمل االحصائي الى االستعانة بتقنيات االستشعار عن بعد والذي ساعد كثيرا بتسهيل االعمال االحصائية من 
خالل تقليل اجلهد والكلفه وخاصه  فيما يتعلق باالعمال امليدانية ، ومنها االعمال التي تخص االرض مثل البيئية 
والزراعية والتوسعات السكانية وغيرها. حيث امكن من خالل هذه التقنيات احتساب مساحات االراضي اخلضراء 
وحتديد مناطق التصحر وتوسعها ومدى انخفاض مستوى مناسيب املياه في االنهر والبحيرات واالهوار باالضافه 

الى املساعدة باحتساب نوع معني من احملاصيل والتوقع بالغلة السنوية دون احلاجة الى العمل امليداني . 

مفهوم االستشعار عن بعد

هو تصوير الظاهرات األرضية أو القريبة من سطح األرض دون االحتكاك املباشر بها واحلصول على معلومات لبعض 
خصائصها من خالل جهاز تسجيل ال يحتك مباشرة بالظاهرة، من خالل جمع البيانات في املوجات الواقعة ما بني 
فوق البنفسجية إلى موجات الراديو وميكن تشبيه االستشعار عن بعد بحواس اإلنسان. فاالستشعار عن بعد فنياً 
هو احلصول على معلومات خلصائص ظاهرة معينة عن طريق جهاز تصوير ال يالمس تلك الظاهرة، وتستخدم في ذلك 
أجهزة التصوير، وأنظمة الرادار، وأجهزة الراديو، والليزر، واستخدام أجهزة حساسة لألشعة الكهرومغناطيسية 

لتسجيل الصور اجلغرافية، والتي ميكن بعد حتليلها أن نستخرج معلومات مفيدة.

أشكال  في  املعلومات  بهذه  واالحتفاظ  األرض،  عن  غزيرة  معلومات  تقدمي  في  بعد  االستشعارعن  اهمية  تتمثل 
مختلفة )صور وسجالت رقمية( للرجوع إليها فيما بعد لنمذجتها وحتليلها.

زمنية مختلفة.  فترات  بني  املقارنات  وإجراء  ومواردها  لألرض،  املستمرة  املراقبة  بعد على  االستشعار عن  يساعد 
وميكن االستفادة منه في االعمال االحصائية سواًء الزراعية أوالبيئية، وصوال إلى اإلحصاءات السكانية واكتشاف 

البؤر املرضية إلى آخره، باالضافة الى التخطيط اإلقليمي والتنظيم العمراني وغيرها.

امثلة عن اهم مميزات وفوائد استخدام تقنيات االستشعار عن:

دراسة الظواهر املتغيرة وكمثال على ذلك الفيضانات و حركة املرور، هذه الظواهر تصعب مراقبتها مباشرة . 1
بالعني البشرية نظرا لتغيرها السريع، اال ان تسجيلها في صورة جوية يساعد على إمكانية دراستها.

التسجيل الدائم للظواهر، بحيث ميكن دراستها في أي وقت فيما بعد. وهذا يسمح بإجراء املقارنات الزمنية . 2
عن طريق دراسة مجموعة صور التقطت في أوقات مختلفة لنفس املكان، كما يسمح مبعرفة طبيعة التغير 

الذي طرأ.

تسجيل بيانات ال تستطيع العني اجملردة أن تراها، فالعني البشرية حساسة لألشعة املرئية الواقعة بني4 و7 . 3
ميكرومتر، والصور الفضائية ميكنها أن تعطي معلومات إضافية عن االستشعار في النطاق بني3 و9 ميكرومتر 

والذي يشمل إضافة إلى األشعة الضوئية، األشعة فوق البنفسجية واألشعة ما حتت احلمراء.

إجراء قياسات سريعة ودقيقة إلى حد كبير للمسافات واالجتاهات واملساحات واالرتفاعات واالنحدارات.. 4

الدراسات التطبيقية في فروع اجلغرافيا اخملتلفة مثل : دراسات املدن والزراعة واملناخ واجليومورفولوجيا وغيرها.. 5

إنتاج اخلرائط وحتديثها في وقت سريع وبدقة لم تكن تتوفر في الطرق التقليدية التي كانت سائدة من قبل.. 6
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ومن تطبيقاته:

في اجملال الزراعي:

 حتديد انواع احملاصيل وتوقع مقدار الغلة.	 

عمل اخلرائط الالزمة لتحديد املناطق الزراعية.	 

اكتشاف اآلفات الزراعية وأمراض النباتات واألشجار.	 

يساعد في وضع سياسة معينة حلفظ املناطق الزراعية من التلوث وذلك من خالل املراقبة املستمرة .	 

مراقبة حرائق الغابات .	 

في مجال اجليولوجيا: 

عمل اخلرائط اجليولوجية .	 

حتديد خطوط التصدعات اخملتلفة.	 

للبحث عن املصادر الطبيعية واملواد اخلام.	 

في مجال التربة: 

يتم تقسيم التربة وتصنيفها.	 

عمل خرائط مناخية للتربة.	 

مراقبة التصحر. 	 

دراسة إمكانية حفظ التربة وحتسينها.	 

مراقبة جفاف األراضي والبحيرات.	 

في مجال املياه :

وضع خرائط دقيقة للمناطق املائية.	 

دراسة تلوث مياه البحيرات واألنهار ) والكشف عن البقع الزيتية التي تؤثر على احلياة البحرية والنهرية(. 	 

حتديد مناطق الفيضانات.	 

البحث عن املياه اجلوفية حتت رمال الصحراء عن طريق صور الرادار.	 

في مجال اخلرائط:

 تساعد الصور اجلوية والفضائية على عمل وحتديث اخلرائط القدمية بدقة متناهية بحيث تعطي معلومات متعددة 
ومفيدة.

في مجال حماية البيئة :

 يلعب دوراً مهماً في دراسة الكرة األرضية وبيان التغيرات التي تظهر على سطحها وبالتالي نتعمق في مجال 
حماية البيئة الطبيعية في مكافحة التلوث بشتى أشكاله حيث يساعد على دراسة:

تلوث اجلو والهواء. 	 

تلوث املاء.	 

تأثير املصانع على البيئة.	 
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تأثير النفايات في تلوث البيئة.	 

عمل خرائط خاصة باملناطق احملمية.	 

مراقبة التغيرات البيئية وتأثير الطبيعة على اإلنسان والبيئة.	 

في مجال اآلثار :

حيث يلعب دوراً هاماً في حماية املناطق األثرية من قصور وقالع.

في مجال املالحة اجلوية والبحرية:

احلياة  على  تؤثر  التي  الزيتية  البقع  عن  الكشف  يتم  وكذلك  اجلو  في  الطائرات  ومسار  مواقع  يتم حتديد   حيث 
البحرية والنهرية.

في مجال احلد من الكوارث واخملاطر الطبيعية:

على  تأثيرها  ومدى  النووية  والتفجيرات   ، عنهم  والبحث  املنكوبني  ومتابعة  والسيول  والزالزل  الفيضانات  مثل   
املناطق احمليطة وحرائق الغابات.

البرامجيات املستخدمة في االستشعار عن بعد في نظم املعلومات اجلغرافية:

ERDAS IMAGINE  برنامج -

يعتبر برنامج الـ Erdas واحد من أهم برامج االستشعار عن بعد ملا يتمتع به من كفائة ومرونة في االستخدام، 
يقوم Erdas بالتعامل مع اخلرائط اجلوية والفضائية واستخراج املعلومات من خالل حتليل الصور الفضائية، ويتم 
عرض البيانات بشكل ثنائي األبعاد أو ثالثي األبعاد ، وميكن إنتاج خرائط رقمية من خالل مكون إعداد اخلرائط ويتميز 

بسهولة التعلم والدقة.

ENVI برنامج -

الستخالص  عالية  ودقة  سريعة  حلول  يقدم  حيث  الفضائية  املرئيات  حتليل  في  املستخدمه  البرامج  احد  هو 
واعداد  واستكشاف  لقراءة  ادوات متخصصة  وبه  االستخدام  انه سهل  كما  اجليوفضائية  الصور  من  املعلومات 
وحتليل وتبادل املعلومات ، ويقوم برنامج ENVI بتصنيف الصور وتعديل احداثياتها وتوجيهها ومن املمكن ايضا ان 

يعرضها بشكل ثالثي االبعاد.

احللول املتاحة لتجاوز عقبات العمل االحصائي باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد

ان تقنية االستشعارعن بعد توفر الكثير من احللول التقنية للكثير من املشاكل ومتتاز هذه احللول باختصار الزمن 
وتوفير للجهود مع دقة عالية في النتائج مما يتيح فرصة ممتازة للنهوض بواقع الصناعة والبيئة والزراعة 

اجملال الزراعي

من التحديات املهمة لالحصاء الزراعي هو حصر وحساب املساحات املزروعة وما يترتب عليها من عمليات تصنيف 
النواع التربة واحملاصيل املناسبة ،ان تقنية االستشعار عن بعد يوفر حل مناسب لهذه املشاكل فباستخدام الصور 
الفضائية ميكن تصنيف هذه االراضي وحساب مساحاتها وان هذه احللول توفر فرصة حلساب املساحات للمناطق 
الشاسعة جدا كما في اخلريطة  رقم )1(, فان احد من اهم املشاكل امللحة في العراق هي املناطق التي تكون حتت 
ظروف امنية سيئة يتعذر على االحصائي الوصول اليها كذلك بسبب عدم توفر الطرق املعبدة لها وهناك بعض 
احملاصيل كالشلب التي ال ميكن التنقل داخل هذه املساحات . ان استخدام الصور الفضائية يساعد على احلصول 

على البيانات شاملة وبصورة انية يتعذر حصرها وجمعها بالطرق التقليدية .
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ERDAS خريطة رقم )1( يوضح حتديد املساحات اخلضراء في قضاء احملاويل بواسطة برنامج ال

كذلك من املشاكل التي واجهت اجملال الزراعي السالفة هو حساب وحتديد مساحات التي تتعرض للتجريف والتي 
من  املشاكل  لهذه  مناسبة  حلول  ايجاد  على  تساعد  البيانات  هذه  وان  العراق  في  متعددة  مناطق  في  انتشرت 
خالل حتليل هذه املساحات وتوفير مساحات مناسبة تخصص للبناء كبديل للمساكن التي تعدت على املساحات 
اخلضراء وكذلك اعادة زراعة هذه االراضي وكمثال على ذلك في اخلريطة رقم  2 ورقم 3، حيث توضح اخلريطة رقم 
2 منطقة زراعية في بغداد في منطقة الدورة حتديدا قبل عملية التجريف من ثم اخلريطة رقم 3 توضح البقعة 
نفسها بعد فترة زمنية ويالحظ جتريف في االراضي اخلضراء وبناء مساكن بصورة عشوائية فيها حيث متت عملية 

حتديد هذه املنطقة من خالل التصنيف اجلغرافي للصورة الفضائية بواسطة تقنية االستشعار عن بعد .

خريطة رقم )2( توضح منطقة زراعية في منطقة الدورة قبل تعرضها للتجريف
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خريطة رقم )3(  توضح منطقة زراعية في منطقة الدورة بعد تعرضها للتجريف مع حساب مساحات البقع 
)ERDAS & ArcGIS اجملرفة )مت انتاج هذه اخلارطة بواسطة برنامجي ال

اجملال البيئي

ان االستشعار عن بعد يعد من افضل احللول للكثير من املشاكل البيئية ،فاغلب املشاكل البيئية حتتاج الى عدد 
له  تتعرض  التي  املشاكل  اهم  التصحر من  يعتبر   . ودقيقة  بانها محدثة  متتاز  ان  يجب  والتي  البيانات  من  كبير 
املساحات اخلضراء ففي تقنية االستشعار عن بعد ميكن حساب مساحات االراضي التي تتعرض للتصحر وكذلك 
ميكن التنبؤ بتوسع هذه املساحات مما يوفر الصحاب القرار الوقت الكافي و االستثمار املثالي للجهود كاعادة زراعة 

الغابات وتوفير مصادر االرواء وغيرها من احللول.

من املشاكل البيئية املهمة هو احلفاظ على املسطحات املائية ومتابعتها وقياسها فان تقنية االستشعار عن بعد 
يوفر امكانيات ممتازة في تتبع حالة هذه املسطحات و قياسها بصورة دورية باالعتماد على الصور الفضائية والتي 
ميكن مقارنتها مع بيانات سابقة من تواريخ مختلفة لتحديد التغيرات والتاثيرات  كما في اخلريطة رقم )4( حيث 

توضح كيفية حتديد املسطحات املائية واالنهر بواسطة تقنية االستشعار عن بعد في محافظة البصرة.
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اخلريطة رقم )4( توضح كيفية حتديد املسطحات املائية واالنهر في منطقة البصرة )مت اجناز هذه اخلريطة بواسطة 
)ERDAS برنامج ال
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الخالصة والتوصيات

لقد اثبتت تقنيات االستشعار عن بعد جودتها وكفائتها في العمل االحصائي من خالل توفير بيانات مهمة ودقيقة 
. و  يصعب الوصول اليها بوسائل الدراسات التقليدية ملساحات شاسعة نسبيا في وقت قليل وكلفة محدودة 

ميكن تلخيص اهم مميزات االستشعار عن بعد .

تغطية مساحة كبيرة من االراضي في فترة زمنية وجيزة	 

الدقة العالية للبيانات	 

قلة التكلفة نسبيا مقارنة مع املساحات الواسعة التي تغطيها الصورة الواحدة من صور االقمار الصناعية	 

امكانية دراسة التغيرات الزمنية للمناطق املطلوب مراقبتها بصفة دورية و منتظمة	 

امكانية ربط املعلومات والبيانات املستنتجة بنظم املعلومات اجلغرافية وقواعد البيانات	 

السهولة النسبية في التعامل مع بيانات الصور 	 

توفر البيانات ملناطق يصعب الوصول اليها بالطرق التقليدية 	 

سرعة احلصول على النتائج لتوفر البيانات في صورة رقمية 	 

حسب النتائج انفة الذكر فان من اهم التوصيات هو تفعيل دور االستشعار عن بعد في اعمال املسح االحصائي 
ملا يوفره من دقة في النتائج وكم هائل من املعلومات املفيدة وسرعة في اجناز العمل و من الناحية االقتصادية فأنه 
قليل الكلفة باملقارنة مع الطرق التقليدية في جمع البيانات احلقلية .و لكونه شمولي فمن املمكن ان يدخل في 

مجاالت متعددة وفي  وقت واحد 

متثيلية  خرائط  بشكل  أو  بيانيا  ومتثيلها  حتليلها  أو  اظهارها  كيفية  في  التحكم  ميكن  البيانات  نوعية  وان  كما 
لتسهل على املتلقي .ولكونها بيانات رقمية فمن السهولة ان تدخل في عمليات حسابية احصائية ألستخالص 

النتائج املطلوبة.

املراجع

ويكيبيديا، املوسوعة احلرة1.

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title= &oldid=15390557

محاضرات الدكتور احمد شاكر/اململكة العربيةالسعودية/22008.

http://geo-kelaa.blogspot.com/2014/10/programme1.html

http://www.asiasat.tv مقالة للدكتور رياض اجلميلي3.

التخطيط العمارني من منظور جغرافي تأليف الدكتور مؤمن محمد ذيب4.

.5Bayt.com http://blog.bayt.com/
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أهمية إستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية  )GIS) و التحليل املكاني 

في تطوير العمل االحصائي

إعداد 

اروى باسم سعيد                         سارة جمال ياسني

اشراف

فاروق حامت حمد 

مدير نظم املعلومات اجلغرافية

اإلشراف العام

عماد ناجي

مدير عام تكنولوجيا املعلومات

2015  
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احملتويات

املقدمة

ماهو نظم املعلومات اجلغرافية

GISاجملاالت العامة للـ

GISتطبيقات الـ

ماهو التحليل املكاني

أهمية التحليل املكاني 

أساليب التحليل املكاني

الفرق بني التحليل املكاني والتحليل غير املكاني 

اختيار افضل رقعة جغرافية النشاء مدرسة ابتدائية في مدينة احملمودية باستخدام برامجيات نظم 
GIS املعلومات اجلغرافية

اخلالصة

املراجع
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املقدمة

دائما ما ترتبط االعمال االحصائية بنطاق جغرافي معني ، مكان حتدث فيه ، شارع او حى او عدة أحياء او مدينة او والية 
او حتى دولة بأسرها ، وحتى يتمكن متخذ القرار من إلقاء نظرة أشمل توضح  العالقات املكانية ببعضها البعض، 
  GIS ويتعرف على حدود املؤشرات املكانية ، اصبح من الضرورة االستفادة من تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية

ملقدرتها الهائلة فى توضيح أبعاد هذه املؤشرات .

إن املعرفة الدقيقة بخصائص منطقة ما، الطبيعية أو البشرية أواالقتصادية أو الصناعية او الزراعية، أمر ال مناص 
تتولد  وحيثما  االحصائية،  للبيانات  بيانات مكانية  قاعدة  يكون هناك تخطيط علمي لضمان خلق  منه، حيثما 

حاجة إلى السيطرة األمنية و معاجلة املشكالت الطارئة أواألحداث غير املرغوب فيها.

)GIS( في استخدامها كأداة  التقنيات احلديثة لنظم املعلومات ومنها نظم املعلومات اجلغرافية   تكمن أهمية 
حتليلية وتقنية ذات فعالية سواء للمخططني أو متخذي القرار ولعل استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يقلل إلى 
حد كبير من التكلفة ويحقق سرعة واحاطة في اتخاذ القرار ملواجهة املشاكل الطارئة او املتوقعة وابعادها على 
االرض  إضافة إلى املساندة في إجناز اخلطط مبعدالت أسرع وبجودة عالية تقليال للهدر في الطاقات واملوارد وجتنبا 

الى فشل في احتواء االحداث.

اولويات  ومن  املعلومات،  العاملية ألهمية  القوى  انتبهت جميع   2001 عام  احلادى عشر من سبتمبر  احداث  بعد 
ذلك تأثير العامل اجلغرافي  لالماكن ذات البعد االستراتيجي، وبناء قواعد بيانات خاصه تربط املعلومات املكانية 
اجلغرافية،  املعلومات  نظم  ألنظمة  مشابه  نظام  فى  الوصفية  واملعلومات  االستخباراتية  االمنية  واملعلومات 
ونتيجة لذلك االدراك وخاصة فى الواليات املتحده مت انشاء الوكاله الوطنية للمعلومات املكانية االستخباراتية  
)NGA(  National Geospatial Intelligence Agency  التى اتخذت شعارها )اعرف االرض وحدد الطريق( فى داللة 

واضحة على اهمية املعلومات املكانية واالملام بها هو اساس اتخاذ القرار السليم.

تقدم ورقة العمل هذه حلوال في سبيل استخدام تقنية التحليل املكاني الختيار املكان املثالي النشاء مدرسة في 
قضاء احملمودية على اسس املعايير اخلاصة بالتخطيط احلضري والبيئي وعلى اساس هذا فان هذة الورقة تقترح 

انشاء االرضية املناسبة لعملية التعاون املشترك مع وزارة التربية كجهه مستفيدة لهذا العمل.

 ماهو نظم املعلومات اجلغرافية

تعريف الـ GIS :  هو عبارة عن علم  جلمع، وإدخال، ومعاجلة، وحتليل، وعرض، وإخراج املعلومات اجلغرافية والوصفية 
ألهداف محددة .  هذا التعريف يتضمن مقدرة النظام على إدخال املعلومات اجلغرافية )خرائط، صور جوية، مرئيات 
فضائية( والوصفية )أسماء، جداول،معلومات وصفية(، ومعاجلتها )تنقيحها من األخطاء(، تخزينها، استرجاعها، 
، و  أو على ورق فى شكل خرائط  استفسارها، حتليلها )حتليل مكاني واحصائى(، وعرضها على شاشة احلاسوب 

تقارير، ورسومات بيانية .

: GIS مكونات الـ
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  :GIS مميزات نظام الـ

النظام الوحيد الذى يربط بني اإلحصائيات ومؤشراتها مبواقعها احلقيقية.	 

يقدم حلوال ملشاكل قائمة.	 

يساعد فى اتخاذ القرارات.	 

اداة عرض متطورة.	 

النظام مرن وقابل للتحديث.	 

يعتبر قاعدة بيانات مهمة ملراكز وغرف املعلومات .	 

عالقة ال GIS بالعلوم االخرى :

الشكل رقم )1(: عالقة الـGIS بالعلوم االخرى

 : GISاجملاالت العامة للـ

أصبح نظم املعلومات اجلغرافية يلبى كل أغراض وميادين العمل:	 

اختيار أفضل املواقع إلقامة املنشآت العامة واحليوية.	 

التخطيط العمرانى والتخطيط االقليمى.	 

استغالل املوارد الطبيعية.	 

البيئة احمليطة وتنبؤاتها وحمايتها من التلوث.	 

إدارة املؤسسات اخلدمية ومتابعة نشاطها.	 

دراسة وتخطيط أنظمة السير والطرق.	 

التنبؤ بالكوارث الطبيعية واإلنسانية وإيجاد احللول العلمية لها.	 

االستخدامات االمنية املتنوعة.	 

تدعيم عمل التخطيط االستراتيجى و خطط التدخل العاجل أو اآلني .	 
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GISتطبيقات الـ

توقع و التنبؤ مبؤشرات و حدود اخلطر )االمنى، الغذائي، البيئي، الخ( .	 

الهجرات الداخلية واخلارجية.	 

منذجة خط الرؤية.	 

منذجة املدى املؤثر.	 

إدارة احلدود.	 

تأمني املداخل واخملارج للوالية.	 

إحكام السيطرة على التهريب.	 

إدارة النجدة والعمليات.	 

األمن الوقائى.	 

غرف التحكم والسيطرة.	 

حماية السواحل.	 

وحدات املهام اخلاصة ) شرطة ،امن ، جيش(.	 

املطافئ.	 

حركة الالجئني.	 

ادارة االزمات والكوارث.	 

الظواهر االمنية السالبة.	 

تأمني البنية التحتية .	 

الصراعات على املوارد .	 

ماهو التحليل املكاني :

هو اسلوب لقياس العالقات املكانية بني الظواهر اعتماداً على قياسات املوقع والشكل واألبعاد واملساحات واالجتاهات 
واجملاورة  واملطابقة  واالرتفاع  واالنخفاض والتصنيف والتجميع  والترتيب . يعتمد اسلوب التحليل املكاني على ان 
لكل ظاهرة حيز او نطاق مكاني ولها انتشار وتوزيع معينني )اي منط توزيع pattern( ويهدف هذا النوع من التحليالت 
الى كشف العالقات واالرتباطات املكانية املتبادلة بني مفردات الظاهرة ) وايضا بني عدة انواع من الظواهر في نفس 

احليز املكاني( للوصول الى بناء منوذج مكاني للظواهر املكانية.

أهمية التحليل املكاني

تفسير العالقات املكانية واالستفادة منها .	 

فهم أسباب وجود وتوزيع الظواهر على سطح األرض.	 

التنبؤ بسلوك الظواهر في املستقبل.	 
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أساليب التحليل المكاني

تتباين أساليب التحليل املكاني تبعاً لنوع الظواهر املدروسة فمنها :

ما يناسب توزيع الظواهر النقطية لقياس التوزيع واملسافة بينهما، واملساحة والكثافة والتركز أو التشتت 	 
مراكز   ، املستشفيات   ، املطاعم  التسوق،  مراكز   ، اآلبار   ، املصانع  )الفنادق،   مثل  اجملاورة  بالظواهر  وعالقتها 
نقط   ، اجلوية  االرصاد  محطات   ، الترفيه  مراكز   ، املطارات   ، اجلامعات   ، املدارس   ، اإلطفاء  مراكز   ، االسعاف 

املناسيب ، محطات الرصد البيئي، البراكني( وغيرها من الظواهر النقطية.

ما يناسب توزيع الظواهر اخلطية لقياس التوزيع وأطوال اخلطوط واملساحة التي تخدمها وكثافتها وكفاءتها 	 
واجتاهاتها وأوزانها مثل )الطرق بأنواعها،  خطوط املالحة اجلوية والبحرية ، القنوات املائية من األنهار ، الترع ، 
املصارف ، شبكات املياه ، الكهرباء ، الغاز ، الصرف الصحي ، احلدود السياسية ، خط الساحل ، خطوط الفوالق 

، االنكسارات ، املسارات السياحية ( وغيرها من الظواهر اخلطية  . 

الظواهر 	  توقيع  الرقمية املستخدمة في  البيانات  لتباين منوذج  تبعاً  الرقمي  املكاني  التحليل  تتباين اساليب 
وحجم  وترتيبها  وتنظيمها  تركيبها  تناسب  حتليلية  عمليات  منهما  فلكل   )  vector أو   raster  ( اجلغرافية 
أو   raster  ( بالنظام  إما  البيانات املصممة  التحاليل املكاني في حتليل  بياناتها وتنوع صفاتها وتصلح بعض 
vector (. ولكن على الرغم من تشابه املقياس املستخدمة في التحليل بينهما إال أن طريقة وخطوات التحليل 

تختلف في كل منهما و كما في الشكل 2. 

الشكل رقم)2(: متثيل البيانات
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الفرق بني التحليل املكاني والتحليل غير املكاني

التحليل غير املكاني )احصائي(التحليل املكاني

في  ومتثيلها  املكانية(  )البيانات  حتليل  الى  يهدف 
خرائط .

تتكون من عدة خواص :

وتتكون  الظاهرة  مواقع  لتوزيع  املركزية  النزعة   .1
من املركز املتوسط  mean center , املركز املتوسط 

.)Weighted mean center( املوزون

املعيارية   املسافة  وتتكون من  واالنتشار:  التشتت   .2
 Directiona( التوزيعي  االجتاه   ,)Standard distance(

.)Distributionl

صلة  من  وتتكون  املكانية  للظاهرة  التوزيع  منط   .3
. )Nearest Neighbor Analysis (اجلوار

)Density( 4. الكثافة : نستخدم في حتديد الكثافة

غير  القيم)البيانات  من  مجموعة  عرض  الى  يهدف 
املكانية( بصورة رقمية .

تتكون من خاصيتني:

1.  النزعة املركزية : وتتكون من عدة مقاييس ومؤشرات 
. Weighted Mean اهمها املتوسط احلسابي

2. التشتت واالنتشار:  وتتكون من عدة مؤشرات احصائية   
.Standard Deviation اهمها االنحراف املعياري

الشكل رقم )3(:حتليل البيانات 
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اختيار افضل رقعة جغرافية النشاء مدرسة ابتدائية في مدينة احملمودية باستخدام برامجيات 
GIS نظم املعلومات اجلغرافية

منهجية املعايير وبناء النموذج:

التربية والتعليم, وبذلك ال ميكن ان يكون  البناء املدرسي يجب ان يكون خاضعا ومتماشيا مع تطور اساليب  ان 
منعزال عن التطورات والتجديدات التربوية التي ال ميكن ان تكون بدورها منعزلة عن مشكالت اجملتمع واحتياجاته, اذ 

البد من شروط ومواصفات يجب ان تتوفر في البناء املدرسي اهمها:

ان تكون املدرسة بعيدة عن الشوارع الرئيسية وتقاطعات الطرق ذات حركة املرور السريعة.. 1

ان تكون بعيدة عن محطات القطارات والسكك احلديدية.. 2

او . 3 العام  النقل  بواسطة  او  االقدام بسهولة  اليه سيرا على  الوصول  الذي ميكن  املكان  املدارس في  تكون  ان 
السيارة.

ان تكون املدارس في االماكن القريبة من املناطق السكنية احلالية للطلبة او اخملطط لها مستقبال.. 4

يجب ان تكون املدارس في وسط التجمعات السكنية التي تخدمها هذه املدارس لكي يستطيع كافه الطلبة . 5
في هذه املناطق الوصول اليها بسهولة وهذا مهم جدا بالنسبة للمدارس االبتدائية وذلك حلث الطلبةعلى 
الذهاب الى مدارسهم سيرا على االقدام ويعتبر اقل اهمية بالنسبة للمدارس املتوسطة والثانوية, كما ان 
التجمعات السكنية سيساعدها على املساهمة في تعزيزاملرافق االجتماعية في  موقع املدرسة في وسط 

املنطقة وليس كما هو احلال بالنسبة للمدارس التي يكون موقعها خارج او بعيد عن التجمعات السكنية.

او ساحات . 6 املناطق الصناعية  املدارس بجوار االعمال الصاخبة والضارة واخلطرة مثل  يجب عدم حتديد موقع 
املدارس  بعيدةعن  اختيار مناطق تكون  لذلك يجب  االهلية(  االحياء  بوجود مولدات  تتمثل هنا  )والتي  العمل 
واالساتذة على حد سواء  الطلبة  وانتباه  وتركيز  يؤثر سلبا على وعي  تلوث سمعي )ضوضاء(  ملا تسببه من 
وخصوصا اثناء فترة الدوام الرسمي. ومن خالل مراقبة مجموعة من املولدات وجد ان صوت املولدة اثناء العمل 

يعتبر غير مؤثر عند االبتعاد عن مركزاملدرسة مبعدل مقداره مسافه )100(م.

ان تكون املدارس قريبة من اماكن تواجداملراكز الصحية وذلك لتوفير املستلزمات واخلدمات الصحية الضرورية . 7
للطلبة.

يجب ان تكون موقع اجلديد للمدرسة بعيد نوعا ما عن مناطق تواجد مدارس مماثلة لها, وبتالي يتم اخذ بنظر . 8
االعتبار التجمعات السكنية ومدى حاجتها او عدم حاجتها لبناء مدارس اخرى.

آلية عمل الختيار املكان االنسب لبناء مدرسة:

في اطار املنهج واملشروع املقرر دراسته مت االخذ بنظر االعتبار كيفية تنفيذ املعايير املطلوبة التي مت طرحها سابقا 
وذلك الجل توفير املكان واملساحة االنسب واخملصصة لبناء مدرسة ابتدائية وحسب نقاط العمل التالية: 

1. حتديد مواقع الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية املوجودة ضمن قضاء احملمودية التابع حملافظة بغداد ومت اخذ 
والتي يتم  الفرعية  الرئيسية و shape file مخصص للشوارع  بنظر االعتبار جتهيزshape file  مخصص للطرق 

“lines“ متثيلها على شكل
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الصورة رقم )1(:خارطة توضح توزيع الشوارع الرئيسية في قضاء احملمودية

الصورة رقم )2(:خارطة توضح توزيع الشوارع الفرعي في قضاء احملمودية
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2. حتديد مواقع املراكز واملستشفيات الصحية التابعة لقضاء احملمودية وذلك بتجهيز shape file يحدد به مواقع 
“points“ املراكز الصحية والتي يتم متثيلها على شكل

الصورة رقم )3(:خارطة توضح توزيع املراكز الصحية في قضاء احملمودية

3. حتديد مواقع مولدات االحياء االهلية وذلك بعمل shape file يحدد به مواقع املولدات وقربها وبعدها عن التجمعات 
واملباني السكنية ويتم متثيلها على شكل “points” كما موضح بالشكل التالي.

صورة رقم )4(:خارطة توضح توزيع املولدات في قضاء احملمودية
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 SCHOOL( املوجودة حاليا ويتم ذلك باخذ االحداثيات املوجودة بكراس )4. حتديد مواقع املدارس االبتدائية )ذكور-اناث
 points لسنة 2003 - 2004 وتسقيطها على الصورة الفضائية ومتثيل احداثيات مواقع املدارس على شكل )ATLAS

كما موضح بالشكل التالي:

صورة رقم )5(:خارطة توضح توزيع املدارس االبتدائية في قضاء احملمودية

5. حتديد مواقع املباني والتجمعات السكنية والتي تتمثل على شكل  “polygon” واستخراج shape file  يخص 
توزيع التجمعات الساكنية واالبنية السكنية املوجودة ضمن قضاء احملمودية كما موضح بالشكل التالي:

صورة رقم )6(: خارطة توضح تواجد االبنية والتجمعات السكانية في قضاء احملمودية
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6. متثيل سكة احلديد والتي متواجدة ضمن قضاء محمودية وتخصيص shape file  يوضح بيه مسار السكة 
ومتثيلها على شكل “points” كما موضح بالشكل التالي:

صورة رقم )7(:خارطة توضح موقع سكة احلديد في قضاء احملمودية

7. دمج shape files الذي يخص )املباني, الشوارع الرئيسية,الشوارع الفرعية, والسكك احلديد( ضمن 
استخدامات االرض LANDUSE كما هوة موضح بالشكل االتي

صورة رقم )8(:خارطة توضح استخدامات االرض في قضاء احملمودية
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8. بعد جمع البيانات املطلوبة واداخلها في سلسلة من التحليالت املكانية ضمن موديل خاص بها مع التقييد 
هو  كما  ابتدائية  مدرسة  النشاء  رقعة  افضل  اختيار  الى  التوصل  مت  وضعها مسبقا  مت  التي  واملعايير  بالشروط 

موضح في الشكل التالي:

صورة رقم)9(: خارطة توضح املناطق املناسبة النشاء مدرسة ابتدائية

كما موضح بالصورة رقم)9( فأن املناطق املتمثلة باللون الوردي هي متثل الرقعة املناسبة النشاء مدرسة ابتدائية 
لكونها تتوفر بها جميع الشروط واملعايير التي مت شرحها مسبقا من ناحية بعدها عن الشوارع الرئسية وقربها 

من اماكن التجمعات السكنية واملراكز الصحية والطرق الفرعية.

- مت اعتماد اخلريطة النهائية بعد استخدام املوديل والذي يضم جميع املعايير التي مت ذكرها مسبقا للتوصل الى 
الشكل النهائي ملنطقة الدراسة

صورة رقم )10(:موديل يوضح سلسلة التحليالت املكانية
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اخلالصة واالستنتاجات

تعتبر تقنيات التحليل املكاني في نظم املعلومات اجلغرافية من ابرز الوسائل للحصول على نتائج خاصة بعملية 
اختيار االماكن املثلى لالنشاء مختلف انواع املباني )مثال على ذلك املدراس، محطات الوقود، املصانع، الخ(، وتهدف 
هذة الورقة لتسليط الضوء على قدرة هذة التقنيات في عملية اختيار املكان االنسب النشاء مدرسة في قضاء 
احملمودية التابع حملافظة بغداد و حسب املعايير اخلاصة بالتخطيط احلضري والبيئي و وفق اساليب علمية وبيانات 
والوقت  اجلهد  تختصر  بيانات  بقاعدة  والبحثية  اخلدمية  احلكومية  اجلهات  تزويد  الى  باالضافة  دقيقة  احصائية 
والتكلفة. من اجلدير بالذكر ان نتائج هذة الورقة هي الغراض الدراسة وان نتائجها اولية وان النتائج النهائية في 

طور االكتمال.

ان من ابرز النقاط التي خرجت بها هذه الورقة والتي نوصي بها اجلهات ذات العالقة هو لتفعيل تقنيات التحليل 
املكاني حلل املشاكل املستعصية واملرتبطة في االلية املتبعة في التعامل مع استخدامات االرض وفي جتاوز حالة 
الروتني املتبع في اختيار املناطق التي من املمكن انشاء املدارس عليها، ومن اجلدير بالذكر ان هذة االلية تفتقر الى 

معرفة طبيعة املنطقة اجلغرافية واملكانية وكذلك الصعوبة في تطبيق املعايير.

املراجع

وزارة البلديات واالشغال العامة /املديرية العامة للتخطيط العمراني	 

حتليل وتقييم اخلدمات الصحية والتعليمية والثقافية والترفيهية في محافظة نابلس	 

 	)SCHOOL ATLAS( مسح املدارس العراقية لسنة 2004-2003 االصدار الثالث
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توصيات املؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء
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توصيات املؤمتر السنوي العاشر لإلحصاء

ان املهمة األساسية للنظام اإلحصائي الوطني هي جمع وتبويب وحتليل ونشر البيانات واتاحتها جلمهور املستخدمني 
وصناع القرار باآلليات املعتمدة لنشر البيانات وهذه املهمة تتطلب توفر املوارد البشرية الكفوءة واملدربة بشكل 
يتناسب وحجم العمل اإلحصائي من حيث استخدام األساليب اإلحصائية والتصانيف واملعايير الدولية واستخدام 

املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم املتحدة . 

ونشرها 	  وتوفيرها  مصادرها  من  اإلحصائية  واملعلومات  البيانات  دقة  على  اإلحصائي  النظام  كفاءة  تعتمد   
وإتاحتها في الوقت املناسب جلمهور املستخدمني واملستفيدين واملنتجني وصناع القرار .

واستناداً الى توصيات املؤمترات السابقة وفقرات تقرير الستراتيجية الوطنية  لتطوير اإلحصاء في العراق وقانون 
اإلحصاء املقترح نقترح التوصيات اآلتية :

التأكيد على اإلسراع باملصادقة على قانون اإلحصاء من قبل مجلس النواب علماً بانه مت قراءته القراءة األولى . 	 

التأكيد على انشاء اقسام احصاء في الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة التي التتوفر فيها اقسام احصاء  	 
وفتح شعب احصائية في املؤسسات التابعة لكافة الوزارات.

على اقسام اإلحصاء وضع خطة سنوية وحتديد اولويات العمل اإلحصائي في كل وزارة لتعكس أنشطة الوزارة 	 
ولتلبية احلاجة للبيانات وفق توقيتات زمنية محددة مبا فيها األنشطة التي يطلبها اجلهاز املركزي لإلحصاء 

ألغراض احصائية.

منعاً 	  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  في  املعتمدة  الدولية  والتصانيف  اإلحصائية  واملصطلحات  املفاهيم  إعتماد 
لتضارب البيانات واختالف مدلوالتها.

تخدم 	  رصينة  احصائية  بيانات  قاعدة  وتوفير  إعداد  لغرض  املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  اساليب  تطوير 
اخملططني والباحثني ومتخذي القرارت.

توثيق اواصر التعاون بني مختلف اجلهات احلكومية واجلهاز املركزي لإلحصاء لضمان إنسيابية تدفق البيانات 	 
والتغذية الراجعة باستخدام الشبكات الداخلية واإلنترنيت مبا يعزز أواصر التعاون بني مختلف اجلهات احلكومية 

واجلهاز املركزي لإلحصاء.

بإعتماد املكننة وإستخدام أجهزة احلاسوب 	  واملالية  اإلدارية  املتمثلة بالسجالت  الرسمية  تطوير اإلحصاءات 
في اعداد وانتاج املؤشرات اإلحصائية ألنشطة الوزارة التي تغني عن تنفيذ العديد من املسوح اإلحصائية ومبا 

يخدم برنامج احلكومة األلكترونية .

تطبيق معايير ضمان جودة البيانات وتنسيق األنظمة مبا يتناسب مع ظروف العراق بإعتماد إطار تقييم جودة 	 
البيانات الصادر عن األمم املتحدة في متوز 2003 

)DQAF: Data Quality Assessment Framework( لكونه أفضل أداة ومعيارلقياس كفاءة وجودة البيانات في 	 
وتقييم  واملنهجية  العمل  واإللتزام بخطة  واملوضوعية  الشفافية واإلستقاللية  النظام اإلحصائي من حيث 

مصادر البيانات ودورية انتاجها  ..... الخ. 

تطبيق اخالقيات وممارسات العمل اإلحصائي واعتماد  املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادرة عن األمم 	 
املتحدة . 

تطوير قدرات العاملني في النظام اإلحصائي في اجلهاز ومديرياته في املركز واحملافظات وفي أقسام اإلحصاء 	 
في الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة والتركيز على التدريب املستمر لإلحصائيني ومواكبة تطور األساليب 

اإلحصائية وزيادة كفاءة مركز التدريب ورفده باحملاضرين من ذوي اخلبرة والكفاءة واإلختصاص.
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التركيز على عقد الدورات التدريبية اخلاصة بالنشروالترويج بالتنسيق مع اجلهاز املركزي لإلحصاء وفق معايير 	 
النشر الدولية وسبل تطبيقها.

تطوير املواقع األلكترونية في الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة  والعمل على نشر بيانات األنشطة اإلحصائية 	 
للوزارات ضمن املوقع األلكتروني لكل وزارة ووضع برامج لقياس رضا املستخدمني للبيانات اإلحصائية. وقياس 

عدد املتصفحني واملستفيدين من املوقع على شبكة األنترنت.

رفد اقسام اإلحصاء والشعب اإلحصائية مبوظفني من خريجي قسم اإلحصاء.	 

تشجيع إستخدام إسلوب التحليل املكاني للبيانات اإلحصائية بتطبيق نظم املعلومات اجلغرافية في الوزارات 	 
واجلهات غير املرتبطة بوزارة  .

على اقسام اإلحصاء في الوزارات واجلهات غير املرتبطة بوزارة وضع خطة احترازية للطوارئ والعمل على التوثيق 
األلكتروني ملراحل العمل اإلحصائي لكافة األنشطة باستخدام :

دليل النموذج املعياري لإلنتاج الرسمي .. 1

دليل اعداد البيانات الوصفية . 2

دليل كتابة التقارير والبيان الصحفي.. 3

دليل اعداد مؤشرات النوع اإلجتماعي.. 4
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اثر تطبيق سياسة نشر البيانات االحصائية في تعزيز دور االحصاءات الرسمية

اعداد

 غصون محسن حميد
  هند عبد الحسين فرحان

 شهد ليث ابراهيم
       دائرة تكنولوجيا المعلومات / شعبة األنترنت

مقدم الى المؤتمر االحصائي السنوي

الجهاز المركزي لالحصاء

تشرين األول 2015
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المقدمة
تعد االحصاءات الرسمية في العراق ركنا اساسيا لعمليات التخطيط والمراقبة والتقييم للسياسات العامة، اضافة لكونها 
مصدرا لمعلومات هامة ذات عالقة بالحكم الرشيد. ويرتكز المفهوم الجديد لالحصاءات الرسمية في العراق على حق 
المواطن في الحصول على المعلومات حيث يعد المواطن هو صاحب  هذا الحق والحكومة باطرافها المختلفة هي لخدمة 
المواطن . ومن هذه الحقوق المهمة التي يمتلكها المواطن الحصول على المعلومات  واالحصاءات دون تمييز وبشفافية 
. ولكن كبقية العديد من الدول يعاني من استخدام غير متكافيء مقارنة بالحجم الكبير لالحصاءات الرسمية المتوفرة . 
وهذا يتمثل في حجم انتاج االحصاءات ووفرتها مقابل استخدام قليل لهذه االحصاءات بسبب ضعف الوعي باهمية البيانات 
االحصائية. ونتيجة لهذه الظروف تم تطوير سياسة نشر لالحصاءات الرسمية ترتكز على حقوق المواطن وبشكل يتوافق 
مع المباديء االساسية لالحصاءات الرسمية  والتي تم تبنيها من قبل اللجنة االحصائية في االمم المتحدة في عام 1994

الهدف
تكمن اهمية تطبيق سياسة نشر البيانات االحصائية في تحسين اتاحة البيانات االحصائية للمستخدمين والمنتجين دون تمييز 
وتعزيز التعاون والتواصل والثقة بينهم ، مع زيادة حجم البيانات المتوفرة والتركيز على تطوير تقنيات واجراءات خدمة 
المستخدمين وذلك النتاج بيانات احصائية ذات جودة عالية تلبي احتياجات المستفيدين على اختالف مستوياتهم. لتحقيق 
هذه االهداف فقد احتوت هذه الورقة على المبادئ االساسية لسياسة نشر االحصاءات الرسمية في العراق والتي تشتمل 

على مبادىء ارشادية وتوجيهية لنشر االحصاءات الرسمية.

باعتبارها سلعة عامة،  الرسمية  الورقة مسؤولية االحصاءات  تم تسليط الضوء عليها في هذه  التي  القضايا  ابرز  ومن 
جودة واتاحة االحصاءات الرسمية، تطوير وسائل نشر االحصاءات والتاكيد على اهمية الخدمات التي تقدم الى الجمهور. 
كما وتناولت الورقة موضوع البيانات الخام المؤهلة لألستخدام العام )PUF( وكيفية الحصول عليها وانواع تراخيص 

استخدامها من قبل جهات مختلفة.

اإلحصاءات الرسمية سلعة عامة
احد المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية يصنف اإلحصاءات الوطنية على انها سلعة عامة يتوجب توفيرها للجميع 
بكامل  الجمهور  يشمل  )بما  الجميع  قبل  من  فهمها  يسهل  بطريقة  الرسمية  لإلحصاءات  الرئيسة  النتائج  ويجب عرض 
مستوياته وأطيافه( وعدم حصر الفائدة على فئة متخصصة فقط )الباحثين مثال(. تعتبر اإلحصاءات الرسمية وحسب ماهو 
متعارف عليها دوليا،ضرورة لدعم الديمقراطية وتنوير المواطن بما يدور في المجتمع ولتمكين السياسيين وصناع القرار 
من اتخاذ قرارات موضوعية )مبنية على اسس علمية ذات ثقة(. وتستند سياسة النشر للنظام اإلحصائي الوطني على 

أحكام قانون اإلحصاء.

سهولة اإلستخدام
من المهم أن تكون اإلحصاءات الرسمية والنصوص التحليلية ذات العالقة متاحة )للجميع( ومفهومة ) من ناحية شمولية 
معلومات  على  الحصول  من  المستخدمين  لتمكين  الوصفية(  البيانات  ذلك  في  بما  إعدادها  ومنهجية  المنشورة  البيانات 
حول المجتمع العراقي بشكل موضوعي وغير منحاز. ويقوم الجهاز المركزي لإلحصاءالعراقي بتطبيق معرفته وتلبية 
إحتياجات المجتمع العراقي ومتطلباته لتوفير إحصاءات متجانسة ومفهومة بحيث تلبي جميع احتياجات المستخدمين بما 

في ذلك الجمهور والمشرعين والحكومة والقطاع التجاري.

إتاحة االحصاءات الرسمية
اتاحة الوصول لالحصاءات الرسمية يكون من خالل الموقع االلكتروني للجهاز والتي من خالله يمكن الحصول على 
 Excel عمل  بورقة  محددة  احصائية  وجداول   )pdf( بصيغة  والمطبوعات  الصحفية  والبيانات  اإلحصائية  االخبار 
الى احصاءات اخرى قد  الخ ( إضافة  البيانات ،  Sheet(( والبيانات الوصفية ) منهجيات عمل ، تصنيفات ، جودة 
يحتاجها المستخدمون . ويمكن ان يوفر الموقع االلكتروني للجهاز ادوات تفيد في تمكين المستخدمين من اعداد االحصاءات 

التي يرغبون بها بانفسهم.

ومن ميزات التطبيقات المتخصصة المتوفرة في الموقع االلكتروني للجهاز ان هذه االدوات تخدم جميع المستخدمين بنفس 
Down� (للطريقة وبالتالي تساهم في تحقيق المساواة بين الجميع . ويمكن ان يوفر الموقع االلكتروني ادوات لتحميل 

للنشر التقل اهمية  بها . كما توجد وسائط اخرى  الخاصة  الوصفية  البيانات  النشرات االحصائية الصادرة مع   )load
عن النشر األلكتروني، وتشمل تقارير احصائية ومطويات ونشرات احصائية ورقية ونشاطات اضافة الى المطبوعات 
من خالل اقراص مدمجة و DVDs. ويتم نشر النتائج االولية لبعض االحصاءات حيثما يكون ذلك مالئم الحتياجات 

المستخدمين ، مع التنويه في حالة وجود تعديالت على البيانات النهائية الحقا.
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خدمات الجمهور
يتم استقبال جميع طلبات المستخدمين واستفساراتهم وكذلك الرد عليهم من خالل وحدة متخصصة )العالقات العامة او 
قسم خدمات الجمهور( وتكون مرجعية االتصال في المؤسسة للتنسيق معها للحصول على البيانات ، وتحديد مرجعية عليا 

يمثلها رئيس الجهازإلعتماد ملفات البيانات وتوقيع االتفاقيات وشروط  االستخدام.

اجراءات طلبات بيانات خدمات الجمهور:	 

يتم استيفاء نموذج طلب بيانات غير متوفرة باالساس في التقارير الصادرة عن الجهاز او البيانات الصحفية او الموقع 	 
االلكتروني.

 	aggregated data العنوان المناسب لالفراد الذين يبحثون عن بيانات مجمعة اصال

خدمات الجمهور هي العنوان االول والرئيسي لطلبات البيانات المحلية واالجنبية.	 

يمكن استالم طلب بيانات من خالل البريد االلكتروني او الموقع االلكتروني )نموذج الكتروني( او نموذج عادي ورقي	 

جميع الطلبات الشفوية التعتبر طلبات بيانات خدمات جمهور	 

مواصفات دقيقة حول طلب البيانات : نوع البيانات المطلوبة والجهة/الجهات التي سترد، الوقت الالزم النجاز الطلب.	 

عند استالم طلبات البيانات من المستخدم:	 

o يقوم قسم خدمات الجمهور بمراجعة الطلب حسب االصول لضمان االكتمال.

o في حالة لم يكن الطلب واضحا، يتم االتصال بالشخص للتعرف اكثر على المطلوب.

o يقوم قسم خدمات الجمهور بالمتابعة مع الدوائر الفنية المختصة النجاز المطلوب وفق البرنامج الزمني المحدد.

 Excel او pdf( تقوم الدوائر الفنيةالمختصة بتجهيز الرد وارساله الى قسم خدمات الجمهور وفق الصيغة المناسبة o
.)Sheet

o يقوم قسم خدمات الجمهور بالتواصل مع طالب البيانات

o متابعة حالة طلب البيانات من خالل التحديث اول باول على قاعدة البيانات حسب مستوى اإلنجاز: الطلب منجز، 
الطلب منجز جزئيا ، الطلب اليمكن توفيره، اسباب عدم توفر الطلب او توفر بيانات جزئية او اولية.

	 اعداد تقارير دورية لمتابعة العمل على انجاز تطوير خدمات الجمهور والنشر التفاعلي على االنترنت.

	 توظيف تجربة خدمات الجمهور لتحسين رضى المستخدم:

o حصر البيانات غير المتوفرة.

o حصر البيانات التي يتم طلبها لتقييم الخدمات المقدمة من خالل الموقع االلكتروني.

o تقييم انواع البيانات التي يتم توفيرها للمستخدمين من قبل لجنة فنية من المختصين.

o جمع بيانات حول المستخدمين )االسم–المؤسسة-البريد األلكتروني-الهاتف-تفصيل للبيانات المطلوبة(

	 تحديد جهة المتابعة من الدوائر الفنية المختصة:

o تاريخ االستالم ، تاريخ تزويد الطلب للدوائر الفنية المختصة، تاريخ ارسال الطلب للمستخدم.

o حالة الطلب حسب الدائرة الفنية المختصة: تم التزويد بالبيانات، تم التزويد بجزء من البيانات المطلوبة مع توضيح 
البيانات، تاريخ تزويد قسم خدمات  بالبيانات مع توضيح االسباب، اسم الموظف الذي اعد  التزويد  االسباب،لم يتم 

الجمهور بالبيانات من الدوائر الفنية المختصة ، تاريخ ارسال البيانات للجهة الطالبة.
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ابعاد سياسة نشر االحصاءات الرسمية
تشمل سياسة نشر االحصاءات الرسمية في العراق االلتزام بثمانية ابعاد:

1. مبادىء نشر االحصاءات الرسمية

2. سرية البيانات

3. التصانيف وجداول الترميز المستخدمة

4. نشر االحصاءات الرسمية

5. ضمان جودة االحصاءات

6. اتاحة االحصاءات الرسمية دون تحيز

7. وسائل نشر االحصاءات

8. النشرااللكتروني إلتاحة تحميل المنتجات االحصائية من قبل المستخدمين

)PUF( البيانات الخام المؤهلة لالستخدام العام
هي بيانات خام يتم معالجتها بطرق مختلفة للحيلولة دون كشف خصوصية االفراد والمؤسسات صاحبة البيانات، حيث يتم 

معالجتها بعدة طرق منها حذف او تشفير البيانات التعريفية، دمج البيانات في فئات واعادة ترميز البيانات.

مكونات البيانات المؤهلة:
• CD-ROM )وتحتوي على ملفات البيانات بصيغة )SPSS, ASCII( ،قاموس البيانات،االستمارة ومنهجية المسح(

• معلومات عامة حول الجهاز المركزي لإلحصاء واالنتاج اإلحصائي

• بروشور تعريفي عن المسح الذي جمعت خالله البيانات اإلحصائية

• اتفاقية ترخيص البيانات 

الحصول على البيانات المؤهلة:
للحصول على البيانات المؤهلة الي موضوع وبسعر محدد يجب القيام بما يلي:

1. تقديم طلب من خالل قسم خدمات الجمهور )ورقي- بريد الكتروني(

2. يتم العمل داخليا لتجهيز البيانات واعتمادها )خالل مدة اقصاها اسبوع(

3. يتم االتصال مع طالب البيانات لتوقيع االتفاقية، ودفع المبالغ المستحقة 

4. تسلم البيانات لطالبها باليد او ترسل له عبر الموقع االلكتروني مصحوبة باتفاقية ترخيص الستخدام تلك البيانات.

سياسة التسعير
يوفر الجهاز المركزي لالحصاء بعض البيانات االحصائية غير المتوفرة باالساس في التقارير الصادرة عن الجهاز او 
البيانات الصحفية او الموقع االلكتروني كتلك التي تتطلب جهداً مضاعفاً من الموظف وخارج نطاق عمله اليومي، وتكون 

هذه البيانات مقابل أسعار معينة سيتم تحديدها من قبل الجهاز الحقا.

انواع ترخيص استخدام البيانات الخام المؤهلة لالستخدام العام
	 رخصة فردية : وتكون لشخص واحد )باحث، طالب دراسات عليا( ويستخدم البيانات على جهازه فقط كما هو موضح 

باالتفاقية 

	 رخصة مؤسسة: وتكون بعدد االفراد المستخدمين للبيانات وعلى اجهزة محددة كما هو موضح باالتفاقية، ويتم دفع مبلغ 



8

معين عن كل مستخدم اضافي.

	 رخصة موقع الكتروني: وتكون رخصة عامة ومفتوحة الصحاب الموقع دون وجود اي قيود على عدد المستخدمين، 
وتعطى للجامعات او غيرها من المؤسسات ذات العدد الكبير من المستخدمين.

المقترحات والتوصيات
لتطوير االحصاءات الرسمية  يجب ان يتم التاكيد على مبادئ الجودة الرئيسية بنشر اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز 

المركزي لإلحصاء العراقي على:

أن تكون اإلحصاءات مالئمة إلحتياجات المستخدمين، وأن تغطي هذه اإلحصاءات المواضيع المتعارف عليها في . 1
اإلحصاءات الرسمية.

 نشر اإلحصاءات الرسمية بالتوقيتات والمواعيد المناسبة ووفق التقويم اإلحصائي وبما يضمن . 2
تحقيق االستفادة المثلى منها وبما يتالئم مع متطلبات المستخدمين.

 ان تكون االحصاءات دقيقة وموثوقة.. 3

 ان تكون االحصاءات قابلة للمقارنة ومتسقة مع احصاءات مماثلة سبق نشرها ويشمل ذلك . 4
احصاءات صادرة عن الجهاز او منظمات اخرى خارج العراق.

 ان تكون االحصاءات متاحة وموثقة من حيث سهولة الوصول اليها والقدرة على فهمها .. 5

 ان تستهدف االحصاءات الرسمية جميع المستخدمين دون تمييز.. 6

 ان تتمتع االحصاءات الرسمية باالستقاللية المهنية وضمان عدم تدخل جهات ذات مصالح . 7
خاصة بمنهجية وطرق اعداد االحصاءات وعرضها.

 حماية سرية البيانات وخصوصية االفراد .. 8

 االعالن عن مواعيد نشر االحصاءات الرسمية .. 9

 الرد على اسئلة واستفسارات وطلبات المستخدمين بشكل سريع ومناسب.. 10

      تنظيم محاضرات ومؤتمرات مع جميع مؤسسات الدولة.. 11

 تحسين اسلوب العمل وفقا للمعايير الدولية باعتماد ثوثيق البيانات االحصائية.. 12

 بذل الجهود لتدريب باقي مؤسسات الدولة وتعميم االدلة االحصائية وسياسة نشر البيانات.. 13

 تعزيز نوعية وجودة البيانات من تفعيل انظمة ادارة الجودة للبيانات االحصائية.. 14
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)Treated Micro Data( اتفاقية ترخيص استخدام بيانات خام معالجة
ترخيص رقم )(

بين

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ )الفريق الثاني(والجهاز المركزي لالحصاء )الفريق االول(

1. حيث ان الجهاز المركزي لالحصاء يرغب باتاحة المجال للباحثين والعلماء والجهات ذات االختصاص من اجل استخراج 
جداول احصائية من واقع البيانات الخام المتوفرة لدى الفريق االول، بهدف الدراسة العلمية المحضة واعداد التقارير العلمية 
ووضعها في خدمة المجتمع واالقتصاد، والوصول الى االستنتاجات التي من شأنها المساهمة في تطوير االوضاع االجتماعية 

واالقتصادية.

وحيث ان الفريق الثاني، والذي يمثله:   .2
االسم

العنوان البريدي
الهاتف

البريد االلكتروني

وافق على استخدام البيانات "الخام" المعدة من قبل الطرف االول الغراض تتفق مع احكام سرية البيانات كما هو مفصل في هذه 
الوثيقة وتعهدت بالعمل على النحو التالي:

انها سرية  على  تعامل  ان  االحصائية  لالغراض  المكتب  الى  قدمت  التي  الفردية  والبيانات  المعلومات  جميع  تستخدم   .a
واليجوز افشاؤها، كليا او جزئيا، على اي فرد او هيئة عامة او خاصة، او استخدامها الي غرض اخر غير اعداد الجداول 

االحصائية.

b.الجهاز يسعى المنشورات الرسمية في الجداول االحصائية االجمالية ، والتي التكشف عن البيانات الفردية، وفقا لسرية 
البيانات االحصائية.

االحصائية،  المعالجة  علمية خالصة من خالل  البيانات الغراض  هذه  باستخدام  التزامه  اعرب عن  في حين  الثاني  والطرف 
باستخدام المؤشرات االصلية او المؤشرات الجديدة المستمدة من البيانات االصلية.

3. وحيث ان الفريق الثاني قد صرح والتزم باستخدام "البيانات" لتحقيق الغايات التالية فقط:

)Descriptive Studies( اعداد الدراسات الوصفية  .a

)Modeling and Statistical Interface( اعداد الدراسات  االستقرائية او التحليلية  .b

)Secondary Analysis( اعداد الدراسات التحليلية  .c

)Feasibility Studies( اعداد دراسات الجدوى  .d

4. وحيث ان الفريق الثاني قد التزم باتاحة ماينتج عن استخدام هذه "البيانات" من دراسات وتقارير وابحاث لالستخدام العام .فقد 
اتفق الفريقان على مايلي:

5. تعتبر مقدمة هذه االتفاقية والمالحق المرفقة معها جزءا اليتجزأ من االتفاقية وتقرأ معها دائما لغايات تفسيرها وتنفيذها.

6. يمنح الفريق االول للفريق الثاني رخصة فردية )Personal License(  الستخدام "البيانات" الموصوفة قي بند )7(.

7. يحصل الفريق الثاني بموجب هذا الترخيص على:

)SPSS,ASCII ( جاهز لالستخدام وعليه ملف "البيانات" )على شكلCD-ROM(  قرص مدمج .a

b. نسخة ورقية من توثيق "البيانات" ، قاموس "البيانات"، وادلة االستخدام.

8. يدفع الفريق الثاني مبلغ ) ( فقط مقابل الترخيص والمواد الواردة في البند )7( والدعم الفني المحدد في بند )15(

9. يلتزم الفريق الثاني باستخدام "البيانات" لالغراض المتفق عليها فقط  وعدم اتاحة استخدامها الي جهات اخرى باي شكل من 
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االشكال. وعدم نسخ " البيانات او اي صورة عنها )Transformed set( لغير اغراض تلبية متطلبات البرمج االحصائية 
التي يستخدمها في تحليل هذه "البيانات".

10. يقتصر استخدام "البيانات" واي صورة عنها على اجهزة الحاسوب المستخدمة بشكل اعتيادي من قبل الفريق الثاني.

11. يلتزم الفريق الثاني بعدم تغيير قيمة اي مشاهدة في "البيانات" االصلية ، والتعتبر اي اجراءات علمية تتم على "البيانات" 
الغراض اشتقاق متغيرات جديدة تغييرا في قيم "البيانات" . واليتحمل الفريق االول اي مسئوليات مهنية او فنية او ادارية او 

مالية عن اي خسائر تترتب على التغيير في قيم المتغيرات.

12. االصل في هذه الرخصة عدم التفويض او االنابة او التوسع في استخدام " البيانات" الموصوفة في هذه االتفاقية.

وللفريق االول منح الفريق الثاني موافقة خطية على التفويض او االنابة او التوسع في استخدام "البيانات" بناءا على طلب الفريق 
الثاني وبناءا على متطلبات المصلحة العامة.

13. يلتزم الفريق الثاني باالشارة المباشرة الى مصدر "البيانات" في جميع مايتم تاليفه من تقارير من واقع "البيانات" وذلك عبر 
التنويه التالي في مقدمة التقرير:

قام الجهاز المركزي لالحصاء باتاحة استخدام "البيانات" للباحثين بموجب ترخيص له رقم ، وذلك بعد معالجتها الغراض الحفاظ 
على سرية المعلومات الفردية تجاوبا مع قانون االحصاء . يتحمل الباحثون وحدهم مسؤولية االستنتاجات المبنية على استخدام 

البيانات المتاحة.

14. يلتزم الفريق االول بتقديم دعم فني عبر البريد االلكتروني واالجابة على استفسارات الفريق الثاني حول قراءة "البيانات" او 
تحميلها على الحاسب او استخدام القواميس المرفقة معها، وذلك خالل فترة شهرين من تاريخ تسليم "البيانات" للفريق الثاني. توجه 
المراسالت\ االستفسارات الى الفريق االول عبر العنوان info@cosit.gov.iq واليعتمد باي مراسالت تخلو من المعلومات 

الخاصة بصاحب الترخيص ورقم الترخيص 

15. يلتزم الفريق االول بتزويد الفريق الثاني بنسخة اضافية واحدة من المواد الواردة في بند )8(  الستخدامه الخاص وبناءاً 
على طلبه، يمنح الفريق الثاني تخفيض قدره %25 من رسوم الترخيص للنسخة الثانية، وتسري شروط الترخيص الواردة في 

هذه االتفاقية على النسخة االضافية.

16. يلتزم الفريق االول بتزويد الفريق الثاني بترخيص استخدام "البيانات" الخام المشابهة والناتجة عن مسوح او تعدادات يتم 
تنفيذها خالل 3 سنوات من تاريخ هذه االتفاقية بتخفيض قدره %25 عن السعر المحدد لرخصة استخدام تلك "البيانات" في حينه.

17. يلتزم الفريق الثاني بتزويد مكتبة الفريق االول بخمس نسخ من اي تقرير يصدره باستخدام "البيانات" ويلتزم الفريق االول 
بتسديد ثمن هذه النسخ حسب سعر البيع المتداول لهذه النسخ في السوق المحلي

يلغى الترخيص تلقائيا في حال اخالل الفريق الثاني باي شرط من الشروط الواردة في هذه االتفاقية ويلتزم الفريق الثاني   .18
باعادة جميع المواد التي تسلمها من الفريق االول في حال الغاء الترخيص، واتالف اي نسخ اضافية تتوفر لديه سواء كانت ورقية 

او الكترونية. واليعوض الفريق الثاني عن اي مبلغ دفعها مقابل الترخيص الملغى

االصل في هذه االتفاقية حصول الفريق الثاني على ترخيص الستخدام "البيانات" الموصوفة في البند )7( اعاله من   .19
الفريق االول، دون االجحاف بحق الفريق االول في اصدار اي عدد اضافي من التراخيص الستخدام "البيانات" الموصوفة بهذه 

االتفاقية الي جهات اخرى.

في حال االختالف بين الفريقين على اي من البنود الواردة في هذه االتفاقية، يتم اللجوء الى هيئة تحكيم ثالثية يرأسها   .20
احصائي من العاملين في المؤسسات المحلية ومتفق عليه من الفريقين، ومندوب عن كل فريق. ويعتبر قرار هيئة التحكيم قطعيا.

تعتبر هذه االتفاقية نافذة عند التوقيع عليها من الفريقين.  .21

هذه االتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعها، وللفريق االول ان يتحقق خاللها من التزام الفريق   .22
الثاني بالشروط وااللتزامات المنصوص عليها في هذه االتفاقية.

الفريق الثانيالفريق االول
االسم:االسم:
التوقيعالتوقيع
التاريخالتاريخ
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االساليب الحديثة لبناء االستمارة االليكترونية )االستبيان,المسح,االختبارات ,التعدادات ,المسوحات الشاملة (

اعداد

احمد عصام ضاري

دائرة تكنولوجيا المعلومات – مديرية ادارة قواعد البيانات
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المقدمة

في بادىء االمر ممكن التعرف على اي نظام  وبتعريف مصغر هو مجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل مع بعضها 
البعض , اما بالنسبة الى البحث الذي يتم التركيز عليه هو بخصوص انظمة  المعلومات والتي يتم التعرف عليها من خالل 
المهام التي ممكن ان تؤديها  من خالل جمع ومعالجة وتخزين وتوزيع المعلومات المتوفرة عن ظاهرة او موضوع ما 
بشكل منهجي لدعم اتخاذ القرار ولدعم التنظيم والتحكم والتحليل في المنظمة وبناء تصور حالي ومستقبلي واضح عن اداء 

المنظمة او الجهة المستفيدة من النظام ) التي تتوقف قراراتها بخصوص ما يتم استخراجه من النظام (.

بالنسبة لي لقد كان هذا البحث وهو بخصوص ما التمسته من خالل عملي والى الحاجة الملحة الى الوقوف على اداء 
واعطاء خيارات ممكن ان االستفادة منها مستقبال في بناء االنظمة الخاصة  بمشاريع الجهاز المركزي لألحصاء او اي  

جهة اخرى يمكنها االستفادة منه .

اي نظام قبل البدء ببناءه يحتاج الى خطوات كبيرة تسبق عملية البناء وهي  )بتحليل النظام( .

العالم توسيع االفكار  بناء وتصميم اي نظام موجود حاليا في  الكبرى بخصوص  الخطوة  من خالل بحثي والتي تكون 
واعطاء حلول جديدة قد تغني  وتختصر خطوات في العمل  التي من ممكن االتجاه اليها مستقبال.

تحليل النظم و دراسة الجدوى بخصوص النظام المقترح بنائه .

لتحديد ما إذا كان مشروٌع ُمعطى ذي جدوى من تطبيقه، فال بد هناك من بعض أشكال التحقيق في األهداف والنتائج 
المتعلقة بالمشروع. وبالنسبة للمشاريع الصغيرة جداً فإن هذا قد ال يكون من الضروري عمله على اإلطالق إذ أن فرصة 
نجاح المشروع من عدمه تكون واضحة. أما في المشاريع الضخمة، فإن دراسة المشروع يمكن أن تتم ولكن ضمن سياق 
غير رسمي، إما ألنه ليس هناك وقت إلجراء دراسة رسمية أو ألن المشروع "يتوجب عمله وال ُبد أن ُينجز بطريقة أو 

بأخرى.

وعند البدء بدراسة جدوى ،فإن هنالك جوانب رئيسية الُبد من أخذها بعين االعتبار

هل هذا المشروع ممكن تقنياً؟	 

هل  المنشأة قادرة على تحمل األعباء المالية للمشروع؟	 

هل سيكون النظام الجديد متوافقاً مع التدريبات الحالّية؟	 

ولإلجابة عن هذه األسئلة، فإن دراسة الجدوى هي نسخة ملّخصة بفعالية من تحليل األنظمة والتصميم. يتم إلى حد ما تحليل 
المتطلبات والمستخدمين، ويتم رسم بعض خيارات العمل، وحتى بعض تفاصيل التنفيذ التقني.

دراسة جدوى بخصوص بناء نظام ألحد الدوائر الفنية في الجهاز المركزي لألحصاء.

نحاول من خالل هذه الدراسة المختصرة بيان ما هو المتاح حاليا على ارض الواقع . مع االجابة على الجوانب التي تطرق 
اليها من خالل فقرات التحليلية قبل البناء.

- هل هذا المشروع ممكن تقنياً؟

الميداني,عدد  العمل  مدة   , المدخلة  البيانات  حجم  ,كم  الواجهة  تصميم  يتم  ,كيف  المستخدمة  التقنية  نوع  ما   : االجابة 
العاملين في الميدان .كم هي المدة لتدريب العاملين على ادخال البيانات االليكترونيا.تطبيق جميع الشروط وقواعد التدقيق 

االلكترونيا .

البيانات بعد اجراء االدخال,ماهي المخرجات المطلوبة )تقارير و مخططات وخالصات ( وما عددها  كيف يتم تحليل 
وحجمها.

- هل المنشأة قادرة على تحمل األعباء) المال , الوقت ( للمشروع؟

االجابة: هل كادر  المختص لبناء النظام قادر على بناء النظام  ضمن المدة المحددة , في حال احتياج الكادر الى تدريب 
خاص من  على نوع جديد من البرمجة هل المنشأة قادرة على تحمل تكلفة التدريب وفي الوقت المناسب. هل هي قادرة 

على تحمل كلفة الطبع االستمارة والتقارير ونشرها؟
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- هل سيكون النظام الجديد متوافقاً مع التدريبات الحالّية؟

االجابة: هل الكادر المختص ببناء النظام قد استوفى كامل المتطلبات الجهة المستفيدة )الدائرة الفنية ( وتم اكمال المخرجات 
بالوقت المناسب .وبأقرار الجهة المستفيدة .

خالصة :

اغلب االنظمة الموجودة يكون التعامل معها بالتقنيات التالية :

نوع تصميم التقارير  نوع قاعدة البيانات  نوع تصميم الواجهة
Oracle developer reports

EXCLE SHEET,SPSS,

Oracle Oracle developer forms

 CRYSTAL REPORT,EXCLE
SHEET

SQL SERVER  MS Visual studio

 MS ACCESS, ,EXCLE
SHEET,SPSS

MS ACCESS MS ACCESS

EXCLE SHEET,SPSS SC PRO,DELIMATED DATA CSPRO

هذه االنواع من الحلول هي كفيلة بأنجاز كافة االنظمة بالدوائر الفنية ولكن   تحتاج الى وقت ليس بالقليل لالنجازالنظمة  
تحتاج الى دعم متواصل من قبل استشاري في بعض االحيان .  وهي حاليا التدعم اغلب االنظمة الحديثة الموجودة في 
العالم مما يسبب مشكلة مستقبلية بحيث تكون غير قابلة لألستخدام .مستقبال .غير قابلة لألستخدام ضمن بيئة االنترنيت 

)واجهات,تقارير(. وتكوينها بشكل تفاعلي وعمليه التغيير تحتاج الى وقت وكلفة مادية وكلفة بشرية علمية .

التقنيات الحالية الموجودة  والمستقبلية .

باالمكان االعتماد في المسوحات و االستبيانات الجديدة على االستمارة االلكترونية  ويتم ملئها من قبل العداد في الميدان 
مباشرة وتكون عملية التجميعها انيا. وتعمل على االنظمة الحديثة ليست فقط الحاسبة وانما االجهزة النقالة واللوحية .بالتالي 
سوف تسهل علينا كلفة طبع االستمارة االدخال واالطر والتختصر عمليات االدخال من الورق الى الحاسبة .وبالتالي نكسب 

الوقت والمال .  كل هذه الحلول تعتمد بشكل ملخص على :

التقارير  قواعد البيانات الواجهات 
PHP,ASP,INTER AC�
TIVE REPORTS

 ORACLE,SQL SERVER,MY SQL, MS
 ACCESS,CASSANDRA,MONGO
 DB,FILEMAKER,DB2,POSTGRESQL,SQL LITE,SAP
,,TERADATA,INFORMAX,COUCHBASE

 MARIADB,FIREBIRD,AZUR
SQLDB,DBASE,DERBY,BARKLY DB,JDB,NOSQL

PHP,ASP

DOT.NET,

 JAVA APP, APEX,
,ORACLE,HTML

#PYTHON,C

اسماء المتعارف عليها )التقنيات والحلول(:

المتطلبات الكلفة بخصوص هذه التقنيات  

	 دعمها للغة العربية ,

	 العمل على اكثر من بيئة عمل,

	 اسعار الشراء تعتمد على حجم البيانات المخزونة , او عدد الواجهات التي يتم تصميمها.

	 الدعم البرمجي بخصوص التصميم .
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جدول رقم  1

  

جدول رقم 2
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النتائج  المختارة الخاصة بخصوص الجدولين )1,2(

تفاصيل الحلول التقنية
مجاني, يدعم اللغة العربية, الدعم غير محدود Google Forms

مجاني , ممكن على حاسبة ,واستضافة داخل الموقع ,ويدعم اللغةالعربية LimeSurvey
مؤقت, اول نسخة وتجربة السحابة ألي نو من قواعد البيانات . Device Magic

عبارة عن اكثر من حل ونوع استبيان ,يدعم جميع االنظمة الهواتف المحمولة. SurveyLegend
يدعم اللغة العربية,شبه مجاني.حجم البيانات غير محدود. FROM SITE

مجاني ,يحتاج الى استضافة فقط Survey Nuts
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التوصيات :

االعتماد على الحلول  الجديدة واعتبارها خطوة نحو تقديم سبل جديدة وسريعة وغير مكلفة .  	

تطوير النواحي التحليل االنظمة في الجهاز المركزي لألحصاء .  	

الحلول الموجودة تسهل من عملية توثيق االنظمة المصممة وبشكل اني وسريع.وضمن النماذج القياسية .  	

العمل على االنظمة ذات المصدر المفتوح .وبناء قاعدة معطيات خاصة بها .  	

المصادر 

مكتب التجارة الحكومية OGC، تم االسترجاع في 17_12_2010م  	

History of SSADM لمؤلفيه مايك قودالند، وكارل ريها )20يناير 1999م(مقدمة عن SSADM، تم   	
االسترجاع في 17_12_2010م

)Stewart Brand, Ludwig von Bertalanffy  	

 ZIPPER.COM  	

,W3C.ORG,  	
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 التكنولوجيا الذكية 
 منظومة االحصاء الذكي 
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تكنولوجيا المعلومات /قواعد البيانات
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منظومة االحصاء الذكي 

من  المعنية  الفئات  لمختلف  اإلحصائية  المعلومات  ونشر  ومعالجة  جمع  لعمليات  متكاملة  إلكترونية  احصائية  منظومة 
متخذي القرار وراسمي السياسات والمخططين والمحللين, يتم من خاللها إدارة العمل اإلحصائي باستخدام أحدث التقنيات  

التكنلوجية وأكثرها تقدماً, مما تعطي الدافع لوضع المعايير والسياسات التي تعنى بها التنمية االجتماعية.

الهدف

	 التغلب على صعوبة وبطء اتخاذ القرار حيث توفرالمنظومة لمتخذي القرار قاعدة بيانات إحصائية مركزية عالية الجودة 
والشمول وحديثة, وبشكل آني مما يساهم في رفع جودة ودقة اتخاذ القرار ورسم السياسات والتخطيط للمستقبل بدقة عالية 

وبالتالي تصميم الخدمات مثل )الصحة، التعليم، التنمية االجتماعية، السكان، التنمية االقتصادية، الثقافة...الخ(..

	 التحول من نظام احصائي تقليدي إلى نظام احصائي ذكي بأضافة تقنيات ذكية )Business Intelligence(  والتي 
 , Dashboard تحقق تحوالً جذرياً في اعداد تقاريراحصائية تفاعلية من مصادر مختلفة من خالل شاشة عرض واحدة
اضافة الى )الخريطة اإلحصائية الذكية( التي تمكن من قراءة المعلومات اإلحصائية جغرافياً باستخدام أحدث تقنيات نظم 

. GIS المعلومات الجغرافية

االهمية

	 توفر المنظومة دقة نموذجية , سرعة مثالية , معلومات حديثة , شمول جميع القطاعات , منهجيات ومعايير موحدة .

	 االطالع على احدث المؤشرات االحصائية في جميع القطاعات والتعامل معها بشكل مباشر وفي اي وقت واي مكان 
.)iPad-iPhone-tablets( واألجهزة الذكية )Dashboard Solution( في العالم من خالل شاشة بيانات تفاعلية

	 القضاء على التضارب واالزدواجية في نوعية ومصادر البيانات.

	 تحقيق سياسة الشراكة والتكامل من خالل بناء منظومة إحصائية شاملة تتشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية وشبه 
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وتجاوز حاجز )ملكية البيانات( , ويقودها الجهازالمركزي لإلحصاء .

	 تخفيض كلفة المسوح اإلحصائية وطباعة الكتب والتقارير االحصائية وانعكاساتها البيئية لما تستهلكه من كميات كبيره 
من الورق واألحبار والتخزين..

	 القضاء على الروتين والمراسالت واالستمارات االحصائية. 

	 التحول الشامل من األسلوب التقليدي في إدارة العمل اإلحصائي الميداني )جمع البيانات من خالل االستمارات الورقية( 
البشري  الخطأ  هامش  وتقليل  البيانات  رفع جودة  في  يسهم  مما  الذكية،  األجهزة  باستخدام  إلكترونياً  البيانات  إلى جمع 

واختصار الوقت المستغرق إلنجاز المسوح اإلحصائية.

	 تطوراً نوعياً في إدارة العمل اإلحصائي الميداني إذ يمكن المدير التنفيذي ومدراء اإلدارات والمعنيين من متابعة سير 
.)Dashboard( العمل والنتائج أوالً بأول من خالل الشاشات التفاعلية

انظمة فرعية )تشمل المنظومة على انظمة فرعية (

	 نظام "مؤشرات" المصمم للقيادات العليا وصناع القرار ليتيح متابعة أحدث المؤشرات والمتغيرات المختلفة من خالل 
واجهة بيانية تفاعلية ذكية ومتطورة )Dashboard (تحدث من قاعدة البيانات اإلحصائية المركزية.

	  نظام "االحصاء التفاعلي" المصمم للمخططين والخبراء المتخصصين والتي توفر لهم آليات ذكية للتعامل مع قواعد 
البيانات اإلحصائية المركزية الضخمة بشكل مباشر وإنشاء التقارير اإلحصائية وفقاً لمتطلباتهم الفنية مهما بلغت مستويات 

التعقيد بها دون الحاجة إلى أي دعم فني أو تقني.

	 نظام "استطالعات" الخاص باستطالعات الرأي والذي يضمن مستويات عالية من الدقة وجودة نتائج استطالعات الرأي 
والقدرة على متابعة االستجابة بشكل مباشر وآني. 

	 نظام "الخريطة اإلحصائية الذكية" المبنية على التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية والمعلومات اإلحصائية، حيث يتم 
من خاللها عرض البيانات اإلحصائية لمختلف القطاعات الديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية على الخريطة .
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 بنك المعلومات الوظيفي

بناء منظومة الربط إلحصاءات القوى العاملة بالشراكة مع دوائر الموارد البشرية لتوفير قاعدة بيانات مركزية وموحدة 
إلحصاءات القوى العاملة في أطر ومفاهيم ومنهجيات ومعايير موحدة، وذلك من خالل منظومة اإلحصاء الذكي جمع 
البيانات ومعالجتها وعملية النشر اإلحصائي وإصدار التقاريرسيمثل رافداً معلوماتياً هاماً لعمليات التخطيط وسن السياسات 

المتعلقة بالقوى العاملة.

المصدر

	 من خالل العمل الوظيفي.

	 اطالع على تجارب الدول االجنبية والعربية من خالل االنترنيت

الجهة المستهدفة

	 متخذي القرار وراسمي السياسات والمخططين  في الدولة العراقية .

	 كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات العالقة.

	 المحللين والباحثين االحصائيين .

الخالصة

عمل منظومه احصائية ذكية  تعمل على إحداث نقلة نوعية في العمل اإلحصائي لتلبي المتطلبات المعلوماتية الضخمة 
لمختلف فئات متخذي القرار و راسمي السياسات والمخططين في الدولة.
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استخدام لوحة العرض )Dashboard (لعرض مؤشرات )بنك المعلومات الوظيفي  2013( 
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استخدام لوحة العرض )Dashboard (لعرض مؤشرات احصاءات التجارة
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استخدام تقارير تفاعلية   )سالسل زمنية لالحصاء الزراعي(
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