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مصادر البياناتمصادر البيانات

ة ئ فئا أ ا ؤش ال ا ت ا انا ال ت ف تخ تستخدم في تجميع البيانات واحتساب المؤشرات أربع فئات رئيسية من ت
:مصادر البيانات هي

البيانات االدارية

بيانات التعداد

بيانات المسح

بيانات المراقبة



البيانات االداريةالبيانات االدارية
أل ة مثل جمع الضرائب ، او تنظيم (تنشأ البيانات االدارية في المقام األول إلدارة العملياتأ

اال انها مفيدة في عدد من النواحي  ) الخ.. االعمال التجارية ، او العملية التعليمية 
اساس عل البيانات تستكمل النها نشر»ح«االخرى ان آما مستمر وبشكل وبشكل مستمر ، آما ان نشر»حي«االخرى النها تستكمل البيانات على اساس

.البيانات يكون على فترات منتظمة

o أآثر مصادر البيانات اإلدارية شيوعًا هي:
ال ل الت نظم التسجيل الحيوينظ

سجالت العمل والتوظيف، ونظم األستحقاقات ، وسجالت الضرائب 
االجتماعي .والضمان االجتماعيوالضمان

سجالت االدارات والوزارات القطاعية : سجالت مؤسسات االعمال 
.المختصة

.سجالت الهيئات المحلية والمنظمات غير الحكومية
.الجمعيات واللجان المحلية والمؤسسات على اختالفها



نواقص البيانات االداريةنواقص البيانات االدارية
ةالنظ ا لةغاال افا ل ةال النا oالناميةالبلدان فيآاملةغيراالداريةالنظم

oعليها الطلب وليس الخدمات بتوفير االدارية البيانات من آبير قدر يتعلق 
الترددمراتيسجلقدمثال،،الصحيفالنظامأثرهاوليسمنهاواالستفادة  الترددمرات يسجل قدمثال،،الصحيفالنظام.أثرهاوليسمنهاواالستفادة

.الطبي العالج أثر وليس المستوصفات على
oقي البياناتنوعية من دائماالتحققيجب،المحتملةالثغراتهذهضوءفي

.والتعدادات المسوحات ببيانات توفرها، حالة في وإآمالها اإلدارية،

بيانات التعدادبيانات التعداد
o التعداد أداة لجمع البيانات اإلحصائية من جميع األعضاء الذين يتكون منهم المجتمع اإلحصائي

.المعين
ا بلد ف ن يعيش الذين النا آل ل تش كان(التعدادات ال ال)تعداد األع ات ؤ آل أ oأو آل مؤسسات األعمال)تعداد السكان(التعدادات تشمل آل الناس الذين يعيشون في بلد ما ،

).تعداد المساآن والمباني( أو المساآن ) تعداد المؤسسات(
o وهي تستغرق وقتًا طويًالن وتكون باهظة التكلفة، وتتطلب عدادين لجمع المعلومات المتعلقة

ا الت ل ش ال النطا ض تثنا ا ا ف .بجميع المفردات دون استثناء ضمن النطاق المشمول بالتعدادال



ميزات بيانات التعدادميزات بيانات التعداد
oوهذا يعني أن .  والميزة الرئيسية للتعداد، على األقل من الناحية النظرية، هو إنه يشمل الجميع

.التعدادات توفر صورة أآثر شمولية لخصائص معينة للسكان

oتتيح التعدادات وضع إطار للمعاينة لمسوحات األسر المعيشية.

oالمقام ذاتهdenominatorتوفر التعداد نطاق تتجاوز التي المؤشرات من العديد .لحساب o  م ر  ق  denominatorو وز  ج ي  ر  ؤ ن  ي  .ب 

المسح بالعينةالمسح بالعينة
o من المجتمع قيد الدراسة) عينة ( ينطوي المسح على تحديد وجمع بيانات من مجموعة فرعية مختارة عشوائيًا.

oتؤخذ العينة من إطار معاينة وطني وضع على أساس التعداد األخير.

oعلى خالف النظم اإلدارية، يتمثل الغرض الرئيسي للمسوحات في جمع البيانات.

oهي بديل أقل آلفة وأآثر مالءمة من إجراء التعداد.

o 5الى  3غالبًا تنفيذ آل (يمكن إجراء المسوحات بتواتر أآبر، آما انها يمكن أن تؤدي الى نتائج بسرعة أآبر  

).سنوات



دقة بيانات المسح بالعينةدقة بيانات المسح بالعينة
oولذلك ال مفر من جدوث أخطاء . المسوحات تجري بالعينة، وهو ما يميزها عن التعداد الشامل

.معاينة

o غير أن المسح، إذا أحسن تصميمه، يمكن أن يكون أقل تحيزًا، ويمكن أن يؤدي الى تقديرات

التعداد أو اإلدارية البيانات اليها تؤدي التي تلك من .أفضل و  ري  إل بي  يه  ي  ؤ ي  ن   .ل 

المراقبة المراقبةبيانات بيانات
oمحددة فئة مراقبة تتم حيث خاصة، وسائل بأستخدام جمعها يتم التي تلك هي المراقبة بيانات 

بيانات المراقبةبيانات المراقبة

 فترة طوال ( المراقبة موضوع بحسب أو ُمسبقًا محددة زمنية فترة إمتداد على السكان من بدقة

يع) المجاالتأحد الصحي القطاعويشكل.)المثالسبيلعلىمعينمرضمنالشفاءحتىالُمعالجة

.الطريقة هذه ألعتماد الرئيسية



ميزات بيانات المراقبة وحدودهاميزات بيانات المراقبة وحدودها

 نظم أن إال .نسبيًا سريعة بطريقة تعد بأنها المراقبة بيانات تتميز عام وبشكل

  اليمكن الفئوي، أو الجغرافي الترآيز لضيق نظرًا الديموغرافية المراقبة

نظاميوفرهذاومع.الوطنيةالمؤشراتلحسابالحالبطبيعةأستعمالها ه بيأ لب را با ؤ يا و ع.ا ر او ميو

 العامة السياسات لوضع جدًا مفيدة دقيقة معلومات الديموغرافية المراقبة

.وتقييمهاوالبرامج



جدول مقارن بين مصادر البيانات 
ة اق ال نظ نظم المراقبة  المسحاالداريــــــــة  
التعدادالديموغرافية

في المسجلة األحداث الوحداتآل الوحدات التي أخذت آل تغطية(آل اي
معيار الشمولية

آل األحداث المسجلة في
السجالت التابعة للجهة 

المعنية

منها عينة ، ولكنها ممثلة
بالمجتمع المشمول 

بالدراسة

آل الوحدات في عناقيد محددة 
او فئة سكانية محددة

اي تغطية(آل الوحدات
للسكان او % 100

)الوحدات

يمكن ان يكون التحيز آبيرًا 

التحيز
يمكن ان تكون متحيزة اذا 

آان هناك نقص في 
التسجيل

عادة مايكون هناك تحيز، 
ولكن اذا آان حسن 

التصميم يكون التحيز 
متدنيًا

النها التغطي اال مناطق 
جغرافي او فئة سكانية صغيرة
، وحتى في حالة رصد السكان
الخاضعين للمراقبة في منطقة 

ط

ليس هناك تحيز من 
الناحية النظرية ، ولكن 
النقض في التغطية قد 

التحيز الى تؤدي حضرية او منطقة ريفية متدنيا
اليوفر هذا تمثيال آافيا

تؤدي الى التحيز

عاليةمتوسطة متوسطةمنخفضةالتكلفة

ةالتوات ات35ت ةن ات10ت ن سنوات10مستمرةسنوات5-3مستمرةالتواتر

من السنوات   1- 2 أقل من سنةسنةمن السنوات   1- 2 السنوات الي يتم فيها النشر بعد الجمع 

السياسات لرسم جيدة

امكانية االستخدام في وضع السياسة 
العامة والدعوة

جيدة جدا ولكنها بحسب
اختصاص البيانات وبحسب
نوعيتها ودرجة الشمول في

التسجيل

جيدة لرسم السياسات في
االجال المتوسطة والطويلة

ومحدودة الفائدة لرسم 
السياسات لالجال القصيرة

جيدة جدًا، حتى على االجل 
القصير ايضا ولكن فقط 

للعناقيد والسكان المشمولين 
بالمراقبة

جيدة لرسم السياسات  
في االجال المتوسطة 
والطويلة ، ومحددة  

الفائدة لرسم السياسات  
القصيرة لالجال القصيرةلالجال



مفاهيم اساسيةمفاهيم اساسية

مقدمةمقدمة

ي ييم يم

مقدمةمقدمة
تطبيق الكثير من ) Statistical Packages(ّسهلت التطبيقات اإلحصائية الجاهزة 

ولعل عملية تصميم العينة واحدًا من التطبيقات التي أغرت الكثير ..األساليب اإلحصائية
.في ولوج منهجية تحديد حجم العينة وأختيار مفرداتها) ومن غيرهم(من اإلحصائيين 

لكن التنفيذ المباشر لبرنامج تحديد حجم العينة وأختيار مفرداتها دون التسلح باألساس النظري عليه مأخذ 
ومثلها مثل َمن يقرأ ورقة الوصف الطبي والعالجي لدواء معين ليصفه لمريض أو يتناوله . ومحاذير آبيرة

آبيرة مخاطر ذلك في ان متناسيًا نفسه الىهو ذلك في الفصل القول الطبيب(وأن الحلقة)استشارة هذه هذه الحلقة ) ..استشارة الطبيب(وأن القول الفصل في ذلك الى.. هو نفسه متناسيا ان في ذلك مخاطر آبيرة 
فعندما ) أو غير اإلحصائية(أصبحت مفقودة أحيانًا في مجريات عملنا اليومي في المؤسسات اإلحصائية 

يصبح المستخدم متمكنًا من تطبيق برنامج جاهز يتجاوز أسس أعداد التصميم وفلسفتة، لذلك يقع في النهاية 
المنطقية اإلحصائية التقديرات ال ل ص ال عن تبعده بعمله، تعصف العينةبمّطبات حج تحديد فليس فليس تحديد حجم العينة .. بمطبات تعصف بعمله، وتبعده عن الوصول الى التقديرات اإلحصائية المنطقية

..  طبخة جاهزة آما يعتقد البعض، وليس أختيار مفردات العينة عمٌل روتيني آما يحصل في الواقع احيانا 
عندما تأتي ) او تجريح(موضع لوم ) أو من يأخذ دوره(وفي آثير من هذه الحاالت أصبح األحصائي 

ال ف ف الت ة اق غ تخ ال ا نتظ الت ات ش .المؤشرات التي ينتظرها المستخدم غير واقعية التصب في هدف المسحال



ثالثة اساسية حلقات بين موقعه يعرف أن العينة مصم عل :أن :أن على مصمم العينة أن يعرف موقعه بين حلقات اساسية ثالثة

المنّفذ الميداني)                 مصمم العينة)              (مستخدم البيانات(
وان عليه أن يحيط بمشكلة البحث وهدفه آي يستطيع ان يشخّص ابتداءًا ميادين 

ل ،(ال بة طل ال ات ؤش ال دف، ت ال ع ت )الخال ) ..الخ...المجتمع المستهدف، المؤشرات المطلوبة ،(العمل

لموضوعيتصدىمنيعيأنالتدريبيالبرنامجهذافيعليهالتأآيدمانودإن جيييوإن ينريبيبر ىني وع ي  و
 بالمفاهيم دقيقة إحاطة ذلك يتطلب بما الكفوء التصميم معايير العينة تصميم

 وسحب الحجم وحساب التصميم صياغة في اإلستعجال وأن .. بها المرتبطة
 األحصائي العمل لمباديء فاضحًا خرقًا يشكل المباشرة اآللية بالطريقة العينة

 والبحث التحري في أطول وقتًا يقضي أن المصمم على لذلك .. الصحيح
ة ا اال االنظلأل اكال ةإد كآلخ التشا  والتشابك .. مسحآلخصوصيةإدراكمعالسيماالنظريلألساسوالمراجعة

.)التحليل وحدة المشاهدة، وحدة ، المعاينة وحدة( أساسية ثالثة عناصر بين



مثًال لكن ) األسرة(فكثيرًا ما يحسب حجم العينة على على أساس وحدة المشاهدة 
..مثال ) الطفل دون الخامسة(الهدف هو عنصر من عناصر هذه الوحدة 

أ وإن لهذه األشكالية تأثيرًا آبيرًا في تحديد حجم العينة وهو ماسيتضح خالل هذاأل
.البرنامج

األهداف واألستهداف " ما نريد أن نقوله أخيرًا إن على مصمم العّينة أن يستوعب
جيدًا قبل األنتقال للعمل الميكانيكي في تصميم العينة وسحب  " والمضامين واآلثار

.  مفرداتها



ة ا أ مفاهيم أساسيةفاه

)Universe(أو)Population(المجتمع )Universe(أو )Population(المجتمع
 واحدة مشترآة بصفة تتصف التي المفردات أو الوحدات من مجموعة هو
)الصفات(أوالصفةتلكتميزبحيثمشترآة،صفاتبمجموعةأو )الصفات( أو الصفةتلكتميزبحيثمشترآة،صفاتبمجموعةأو

 بهذا اإلحصائي المجتمع ومفهوم .غيرها عن مجتمعة المفردات أو الوحدات
 نسبة في تعتمد التي الخصائص أو بالصفات يرتبط نسبي مفهوم المعنى

.المجتمع الى المفردات

)Census(التعداد )(
 على يقوم والذي علمية أسس على المبنى المنظم اإلحصائي العمل هو
 جمع بعملية اإلحصائي المجتمع وحدات أو مفردات آل شمول مبدأ

.اإلحصائية للمشاهدة وإخضاعها البيانات



)S(ال

هو العمل اإلحصائي المنظم المبني على أسس علمية ، والذي يقوم على مبدأ  

)Survey(المسح

وتختار ). عدد من مفرداته أو وحداته(شمول جزء من المجتمع اإلحصائي 
باعتماد أحد أساليب المعاينة اإلحتمالية ، بحيث يصح ) في الغالب(المفردات 

الدقة ن ن ت ائ اإل ت ال ل ال نتائ .تعميم نتائج المسح على المجتمع اإلحصائي بمستوى معين من الدقةت

عاينة ال ل S(أ li g T h i(

هو الطريقة العلمية التي تعتمد لغرض اختيار مفردات من المجتمع وإخضاعها

)Sampling Technique(أسلوب المعاينة

ع ي
للعمل اإلحصائي، بحيث تصلح النتائج ، التي يتم التوصل اليها من معطيات 

.العينة ، لتمثيل مؤشرات المجتمع



وحدة المشاهدة
 التمثل لكنها ، اإلحصائية المشاهدة عملية عليها تجري التي الوحدة هي

  مسح ينفذ عندما المثال سبيل على المعاينة، في المقصودة الوحدة بالضرورة
اأ ف ةاألطفالل ا شااألفأال لكال  لكن،المشاهدة وحدةهياألسرةفأنالخامسة سندوناألطفاللوفياتأسري

 المشاهدة وحدة تضم قد ولذلك األسرة في المعاينة وحدة هو الخامسة دون الطفل
ينبغماوهوالعمر،هذافطفًالتضمالوقداألطفالهؤالءمنأآثرأوواحدًا  ينبغيما وهو العمر،هذافيطفالتضمالوقد األطفالهؤالءمنأآثرأوواحدا

  .)ذلك سيتضح آما( العينة حجم تحديد في مراعاته

)Sampling Unit(وحدة المعاينة 
ف االفًاشكلال)الأ(ال الذاإل الذياإلحصائيالمجتمعفيعنصرًاتشكل التي)الوحدةأو(المفردةهي
 عنها ُتجمع التي المفردة هي أخرى بعبارة .المعاينة عملية أو العد لعملية يخضع
المطلوبةاإلحصائيةالمعلوماتاوالبيانات .المطلوبة اإلحصائيةالمعلوماتاوالبيانات



)Analysis Unit(وحدة التحليل 
 يتم التي اإلحصائية المعلومات تحليل في أساسًا تعتمد التي الوحدة هي

قًاا ق افت فالأل ت لال ائال فاثلقاإل مفهوم يماثلوقد.اإلحصائيالعملمنالمستوفاةلألهدافتحقيقًاجمعها
.نفسها العد وحدة مستوى على التحليل آان إذا العد لوحدة التحليل وحدة

)Frame(اإلطار 
  ، عنوان ، أسم( الرئيسة المالمح تحدد مناسبة صيغة بأنه األطار يعرف

 المجتمع مفردات أو وحدات من )مفردة أو( وحدة لكل )الخ...
ائ فهقالذاإل نفقدت ةاألطاك ةقائ اكت سواء مكتوبة،قائمةاألطاريكونفقد .تعريفهسبقالذياإلحصائي
 على يكون أو ممغنطة، أوساط على أو عادية قوائم هيئة على أآانت
.مناسبةخرائطهيئة .بري



)Questioner(استمارة اإلستبانة 
 أو العد وحدات من )والرقمية الوصفية،( اإلحصائية البيانات لجمع صيغة
.مباشر غير بشكل أو مباشر بشكل سواء المعاينة
ت داد(ال (ال (E t( )Enumerator) (العداد(المستجوب 
 ملء لغرض المسح أو بالتعداد المشمولين األفراد بمقابلة يقوم الذي الشخص هو

البياناتجمعصيغةوفقعلىالبياناتإلستحصالأواالستبانةاستمارة بر لوال قىبيإل ع يو  بي ج
.المسح أو التعداد في المعتمدة

)Questioned Person(المستجوب   
 شموله عند المطلوبة بالمعلومات أو بالبيانات باالدالء يكلف الذي الشخص هو

.يستجب لم أم استجاب سواء العينة وحدات ضمن اختياره عند أو التعداد بعملية
تجيب )Respondent(الم )Respondent(المستجيب

.هو الشخص الذي يدلي بالبيانات أو بالعلومات المطلوبة 



)Weighting(الترجيح  
أ ا تخ ا ا ل ل ال ت الت ات التق ل نا ال ل الت ا إ ة هي عملية إجراء التعديل المناسب على التقديرات التي يتم الحصول عليها باستخدام أحد ل
وقد . أساليب المعاينة، بحيث تكون تلك التقديرات ممثلة لمعلمات المجتمع بشكل واقعي

تحليلها مرحلة في أو النتائج عرض مرحلة في الترجيح عملية .تحصل عملية الترجيح في مرحلة عرض النتائج أو في مرحلة تحليلهاتحصل
  

)Random Selection(االختيار العشوائي 
هي عملية إلنتقاء عدد من المفردات من المجتمع اإلحصائي بطريقة تبعد أي تحكم  

شخصي للتدخل في اختيار أو استبعاد أي مفردة من مفردات المجتمع مع المجموعة 
ة ال تظ أل آافة ات ف لل ة ا ت ف طا إ ا ض نتقاة المنتقاة، مع ضمان إعطاء فرص متساوية للمفردات آافة ألن تظهر مع المجموعةال

.المنتقاة
 

)Error(الخطأ 
هو الفرق بين القيمة الحقيقية لمعلمة المجتمع وبين القيمة المقدرة لها، بغض النظر عن 

بما فيها (مصدر ذلك الفرق الذي قد يكون ألسباب إجرائية أو ألسباب عرضية طارئة 
.أو يكون مصدره التحيز) خطأ المعاينة العشوائي



)Primitive Enumeration(الحصر 
أنه ف العد عن ويختلف وحداته، أو ، المجتمع مفردات بكل اإلحاطة منه يراد عمل يراد منه اإلحاطة بكل مفردات المجتمع ، أو وحداته، ويختلف عن العد في أنه عمل

إسمًا وعنوانًا في الغالب وأية دالة أخرى (يقتصر على اعداد قائمة بمفردات المجتمع 
، واليدخل في)يستدل بها على المفردة اإلحصائية عند إجراء التعداد أو المسح ح و ر إ إل ر ي)ى و

.اهتماماته مسألة االستعالم عن خصائص تلك المفردات
)Parameter(المعلمة 

ة آ أ ال ف ا ق أ ة ل الة ال ا ش ال هي مؤشر من المؤشرات الدالة على صفة أو مقياس في المجتمع أو هي آمية تحسب ش
من  N)(من جميع قيم مفردات المجتمع ، فلو افترضنا ان مجتمعًا يتكون من 

قياسات باعتماد محسوبة آمية أية أو المعدل أو المجموع مقياس فان ، العناصر ، فان مقياس المجموع أو المعدل أو أية آمية محسوبة باعتماد قياساتالعناصر
.جميع عناصر المجتمع، هو معلمة

)Statistic(االحصاءة )Statistic(االحصاءة
 ، ما لخاصية العينة مشاهدات من تحسب آمية هي أو عشوائي متغير عن عبارة هي

يع تكونوقد . العينة منهسحبتالذيالمجتمعخصائصحولمنهااألستداللبهدف
 والدخل آالعمر، المجتمع؛ بها يوصف التي المتغيرات من متغير أي الخاصية
 معدل تكون أو وسيطا، أو مجموعا )االحصاءة( الكمية تكون وقد .العلمية والحالة

افاأةةأّ اا ةأا ةأ افاآ ق  تقديرهافي نرغب اخرىآميةأيةأو،معياريا انحرافاأو،مئويةنسبةأو،تغّير
.للمجتمع





)Estimator(والمقدَّر ) Estimate(التقدير 
توفير بقصد ، ما لخاصية العينة مشاهدات من محسوبة عددية آمية هو التقدير هو آمية عددية محسوبة من مشاهدات العينة لخاصية ما ، بقصد توفيرالتقدير

معلومة حول قيمة غير معروفة عن المجتمع قيد البحث
:وعلى سبيل المثال فإن

؛ المجتمع متوسط هي معلمة لتقدير يستخدم ، مقدَّر هو مقدر ، يستخدم لتقدير معلمة هي متوسط المجتمع ؛هو

المجتمعلمتوسطتقديرهوالعينةمتوسطانأي .المجتمعلمتوسطتقديرهوالعينةمتوسطانأي
 )الدال بكسر( المقدَّر هي )Estimator( مصطلح ترجمة ان أخرى بعبارة
()(حمي أو(بالتقدير )Estimate(مصطلحيترجمحين فيالرياضيةالصيغةالىوتشير
.المعلمة آتقدير العددية الكمية الى وتشير )الدال بفتح –المقدَّر



ييالمعاينةالمعاينة
»»األطار والتصاميماألطار والتصاميم««

األطار اعداد ومشاآل المعاينة األطارإطار اعداد ومشاآل المعاينة رإطار ا األ ل ا ي و ر ا رإ ا األ ل ا ي و ر ا إ

 اختيار يجري التي )العناصر( المفردات مجموعة : المعاينة بإطار يقصد
  " المستهدف بالمجتمع المجموعة هذه وتسمى . منها المعاينة وحدات

target population" وحدات آل المعاينة إطار يضم ان يفترض ولذلك 
تهدفالمجتمع الم .المستهدفالمجتمع

التغطية يخطا  

عندما نخفق في شمول آل مفردات المجتمع المستهدف ضمن إطار المعاينة 
ة التغط خطأ ا ع ق لل ذلك د frame co"ق erage error" "frame coverage error"سيقود ذلك للوقوع بما يسمى بخطأ التغطية





ùKù ínè‚£]<†ù]<†Êçi<Ý‚Â<í×ÓÚ<^ÃÞ<ÌéÒKíè†‰ù]<|çŠ¹]

في المسوح األسرية  عادة إطار التعداد العام للسكانيعتمد   -
أو إن اإلطار قديم جدًا.. لكن ماذا لو لم يكن هناك إطار   -

) ..    نظام التموين ، نظام السكن( إعتماد أطر مشابهة مثل * 
عدأية آوحدة األسرة تعتمد أنظمة .أنظمة تعتمد األسرة آوحدة عدأية
.تحديث األطر القديمة ؟ هل هذا عملي * 
.إستخدام أسلوب المعاينة المساحية * ي ي وب م إ



Sample Designpالعينة   تصميم g

:وتتضمن خطوتين أساسيتين". تصميم العينة"يطلق على المكونات اإلحصائية 

Sampling( المعاينة خطة plan(: العينة الختيار المستخدمة المنهجية أي 
ع.المجتمعمن

estimation( التقرير إجراءات procedures(: الصيغ خالل من 
 وموثوقية دقة وتقدير العينة بيانات من المجتمع عن مؤشرات لتقدير المستخدمة

اذ ةالتق ةتل آةلتقال شت بينمشترآةجهودعلىتقومالعينةتصميموعمليةالتقديراتهذه

.اإلحصائي الذي يصمم المسح•
.المنفذون الميدانيون•
.مستخدمو النتائج•
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Population :مجموع المفردات التي تعود اليها مخرجات المسح.
:universe target  populationالمفردات  elementaryوتسم :universe target  populationوتسمى المفرداتelementary 

units  أوelementary the population

لذلكالمعاينةلعمليةمباشرةمتاحةعناصرهاالتكونقدالمجتمعمفرداتلكن لذلك المعاينةلعمليةمباشرةمتاحةعناصرها التكونقدالمجتمعمفرداتلكن
 العد وحدات يسمى ما الى للوصول مسبق تأهيل عملية عادة تجري

)enumeration units(أوlisting units،هذه من وحدةآلتضمقدإذ )(gم
المثال سبيل على المجتمع عناصر من عنصر من أآثر الوحدات

سكنية وحدة أسرة عائلة فرد              عائلة               أسرة                   وحدة سكنيةفرد
.اذ قد يكون المجتمع المستهدف فردًا، أو عائلة، أو أسرة، أو وحدة سكنية



ة ةل انواع تصاميم العينةانواع تصاميم العينةل

:الختيار جزء من المجتمع وإجراء المعاينة عليه هناك نوعان رئيسان

Probability) ( اإلحتمالية المعاينة .1 sampling: مفردة لكل تعطى حيث 
اليساويالظهورإحتمال(الظهورففرصة"المستهدفالمجتمع"مفرداتمن  اليساوي الظهورإحتمال(الظهورفيفرصة المستهدفالمجتمعمفرداتمن

statistical( اإلحصائي اإلستدالل عملية ترتبط .)صفرًا inference( بهذا 
:أنواعهاأهمالىاإلشارةيمكنالتيالعيناتمنالنوع ميع

Simple Random Sampling. المعاينة العشوائية البسيطة•

Stratified Random Samplingالمعاينة العشوائية الطبقية • ي ي pي g

Systematic Random Sampling. المعاينة العشوائية المنتظمة•

ة نق ال ة ا ش ال نة ا ال Cluster Random Sampling. المعاينة العشوائية العنقودية•



‐non(المعاينة غير اإلحتمالية . 2 Probability sampling:(  تتضمن
خطوات متعددة، متضمنة التحكم الشخصي والمقصود في إختيار مفردات العينة 

.على أساس تمثيلها للمجتمع

 عادة التسمح لذلك )Subjective( ذاتي إجراء هي اإلحتمالية غير والمعاينة
 بالتقويم مرتبطة التقديرات تقويم عملية أن آما النظري اإلحصائي باإلستدالل

ًالذلكالذات ةتقتاغال ات ا اشالتأن اال ن :منهاالمباشر،بالتوجهأنواعهاتسميةتقترنماغالباولذلك.الذاتي

) Judgment sampling(معاينة الحكم الشخصي •

المواءمة• ) Convenience sampling(معاينة ء و ) Convenience sampling(ي 

Snowball sampling)(معاينة المضاعفة السريعة •

) Quota sampling(المعاينة الحصصية•



ة ل غ ة ةل ل غ ة ل

يتغير قد لكنه العينة حج زيادة مع رة بالضر الينخفض الذي للتحيز عرضة

خصائص المعاينة غير اإلحتماليةخصائص المعاينة غير اإلحتمالية

عرضة للتحيز الذي الينخفض بالضرورة مع زيادة حجم العينة لكنه قد يتغير
قليًال لذلك عندما التسمح الموارد إّال بإختيار حجم عينة صغير جدًا قد يكون 

.إختيار عينة غير إحتمالية أفضل من العينة اإلحتمالية ي إل ي ن ي إ ير ي ر ي إ



يحساب حجم العينةحساب حجم العينة يجم جم

::ماينبغي تحديده قبل حساب حجم العينةماينبغي تحديده قبل حساب حجم العينة م مي ي

الهدف من المسح 
المبحوث المجتمع تحديد المجتمع المبحوثتحديد

مستوى التمثيل 
المشاهدة ووحدة المعاينة وحدة المعاينة ووحدة المشاهدةوحدة



::ماهو مستوى اإلحاطة بالجوانب النظرية لقياس حجم العينةماهو مستوى اإلحاطة بالجوانب النظرية لقياس حجم العينة

ث ال ت لل ائ اإل ز ثالت ال ت لل ائ اإل ز ف((الت الط ز فالت الط ز الت التوزيع الطبيعي فيالتوزيع الطبيعي في((التوزيع اإلحصائي للمجتمع المبحوثالتوزيع اإلحصائي للمجتمع المبحوث

))))الغالبالغالب

التمييز بين مفهوم الحجم المطلق للعينة والحجم النسبي للعينةالتمييز بين مفهوم الحجم المطلق للعينة والحجم النسبي للعينة

حجم العينة الكافيحجم العينة الكافي
Adequate Sample SizeAdequate Sample Size



:معايير تحديد حجم العينة الكافي 

أو الدراسة قيد الظاهرة إزاء المجتمع تباين و              ر         ي  ر  ء  ع إز ج ين  ب
dالخطأ المسموح به     

تحققها وصف المرغوب المعنوية ه مستوى وب و  ر وي  وى 



::اآلتاآلت ::اآلتاآلت

المعايير هذه نوّظف المعاييرآيف هذه نوّظف آيف نوظف هذه المعاييرآيف نوظف هذه المعاييرآيف

أ للنسبة المعاينة توزيع ألنأخذ للنسبة المعاينة توزيع لنأخذ توزيع المعاينة للنسبة ألنأخذ توزيع المعاينة للنسبة ألنأخذ



:من التوزيع نستدل أن الخطأ ُيعبر عنه بـ 

وبذلك يحّدد حجم العينة في ضوء مانقرّره نحن من خطأ مسموح به   
)d ( ومن ثقة بالنتائج              أن الخطأ اليتجاوز)d (



إلشتقاق صيغة حجم العينة  إلشتقاق صيغة حجم العينة  

للقيم الحقيقيةللقيم الحقيقية  التباينالتباين  إعتمادإعتماد  حالةحالة  فيفيفي حالة إعتمادالتباين للنسبفي حالة إعتمادالتباين للنسب



   :عن تعبران الصيغتان هاتان

AA    الكافيالكافي  العينةالعينة  حجمحجم .. SS .. SS

اليتجاوز الخطأ أن فرض تحت المبحوث المجتمع عن مؤشرات يوفر الذي 
 ذلك يتجاوز لن الخطأ بأن ثقة على وإننا ) ..  %%33 ،  %%55 مثل d هو معينًا حدًا( 

9595%%هيفالثقة               آانتفإذا          بمستوى يإو



  :أهمها عديدة جوانب تحكمها إنما إعتباطية مسألة ليس       و d الـ إختيار لكن
أُطأأ أوحّساسة المسح منالُمتوقعةالنتائجآانتآلماالثقةمستوى وزيادةالخطأتقليلفينتشّددأن

.خطرة



اآلتية العينات حجوم اآلتيةالحظ العينات حجوم ::الحظ ي ي  جوم  ي  ي  جوم   ::

ة األ ة شاه ال 0(ة 3(  p)=0.3(وحدة المشاهدة األسرة

d 
Z 

d 
99%95%90%

1%1393580675683 1%1393580675683
5%557323227
10%1398157

آيف ندافع عن أنفسنا في فرق آبير في الحجم؟آيف ندافع عن أنفسنا في فرق آبير في الحجم؟

10%1398157

م ي ي مع ي ي ع



هي مهمة أخرى بإجراءات يكتمل ان ينبغي ذلك ان هيعلى مهمة أخرى بإجراءات يكتمل ان ينبغي ذلك ان ::على ي ه  رى  ل بإجراءا أ ي ان ي ب يى ان  ي ه  رى  ل بإجراءا أ ي ان ي ب ::ى ان  ي

األخطاء11 ومعالجة األخطاءقياس ومعالجة قياس قياس ومعالجة األخطاءقياس ومعالجة األخطاء1.1.

ترجيح بيانات المسح وتكبير النتائج ترجيح بيانات المسح وتكبير النتائج 2.2.
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مراحل عمل التعداد -6
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التعدادات المنفذة في العراق -7
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االول التعداد:الجزء تعريف االول التعداد:الجزء تعريف تعريف التعداد:الجزء االول تعريف التعداد:الجزء االول

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

 واالقتصادية الديمغرافية البيانات جميع ونشر وتحليل وتقييم وتجهيز جمع مع
  المختلفة، بخصائصهم الجغرافية توزيعاتهم ومعرفة األفراد بهؤالء المتعلقة االجتماعيةو

ل :اآلتيةالفعالياتالتعدادويش :اآلتيةالفعالياتالتعدادويشمل

.ستكمال الخرائطإبناء و - 1
ةغةق .سكنيةوغيرسكنيةوحدات منومكوناتهاالمبانيوعدترقيم-2

.الشاملة أطرها وإعداد الزراعية والحيازات والخدمية االنتاجية المنشآت جميع حصر - 3
لهموالعمليةوالتعليميةوالديمغرافيةالسكنيةالخصائصوجمعالمجتمعسكانعد-4 .لهموالعملية والتعليميةوالديمغرافيةالسكنيةالخصائصوجمعالمجتمعسكانعد-4

.والمنشآت والمساآن للسكان العام التعداد يسمى وبذلك
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الثان للسكان:الجزء العام التعداد من الهدف الثان للسكان:الجزء العام التعداد من الهدف الهدف من التعداد العام للسكان:الجزء الثاني الهدف من التعداد العام للسكان:الجزء الثاني

 زمنية لحظة في االفراد جميع عن الدقة عالية بشمولية حديثة بيانات على الحصول
 التعداد نتائج وتعد ،رسواال والمساآن للمباني المختلفة الخصائص وعن محددة

اال اتفاال ل طع اتالتخط ا ةلل ل تق اضال ةلألغ اإلدا  اإلداريةولألغراضالمستقبليةللحاجاتالتخطيطعملياتفياالساسحجرال
 وغيرها، التجارية ولالستعماالت البحثية ولألغراض المعيشية األحوال ولتقييم
يي  .الحاليالعراقظرففيوخاصة
  خطط وضع من البد فانه ومتينة سليمة أسس على البناء عملية قيام ولضمان
 وشاملة حديثة معلومات قاعدة باستخدام واالجتماعية االقتصادية للتنمية وبرامج

لقاآلعن آت ائت كانخ نال أهدافعناأههالذ   وأهدافعناصر أهمهمالذينالسكانوخصائص وترآيببحجميتعلقماآلعن
 والمنشات والمساآن المباني عن شاملة بيانات قاعدة إنشاء إلى باإلضافة ، التنمية

حيٍٍٍم والمسوح األخرى التعداداتمنللعديدإحصائيٍٍ آأطاٍرتستخدمالزراعيةوالحيازات
 مابين للفترة السكانية التقديرات أعداد في التعداد أهمية تبرز آما ، بالعينة

التعدادات
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الخصائص األساسية للتعداد: الجزء الثالث الخصائص األساسية للتعداد: الجزء الثالث

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

.منفصلةبصورةالمساآنوتلكاألشخاص ص نواأل ورا .ب

ددة نطقة ن ض ل الشا ددةال نطقة ن ض ل الشا ددةال نطقة ن ض ل الشا ددةال نطقة ن ض ل الشا الحصر الشامل ضمن منطقة محددةالحصر الشامل ضمن منطقة محددةال
  يتميتم  أيأي  جغرافيا،جغرافيا،  محددةمحددة  منطقةمنطقة  بدقةبدقة  يغطييغطي  أنأن  التعدادالتعداد  خصائصخصائص  منمن
ادععصص اداالف ناالف اض نال اض نأأال ق نال ق نال نض دض دد نطقةنطقةد

الحصر الشامل ضمن منطقة محددةالحصر الشامل ضمن منطقة محددة
  يتميتم  أيأي  جغرافيا،جغرافيا،  محددةمحددة  منطقةمنطقة  بدقةبدقة  يغطييغطي  أنأن  التعدادالتعداد  خصائصخصائص  منمن
ادععصص اداالف ناالف اض نال اض نأأال ق نال ق نال نض دض دد نطقةنطقةد   منطقةمنطقةحدودحدود  ضمنضمنالمقيمينالمقيمينأوأوالحاضرينالحاضريناالفراداالفرادجميعجميعحصرحصر

..  المستخدمالمستخدم  العدالعد  نوعنوع  علىعلى  ذلكذلك  ويتوقفويتوقف  التعدادالتعداد
ا اأ اآنتعدادتعدادجالجالففأ اآنال لال لفيش يعفيش يعج حداتج حداتال كنيةال كنيةال نال نض ض

  منطقةمنطقةحدودحدود  ضمنضمنالمقيمينالمقيمينأوأوالحاضرينالحاضريناالفراداالفرادجميعجميعحصرحصر
..  المستخدمالمستخدم  العدالعد  نوعنوع  علىعلى  ذلكذلك  ويتوقفويتوقف  التعدادالتعداد
ا اأ اآنتعدادتعدادجالجالففأ اآنال لال لفيش يعفيش يعج حداتج حداتال كنيةال كنيةال نال نض ض   ضمنضمنالسكنيةالسكنية  الوحداتالوحداتجميعجميعفيشملفيشملالمساآنالمساآنتعدادتعدادمجالمجالفيفيأماأما

..السكنيةالسكنية  الوحدةالوحدة  نوعنوع  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  المستهدفةالمستهدفة  المنطقةالمنطقة
  ضمنضمنالسكنيةالسكنية  الوحداتالوحداتجميعجميعفيشملفيشملالمساآنالمساآنتعدادتعدادمجالمجالفيفيأماأما

..السكنيةالسكنية  الوحدةالوحدة  نوعنوع  عنعن  النظرالنظر  بغضبغض  المستهدفةالمستهدفة  المنطقةالمنطقة
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الخصائص االساسية للتعدادالخصائص االساسية للتعداد

))اآلنيةاآلنية((التزامنالتزامن
 

ن نز ))يي((ز
 لحظة( المحددة الزمنية النقطة إلى باالستناد مسكن وآل شخص آل عد

 تحديدامحددة مرجعيةفترةإلىالبيانات تشيربحيث)الزمنياالسناد تحديدًامحددةمرجعيةفترةإلالبياناتتشيربحيث)الزمنياالسناد
.دقيقا

الدورية المحددةالدورية المحددة

 
أجراء لغرض منتظمة زمنية فترات في التعداد يجري أن يجب

 التعدادات من سلسلة وجود حالة وفي ثابتة، دورية في المقارنات
 لـــالمستقب وتقديرالحاضرووصفالماضيمـــتقييباإلمكانيكون 

.بدقة
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استخدامات تعدادات السكان والمساآن:الجزء الرابع استخدامات تعدادات السكان والمساآن:الجزء الرابع

السكانلتعدادالرئيسيالهدفيتمثل،واإلدارةوالتخطيطالسياساتصنعألغراض

بع ر نجز و ن بع ر نجز و ن

ض ر ييعأل ر و إل لو يهي ي  ن ر
 على واإلدارة والتخطيط السياسات لصنع الالزمة األساسية المعلومات توفير في

 وتقييم وخصائصهم، وتوزيعهم السكان عدد عن آالبيانات الحكومي المستوى
 ، اإلسكان ، األسرةتنظيمالعمالة،آالتعليم،الميادينمختلففيالتنمويةالبرامج
 التحضر، ، العامة الطرق وتخطيط النقل ، الريفية التنمية ، والطفل األم صحة

ها ياديننوغي ال .الميادينمنوغيرها

ففةةةةفف   الجغرافيالجغرافيالتوزيعالتوزيع  عنعنالتفصيليةالتفصيليةالبياناتالبياناتتستخدمتستخدماإلداريةاإلداريةاإلغراضاإلغراضمجالمجالفيفي
..المناطقالمناطق  بينبين  مناسبامناسبا  توزيعاتوزيعا  وتوزيعهاوتوزيعها  المحليةالمحلية  الخدماتالخدمات  تخطيطتخطيط  فيفي  للسكانللسكان

    وضعوضع  فيفي  تستخدمتستخدم  التيالتي  السكنيةالسكنية  والظروفوالظروف  المساآنالمساآن  خصائصخصائص  عنعن  بياناتبيانات  التعدادالتعداد  يوفريوفر  آماآما
..اإلسكاناإلسكانوبرامجوبرامجسياسةسياسة
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استخدامات تعدادات السكان والمساآناستخدامات تعدادات السكان والمساآن
 وتوزيعهم السكان تكوين وتقييم لتحليل بيانات السكان تعداد يوفر ،والدراسات البحوث ألغراض
ه اضفن لال تق اتفقال هنةتغ لآال آتطالت كانالت ال

ن و نن و ن

 حسبالسكاني الترآيبوتطور،والتعليمآالمهنةمتغيرات وفقوالمستقبل،الماضيفيونموهم
 إلى باإلضافة ، والخصوبة الوفيات معدالت في السكانية الفئات مختلف بين والفروق والعمر، الجنس

.العاملة واأليدي للسكان واالجتماعية االقتصادية الخصائص

  فيفي    والمؤسساتوالمؤسسات  لألفرادلألفراد  وهامةوهامة  عديدةعديدة  استخداماتاستخدامات  للتعدادللتعداد  والعمالة،والعمالة،  والصناعيةوالصناعية  التجاريةالتجارية  لألغراضلألغراض
ادين ادينمي تهلكينطلبطلبتقديراتتقديراتتعتمدتعتمدحيثحيثوالعمالةوالعمالةوالصناعيةوالصناعيةالتجاريةالتجاريةاألعمالاألعمالمي تهلكينالم لععلعلالم لعال ال   السلعالسلععلىعلىالمستهلكينالمستهلكينطلبطلبتقديراتتقديراتتعتمدتعتمدحيثحيثوالعمالة،والعمالة،والصناعيةوالصناعيةالتجاريةالتجاريةاألعمالاألعمالميـادينميـادين

  السلعالسلع  المساآن،المساآن،  علىعلى  آالطلبآالطلب  وتوزيعاتهم،وتوزيعاتهم،  السكانالسكان  أعدادأعداد  عنعن  دقيقةدقيقة  بياناتبيانات  وجودوجود  علىعلى  والخدماتوالخدمات
  إضافةإضافة  ذلك،ذلك،  إلىإلى  وماوما  واالتصاالتواالتصاالت  المواصالتالمواصالت  ومتطلباتومتطلبات  الطبيةالطبية  والخدماتوالخدمات  والفرد،والفرد،  باألسرةباألسرة  الخاصةالخاصة

ةإلإل ةف لةاألاألف ا لةال ا اال ال لذذإلنتاإلنتال لال اال االخ االخ ز ات ز االتالتت ال ةل ةأ تتففأ   تحديدتحديدفيفيأهميةأهمية  لهالها  والتيوالتيوتوزيعهاوتوزيعهاوالخدماتوالخدماتالسلعالسلعهذههذه  إلنتاجإلنتاجمحليامحلياالعاملةالعاملةاأليدياأليديوفرةوفرةإلىإلى
..المؤسساتالمؤسسات  هذههذه  موقعموقع

 آفايةمدىولتقييم البشريةوالمستوطناتللمساآنالعامة والسياساتالبرامجلتخطيطأساسإنشاء
 في السكان معيشة لظروف الدراسات وإلجراء جديدة لمساآن الحاجة ومدى المساآن من الموجود
.المقبولاالدنىالحددونمساآن

48

ى



الخامس للتعدادال:الجزء تخطيط الخامس للتعدادال:الجزء تخطيط س ي :جز  س ي :جز 

  دورة من المختلفة الفعاليات ربط في الرئيسية العملية هو•  
التعداد

 
.التعداد

عىىي أتجاهات وضععلىاالولىالمراحلفيالترآيزويكون•
.التعداد لمشروع ستراتيجية

 الفعاليةعلتعتمدالتعداددورةفعالياتمنفعاليةآلأن•
  

 الفعالية على تعتمدالتعداددورةفعالياتمنفعاليةآلأن•
  نجاح على مباشر أثر له فعالية آل وناتج تسبقها، التي

ة ال االتالف تل .تليهاالتيالفعالية
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وروردورة التعداددورة التعداد

التحضير

ة ان ال ا ل ال ق العمليات الميدانيةال التقييم

التخطيط

المعالجةالتوزيع

50



مراحل عمل التعداد:الجزء السادس مراحل عمل التعداد:الجزء السادس س لجز ل ر س لجز ل ر

يمرحلة العمل التحضيري

مرحلة العد

العد بعد ما ر  ب امرحلة
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للتعداد التحضيري للتعدادالعمل التحضيري العمل
  األساس القانوني للتعداد1.

يري  يري ل  ل 

 الميزانية وضبط التكاليف2.

  الجدول الزمني للتعداد3.

 التنظيم اإلداري4.
ا ال ف ال ال ا شا ال ذلك ف ا ال اال أنشطة  أنشطة االتصال بما في ذلك المشاورات مع المستخدمين والتعريف بالتعداد5.

  خطط لبرنامج ضبط النوعية وتحسينها6.

:  عملية الحصر والترقيم، تتضمن7.
ائطأ الخ ل ال العمل الخرائطي-أ             
  تحديد المناطق الصغيرة -ب                 
المعيشية أعداد قائمة المساآن واألسر-ج                 

الجدولة8 برنامج  برنامج الجدولة.     8
  إعداد االستبيان .    9

  اختبارات التعداد .  10
العد11 خطة خطة العد.  11
  خطط إدخال ومعالجة البيانات.   12
 خطط النشر .  13
وتدريبهم.14 العاملين تعيين
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العد العدمرحلة ::مرحلة ::مرحلة العدمرحلة العد
توزيع وحدات العدتوزيع وحدات العد  --11
انات22 اناتال ال جمع البياناتجمع البيانات--22
متابعة العمل الميدانيمتابعة العمل الميداني  --33
انات44 ال ز اناتت ال ز ق((ت ق الت اآز ال ة ا اال ات قال ق الت اآز ال ة ا اال ات ))ال ))من الوحدات االدارية الى مراآز التدقيقمن الوحدات االدارية الى مراآز التدقيق((تجهيز البياناتتجهيز البيانات--44
التدقيق األولي وتصحيح األخطاء ميدانيًاالتدقيق األولي وتصحيح األخطاء ميدانيًا  --55

::مرحلة ما بعد العد مرحلة ما بعد العد 
للل ة لل ة ل معالجة البياناتمعالجة البياناتإدخال وإدخال و      

بناء قاعدة البيانات ونشر النتائج بناء قاعدة البيانات ونشر النتائج         
تقييم النتائج تقييم النتائج         

النتائج النتائجتحليل تحليل
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التعدادات المنفذة في العراق:الجزء السابع التعدادات المنفذة في العراق:الجزء السابع
 حينه في سمّي 1927 عام النفوس دائرة قبل من العراق في للسكان منظم تعداد أول نفذ -1

جيل بموجبوذلكبالمكلفينقوائعدادإوللنفوسجالتوضعمنهالغرضالعابالت

يع يع

 بموجبوذلك بالمكلفينقوائمعدادإوللنفوسسجالت وضعمنهالغرضالعامبالتسجيل
  .1927  لسنة )54( رقم النفوس تسجيل قانون

           فيه سجل حيث 18/9/1934 في آان أيضا النفوس دائرة قبل من نفذ الذي الثاني التعداد -2
1935عامإلىفيهالتسجيلوامتدواألجانبالعراقيون  .1935عامإلىفيه التسجيلوامتدواألجانبالعراقيون

  .  19/10/1947التعداد الثالث نفذ من قبل مديرية النفوس في  -3
.  من قبل مديرية النفوس  12/10/1957  التعداد العام الرابع للسكان في -4
تنفيذهاالمقررمنآانالتالتعدادعمليةتقديمتقررانذاكالعراقيةالحكومةارتأتهاألسباب5     تنفيذهاالمقرر من آانالتيالتعدادعمليةتقديمتقررانذاك العراقيةالحكومةارتأتهاألسباب-5

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

بمتطلباتيفيلكي17/10/1977فيلإلحصاءالمرآزيالجهازقبلمننفذتعدادسادس-6  بمتطلبات يفي لكي 17/10/1977 فيلإلحصاءالمرآزيالجهازقبلمننفذتعدادسادس6
 يضمن وبما السكانية والبيانات لإلحصاءات األخرى الوطنية والحاجات القومية التنمية خطة
 فترة خالل التعداد هذا نتائج أنجزت ، وسليمة  علمية أسس على الدولية المقارنات أجراء
 واستخدمت ،العالمي المستوى على قصرها حيث من قياسية فترة وهي اشهر تسعة أمدها
ه ثف الا ةاأل ائ اإل   .اإلحصائيةاألساليباحدثفيه

 التغيرات عن شاملة إحصائية مؤشرات وفر ، 17/10/1987 في للسكان بعاسال التعداد نفذ -7
 من ولكل المحافظات جميع مستوى على والسكنية واالقتصادية واالجتماعية السكانية
والريفالحضر
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 هذا وفر ،16/10/1997 في للسكان عام تعداد آخر لإلحصاء المرآزي الجهاز نفذ ثم  -8
لةةشل غش ةل ةل ةال ةالق ل  والسكنيةواالقتصاديةواالجتماعيةالسكانيةالتغيراتعن شاملةإحصائيةمؤشراتالتعداد

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

تلذا ةأ ا ةال ذا دادلتنف كانات ةقتفنفذثلل دةن د  جديدةومنهجية وقتفيينفذبحيثللسكانعامتعداد لتنفيذماسةالحاجةأصبحتلذا،
 المختلفة السياسية المؤسسات بناء في تساعد تفصيلية بيانات وتوفير نتائجه بإعالن تسمح
.بها وموثوق واقعية ومعلوماتية رقمية أسس على

طأ فذًط  ففي.للسكان جديد تعدادتنفيذباتجاهآبيرًااهتمامااالنمائيوالتعاونالتخطيطوزارةأولت-9
 أن غير ..المذآور العام من األول تشرين شهر في لتنفيذه شاملة خطة وضعت 2004 عام

ر الحصرألغراض العاملينفألالاألمنيةالحمايةتأمين أمكانيةعدمبينتالداخليةوزارة ضينييينيمبييوز رر
 فتوقف .. التعداد تاريخ من شهور ثالثة قبل إنجازها المفروض من آان التي والترقيم
.ذلك ضوء في العمل

ةت2006اف10 زا لتئنافإلال دادال ئةاأل ئةشكلتالت اال ل دادال للت  للتعدادالعليا الهيئة وشكلتوالتهيئةباألعدادالعملستئنافإلالوزارةسعت2006عامفي-10
 الموضوعية ولألسباب .. 2007 األول تشرين شهر في لتنفيذه جديدة خطة ووضعت
  عام في التعداد تنفيذ ليبتأج الموقر الوزارة مجلس وّجه السابقة الفقرة في إليها المشار
.والمراقبة واإلعداد بالتهيئة االستمرار مع 2007
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ناجح المقومات االساسية لتنفيذ تعداد: الجزء الثامن ناجح المقومات االساسية لتنفيذ تعداد: الجزء الثامن

 من طلبهتت وما 2009 لعام والمساآن للسكان العام التعداد فعاليات تنفيذ إطار في
ال ةأعم رضميداني عفواحدزمنسقففتبدأأنيفت اطقجمي من   منـاطقجميـع فيواحدزمنـيسقففيتبدأ أنيفتـرضميدانيـةأعمــال
  في لها الموضوعة الزمنية الخطة وفق )الزمني االسناد ثبات لضمان ( العــراق

في"دوليابهموصىماوهذاالتامةالشموليةعلىمبنيةوتكون،2009آيار ر ون2009ي يو ي ىب ىوو ي ب و  يو
 ومنع والمساآن السكان عد في الشاملة التغطية ولضمان السكانية، التعدادات
:وهي لتنفيذه االساسية المقومات أهم توفير يتطلب والتكرار الحذف

مجاالتمجاالتفيفيوالمتخصصينوالمتخصصينبالمهاراتبالمهاراتالتعدادالتعدادمشروعمشروعدعمدعمفيفيالعالقةالعالقةذاتذاتالدولةالدولةدوائردوائرمساهمةمساهمة   مجاالتمجاالتفيفي  والمتخصصينوالمتخصصينبالمهاراتبالمهاراتالتعدادالتعدادمشروعمشروعدعمدعم  فيفيالعالقةالعالقةذاتذاتالدولةالدولةدوائردوائرمساهمةمساهمة
    ..عملهاعملها  طبيعةطبيعة  حسبحسب  وآلوآل  محددةمحددة  زمنيةزمنية  فترةفترة  غضونغضون  وفيوفي  التعدادالتعداد  يتطلبهايتطلبها  التيالتي  العملالعمل

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

.المحتملةاإلشكاالت
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    والتغطيةوالتغطية  السكانالسكان  عدعد  يضمنيضمن  بمابما  العراقالعراق  فيفي  االداريةاالدارية  الوحداتالوحدات  لكافةلكافة  االداريةاالدارية  الحدودالحدود  وتسميةوتسمية  ورسمورسم  تثبيتتثبيت
20092009//11//11قبلقبلاالداريةاالداريةالتحديثاتالتحديثاتأوأوالتغييراتالتغييراتعملياتعملياتتتوقفتتوقفأنأنويجبويجب،،والتكراروالتكرارالحذفالحذفومنعومنعالشاملةالشاملة ..20092009//11//11  قبلقبل  االداريةاالداريةالتحديثاتالتحديثاتأوأوالتغييراتالتغييراتعملياتعملياتتتوقفتتوقف  أنأنويجبويجب،،والتكراروالتكرارالحذفالحذفومنعومنعالشاملةالشاملة

اضاضررغغألألالعراقالعراقجزاءجزاءأأعمومعمومفيفي))العشوائيالعشوائيالسكنالسكن((المتجاوزينالمتجاوزينموضوعموضوعلمعالجةلمعالجةالعمليةالعمليةاالجراءاتاالجراءاتاتخاذاتخاذ وعججييجرجر وعو وزين  و وزينج ينن((ج يو ق  جزجز  وموميي))و قر   ضضررر
..20092009//33//11  قبلقبل  ذلكذلك  يتميتم  أنأن  علىعلى  ،،التعدادالتعداد

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

الىاألسرتعودحيثالصيفيةالعطلةبعديأتيآونهاالعتياديةسكناهممحالتفيالسكانبثباتيتسم-1   الىاألسرتعود حيث الصيفيةالعطلةبعديأتيآونهاالعتيادية سكناهممحالتفيالسكانبثباتيتسم1
.مدارسهم في أبنائها التحاق لضمان وتستقر مساآنها

  يوم في ومشرف عداد الف)200(حوالي تجوال يقتضي التعداد تنفيذ ان والمعروف مناخه باعتدال يتسم -2
اعاتالعد بجوفعملهمراعاةذلكويتطلبالطويلةالنهارل منا .مناسبجوفيعملهممراعاةذلك ويتطلبالطويلةالنهارلساعاتالعد

  اطالقًا مناسبة غير الفترة وهذه 2009 ايلول شهر خالل سيحالن المبارك الفطر وعيد رمضان شهر أن -3
  .التعداد عملية ازجنإل

تعاون ومساعدة الجمهور وعدد آبير من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في انجاز مهام التعداد تعاون ومساعدة الجمهور وعدد آبير من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في انجاز مهام التعداد 
الميدانيةالميدانية
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التاسع التاسعالجزء الساندة::الجزء الجهات الساندةأدوار الجهات أدوار التاسع التاسعالجزء الساندة::الجزء الجهات الساندةأدوار الجهات أدوار
طـة بـه االجهاز المرآزي لالحصاء لتنفيـذ المهام المن/ في الوقت الذي نؤآد استعداد وزارة التخطيـــط 

دادإل الت اض داغ ه إن ال ة االشا ن د غا"ال تف غ تتف ان غ ن ة آ ة ا"طن از"تا إلن

ع عجز  جه ::جز  ر  جه و ر  و ع عجز  جه ::جز  ر  جه و ر  و

إلنجاز "تاما" وطنية آبيرة ينبغي ان تتفرغ تفرغا"البد من االشارة الى إن جهودا..غراض التعدادإل
:ومن هذه الجهات  2009آيار المهام الخاصة بها من اآلن ولغاية 

الزراعة، الموارد المائية، العلوم والتكنولوجيا، العدل، التعليم العالي والبحث  ال العامة،غالبلديات واالش اتوزار: اوًال
:انتم آردسيمن أقل اأمانة بغداد، والجهات المناظرة له العلمي، الدفاع،

مراحـل العمل  مراحـل العمل  ل ل ــا في آا في آــحديثة بمقاييس رسم مختلفة تتناسب مع التفاصيل المطلوب إظهارهحديثة بمقاييس رسم مختلفة تتناسب مع التفاصيل المطلوب إظهارهخرائط خرائط إنتاج إنتاج   --11
    ..الميداني والمكتبيالميداني والمكتبي

ىىمم    اتاتمحافظمحافظالالعلى مستــــوىعلى مستــــوى19971997الخاصة بتعداد عامالخاصة بتعداد عام DD--Code Files Code Filesتحديث قاعدة البيانات االداريةتحديث قاعدة البيانات االدارية--22
..ومسميـــاتومسميـــاتيةيةددوما تتضمنه من وحدات إدارية ومسميات وفق ما هو معتمد لديهم من عائوما تتضمنه من وحدات إدارية ومسميات وفق ما هو معتمد لديهم من عائ

رائط على مستوى اصغر الوحدات  رائط على مستوى اصغر الوحدات  صور فضائية وخصور فضائية وختهيئة مستلزمات التعداد من تهيئة مستلزمات التعداد من ووتوفير االحتياجات االساسية توفير االحتياجات االساسية   --33
والشوارع واألزقة والشوارع واألزقة   المساآن المساآن ترقيم ترقيم والمقاطعة في الريف مسقط عليها المعالم الرئيسة ووالمقاطعة في الريف مسقط عليها المعالم الرئيسة و  المحلة في الحضرالمحلة في الحضر، ، االداريةاالدارية
..الوحدات االدارية المجاورة لهاالوحدات االدارية المجاورة لها  حدودها معحدودها معوتحديد وتحديد 

  المعدنيةالمعدنية  ئمئمااالرقالرق  ووضعووضع  الحضريةالحضرية  والمناطقوالمناطق  المدنالمدن  بترقيمبترقيم  المحافظاتالمحافظات  فيفي  البلدياتالبلديات  ومديرياتومديريات  بغدادبغداد  امانةامانة  قيامقيام  --44
..الخالخ  ......برامجياتبرامجيات  أجهزة،أجهزة،  ،،  البشريةالبشرية  الكوادرالكوادر  تهيئةتهيئة  ،،  النقلالنقل  وسائطوسائط  تهيئةتهيئة  ،،  العدادينالعدادين  عملعمل  لتسهيللتسهيل  الداللةالداللة  وإشاراتوإشارات
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ًا فاااثان ةال ل ا طناألال ةةاالال ن ةاالاال ا  باريةخواالست االمنيةزةهواالجالوطنيواألمن الداخليةوالدفاعاتوزار:ثانيًا
  العمل آوادر حرآة لتأمين آردستان، اقليم من لها المناظرة والجهات
لمدةتستمرالتيوالترقيمالحصروالتجريبيالعدفعالياتفيالميداني ي يمروجريبي ييي ر   ر يو
 الى إضافة شهر لمدة التعداد آوادر حرآة وتأمين مستمرة، أشهر ثالثة
.والمحافظات المرآز في العمل مقرات الى االمنية الحماية تأمين

 مستوى وعلى ،المحافظات ومجالس آافة المحافظاتو آردستان أقليم :ثالثًا
 فعاليات آافة على باإلشراف تقوم أن محافظة آل في للتعداد العليا اللجنة
ا افظةفالت غال اتف ال ةفالت ااالقض لالن لل   للعملوالنواحي االقضيةفيالتعدادلجانوتفريغالمحافظةفيالتعداد

.العد أنتهاء ولحين 2009 آيار من أعتبارا المتواصل الميداني

 والمدرسين المعلمين من الكوادر تهيئة ألغراض ،التربية وزارة:رابعًا
أشهرثالثةلمدةشخصألف18بحدودوالترقيمالحصرألغراض  أشهرثالثة لمدةشخصألف18بحدودوالترقيمالحصرألغراض
 ألف 200 بحدود العد والغراض ، 1/5/2009 من أعتبارا مستمرة
.عينأسبو لمدة شخص
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..بتنسيق العمل مع لجان التعداد في المحافظاتبتنسيق العمل مع لجان التعداد في المحافظات  وزارة الدولة لشؤون المحافظات :خامسًا

 الجمهور بتهيئة العراقية االعالم وشبكة المدني المجتمع لشؤون الدولة وزارة النواب، مجلس :سادسًا
.لهم خدمة السليم التخطيط على تنعكس سوف التي ومخرجاته واهدافه التعداد أهمية الستيعاب

 خارج والممثليات السفارات جانب الى ، والمهاجرين المهجرين الخارجية، وزارتي :سابعًا
ةةففةذ   ماماوتسهيلوتسهيل  تهيئةتهيئة  فيفياالنسانيةوالجمعياتالمدنيالمجتمعمنظماتوآذلكالعراق

..شاملةشاملة  خطةخطة  ضوءضوء  فيفي  العراقالعراق  خارجخارج  فيفي  العراقيةالعراقية  الجاليةالجالية  وعدوعد  لحصرلحصر  العملالعمل  يتطلبهيتطلبه

  الفنيةالفنية  االعمالاالعمال  فيفي  الفعليةالفعلية  بالمساهمةبالمساهمة  ،،  البحوث ومراآز واألهلية الحكومية الجامعات :ثامنًا
يوالتحليليةوالتحليلية ي يو ي و

أضافة الى دور الوزارات االخرى التي تساهم في أنجاح فعاليات التعدادأضافة الى دور الوزارات االخرى التي تساهم في أنجاح فعاليات التعداد
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2009 في تعداد عامالتوجهات الجديدة:الجزء العاشر 2009 في تعداد عامالتوجهات الجديدة:الجزء العاشر ر يجز ج موجه 009ي ر يجز ج موجه 009ي

االعدادفينوعيةطفرةتحقيقالىنطمحالحديثةالتكنولوجيااستخداممجالفي  االعدادفي نوعية طفرةتحقيقالىنطمحالحديثةالتكنولوجيااستخداممجالفي
  لدورة والمساآن السكان تعدادات حول الدولية التوصيات أحدث على باالعتماد والتنفيذ
:خالل من التعدادات تنفيذ في المتحدة االمم وتوصيات ومبادىء 2010

 البيانات التقاط بهدف التعداد، استمارات إلدخال الضوئي الماسح استخدام -1
يتمسوفذلكولتحقيقالبيانات،إدخالفيتحيزأوخطأأليمنعاودقةبسرعة  يتمسوف ذلك ولتحقيقالبيانات،إدخالفيتحيزأوخطأأليمنعاودقةبسرعة
  أو بكتابة الميداني الباحث يقوم حيث حديثة بطريقة التعدادية االستمارات تصميم
يحهمي إدخال،والضوئي الماسحبواسطةالتقاطهايتم التيالمناسبةإالجاباتتأشير
قياسية بفترات النتائج الستخراج الضوئي الماسح بإستخدام البيانات

 آما ..آفوءة ةـتحتي بنية توفر يـالضوئ حـالماس ستخدامإ يتطلب
ةةةأط
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2009في تعداد عامالتوجهات الجديدة 2009في تعداد عامالتوجهات الجديدة ي ج موجه 009ي ي ج موجه 009ي

ل قل ثةل ةل لظ ةل ف غ طل لقًلق  علىالحقًا التعداد نتائجوإسقاط(الجغرافيةالمعلومات آمنظومةالحديثةالتقنياتمعالتعامل-2
 االعمال في GIS الجغرافية المعلومات نظم أستخدم آيفية على التعرف خالل ،من)المنظومة
.التعداد نتائج وعرض للتعداد التحضيرية

طنا3 ا ةالخ اف غ اال ال تك ضًاا ات ثًاأفقل ات ةل ف ةآ ت  تهيئةوآيفية موجود،هولماتحديثاأوفقدلماتعويضا واستكمالهاالجغرافيةالخرائطبناء-3
 وإنتهاءًا التعداد لجان من بدءًا لتعدادل الميدانية االعمال في المشتغلين آافة مستوى على الخرائط
 الحضرية الخرائط جميع إن علما ، الخرائط على ميداني عمل فريق آل مسؤولية وتحديد بالعداد

جهودالتحتاجحيثالجغرافية،المعلوماتنظمإلغراضمنهااالستفادةيمكنوالقديمةوالريفية  جهودالىتحتاج حيثالجغرافية،المعلوماتنظمإلغراض منهااالستفادةيمكنوالقديمةوالريفية
 الخرائط آافة لتجهيز تتطلبه الذي الوقت الى باإلضافة ميدانية مسوح وإجراء لتحديثها آبيرة

  .عليها والعمل االدارية الوحدات لكل الحديثة الفضائية الصور شراء وآذلك مكننتها ثم ومن الورقية
ناالستمارةمحتوياتوتحديدتصميم-4 يومواصفاتحقولم البرامجتصميمعليهايبنلك  البرامجتصميم عليهايبنىلكـيومواصفاتحقولمـن االستمارةمحتوياتوتحديدتصميم-4

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

 مؤهلمؤهل
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2009في تعداد عامالتوجهات الجديدة 2009في تعداد عامالتوجهات الجديدة ي ج موجه 009ي ي ج موجه 009ي

  مـنمـن  المراآزالمراآز  تتطلبهتتطلبه  وماوما  والمحافظاتوالمحافظات  المرآزالمرآز  فيفي  العملالعمل  مراآزمراآز  عـددعـدد  وتحديدوتحديد  التحتيةالتحتية  البنىالبنى  تجهيزتجهيز  --66
  التشغيلالتشغيل  أنظمةأنظمة  معمع  ))  ServersServers  ((  الخادمةالخادمة  آالحاسباتآالحاسبات  بالمشروع،بالمشروع،  خاصـةخاصـة  ومعداتومعدات  أجـهزةأجـهزة
ة الئ ةال الئ زةال زةأ ئالالأ ئالض ن))SS((الض نض فاتض فاتا ددنةنةا ددت ةت ةط ط   طبيعةطبيعةحسبحسب  تحددتحدد  معينةمعينةمواصفاتمواصفاتضمنضمن))ScannersScanners((الضوئيالضوئيالمسحالمسحأجهزةأجهزةالمالئمة،المالئمة،

  وسرعوسرع  وأحجاموأحجام  بأنواعبأنواع  طابعاتطابعات  التشغيل،التشغيل،  أنظمةأنظمة  معمع  ))  PCPC  ((  شخصيةشخصية  حاسباتحاسبات  االستمارات،االستمارات،
..  االتصالاالتصال  منظوماتمنظومات  معمع  وربطهاوربطها  العملالعمل  مراآزمراآز  فيفي  والحاسباتوالحاسبات  الشبكاتالشبكات  ونصبونصب  تجهيزتجهيز  مختلفة،مختلفة،

 في وطرحها عنها لالعالن دقيق بشكل البيانات ومعالجة إدخال برامج مواصفات تحديد  --77
.المناقصة

نالكفوءةالكفوءةالكوادرالكوادراختياراختيار-8 نمم الحديثةالحديثةالتكنولوجياالتكنولوجياإستخدامإستخداممجالمجالفيفيوخبراتوخبراتمؤهالتمؤهالتلديهملديهممم   الحديثةالحديثةالتكنولوجياالتكنولوجيا  إستخدامإستخداممجالمجالفيفيوخبراتوخبراتمؤهالتمؤهالت  لديهملديهمممــنممــنالكفوءةالكفوءةالكوادرالكوادراختياراختيار-8
التقنيةالتقنية  العملالعمل  فرقفرق  لتدريبلتدريب  آمدربينآمدربين  إلعدادهمإلعدادهم

  لتقييملتقييم  االنترنيتاالنترنيت  منظوماتمنظومات  ضمنهاضمنهاببوو  المحافظاتالمحافظات  فيفي  الحاليةالحالية  االتصالاالتصال  منظوماتمنظومات  وضعوضع  دراسةدراسة --99
ة ةل لططل لل فظففل فظل لففللللل لأف لةلةأف   وسيلةوسيلةأفضلأفضل  واختيارواختياربغدادبغدادفـيفـيالرئيسيالرئيسيالمرآزالمرآزمـعمـعالمحافظاتالمحافظاتفيفيالعملالعملمراآزمراآزربطربطعمليةعملية
..البياناتالبيانات  لنقللنقل
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يإستخدام المسح الضوئيإستخدام المسح الضوئي ح م
، سيجري اعتماد )إستخدام أجهزة الحاسوب(بدًال من إدخال بيانات االستمارات باألسلوب السابق 

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

ي ح م
، سيجري اعتماد )إستخدام أجهزة الحاسوب(بدًال من إدخال بيانات االستمارات باألسلوب السابق 

االدخال عن طريق الماسح الضوئي حيث تمسح االستمارة ضوئيًا آما وردت من الميدان، وتجري 
خاصة ببرامج .معالجتها ج  ه ببر .ج ج  ه ببر .ج
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عشر الحادي القدرات:الجزء بناء عشر الحادي القدرات:الجزء بناء
 الدعم تقديم مشروع تنفيذ على )UNFPA( للسكان المتحدة االمم صندوق مع التنسيق

ر ي  ر:جزء  ء  ب ر ي  ر:جزء  ء  ب

 وبسرعة،بدقة نتائجهإخراجبغيةه،لتنفيذحديثة منهجياتتبنيبشأنللتعدادالفني
 المكتب من المشروع على المصادقة لضمان حثيثة جهودًا حاليًا الصندوق ويجري
جمهوريةفواإلحصاءللتعبئةالمرآزيالجهازمعالتنسيقوآذلك،للصندوقالرئيس   جمهوريةفي واإلحصاءللتعبئةالمرآزيالجهازمع التنسيقوآذلك ،للصندوقالرئيس
  ومعالجة إدخال في الحديثة التكنولوجيا استخدام في خبرتهم من لالستفادة العربية مصر

حمم التعدادعملية نجاح بعدالكوادروتدريبالجغرافية المعلوماتنظمواستخدامالبيانات
.أيام قبل نتائجه وأطلقت 2006 عام نهاية نفذت التي
 التي والجهات المصري الجانب مع القدرات وبناء التأهيل عملية سنباشر ذلك ضوء وفي
اقت ةاالت تفا تلال االفت تخ اا ل ثةالتكن فال   في الحديثةالتكنولوجيااستخداممجالفيتجربتهم منلالستفادة،معهاالتعاقدسيتم

 االتفاق وتم ،GIS الجغرافية المعلومات نظم واستخدام التعداد بيانات ومعالجة إدخال
تأمينيتطلبمماالعراق،وداخلخارجفيالتدريبخطةتنفيذعلىالصندوقمعمبدأيًا  تأمينيتطلب مما العراق،وداخلخارجفيالتدريب خطةتنفيذعلىالصندوقمعمبدأيا

 مستوى على الحاجة تؤمن لكي آبيرة وآميات بأحجام حديثة تقنية مستلزمات
 الجغرافية، المعلومات نظم أجهزة الفضائية، الصور ومنها ، آردستان وإقليم المحافظات

ة لشللأ
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 .االتصال شبكاتوبناءالضوئي،المسحأجهزة



:هيمحاور مجموعة  وستتضمن االتفاقية انشطة عديدة تدور حول 

ااإ الت ة اق ط تخط ة رة وتخطيط ومراقبة التعدادادإ     

دام المسح الضوئيخستإل البيانات باأدخ       

وما يتعلق بها من برامجيات دام التكنولوجيا الحديثةخمعالجة البيانات بإست      

وربطها مع قواعد البيانات االخرى تكوين قواعد البيانات      

تهيئة من بها يتعلق وما الجغرافية المعلومات تهيئةنظم من بها يتعلق وما الجغرافية المعلومات وانظم الجوية واالصور الجوية علىعلىلخرائطلخرائطالصور علىعلىلخرائطلخرائطالصور الجوية واالصور الجوية وانظم المعلومات الجغرافية وما يتعلق بها من تهيئةنظم المعلومات الجغرافية وما يتعلق بها من تهيئة      
مستوى آافة العاملين في الميدان وآذلك خرائط ما بعد التعدادمستوى آافة العاملين في الميدان وآذلك خرائط ما بعد التعداد        

الديم التعدادغالتحليل لنتائج واالجتماعي واالقتصادي الجاهزةخوأسترافي التطبيقات دام دام التطبيقات الجاهزةخوأسترافي واالقتصادي واالجتماعي لنتائج التعدادغالتحليل الديم  

االعالمية للحمالت والترويج البيانات نشر
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2009مقتـرح خطة التدريب لتعداد عـام 

عدد أسم الدورةت
المتدربين

مدة التدريب  
)باألسبوع( )باألسبوع(المتدربين

مرحلة الدعاية واإلعالن1
51وإدارة الحملة االعالمية واالعالنية  ن والتوثيقالالدعاية واألع ىالتدريب عل

ل2 ل ل لل ة ل ل أل لة مرحلة األعمال التحضيرية للعمل الميداني وإعداد النتائج2
251  التدريب المرآزي لقيادات العمل الميداني

251التدريب  للعاملين في مرحلة ترقيم وحصر المباني

GISمرحلة نظم المعلومات الجغرافية 3
82الخاصة بالسكان والمباني تصميم قواعد البيانات الجغرافية ىالتدريب عل

عل الميدانيةىالتدريب التعداد أعمال الخرائطتنفيذ وقراءة تفسير على 151والقدرة يىريب  ي ل   ر ي  ر  ير و ى   ر  و
مرحلة النشاط المكتبي4

101أعمال التسليم والتسلم، والتدريب علي أعمال المراجعة المكتبية ىالتدريب عل

ئ5 الض ا ال لة مرحلة الماسح الضوئي5
153، إنشاء قاعدة البيانات Templateارة، تصميم القالب  متصميم األست

153التعامل مع الماسح، التعامل مع مراقبة الجودة، إدارة النظام

67
82تصميم شاشات البحث والتعديل والعالقات



الدورةت مدة التدريب  عدد أسم )باألسبوع(المتدربينأسم الدورةت
153مرحلة الشمول6

الفني7 الدعم المختلفة:مرحلة التطبيقات و االستمارة مع التعامل على البيانات قواعد مديرى البياناتتدريب ونقل ونقل البيانات   تدريب مديرى قواعد البيانات على التعامل مع االستمارة و التطبيقات المختلفة:مرحلة الدعم الفني 
ًاتباع

152التعامل مع قواعد البيانات المختلفة

البيانات وتأمين 121نقل 121نقل وتأمين  البيانات

ويباتبراج التخمرحلة أنشاء قاعدة البيانات ومعالجتها وأست8
81تصميم قاعدة البيانات

83عمل التقارير النهائية

Forms  &Reports82ربط شاشات المستخدم ب 

والتسجيل التقليدي يمرحلة الترميز األل9
153يتدريب علي برمجيات الترميز األل

53إدارة قواعد البيانات

االولية النتائج برمجيات على 52التدريب 52التدريب على برمجيات النتائج االولية

  D.W.H, D.Mمرحلة مخزن وتنقيب البيانات  10
31تخالص وتحليل البياناتإس لالطالع على القدرة على  زيارة استطالعية

قة
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101)التدريب علي ربط الجداول بالموقع(مرحلة النشر اإللكتروني11



عشر الثاني التعداد:الجزء تنفيذ في الميداني العمل مراحل ر ي  ي :جزء  ي  ي  ي ل  ل  ر

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

ة ث ة آة ق ق ترقيم وحصر المباني وترقيم المنشآت والحيازات:المرحلة الميدانية الثانية-2
.الزراعية    
الثالثة3 الميدانية الزراعيين:المرحلة والحائزين والمنشآت األسر حصر .حصر األسر والمنشآت والحائزين الزراعيين:المرحلة الميدانية الثالثة-3
.عد السكان والمساآن: المرحلة الميدانية الرابعة -4

ائط الخ ث ت نا قتض ذها تنف ة آفا ل ا ال هذ ا ائطلن الخ ث ت نا قتض ذها تنف ة آفا ل ا ال هذ ا ولنجاح هذه المراحل وآفاءة تنفيذها يقتضي بناء وتحديث الخرائطولنجاح هذه المراحل وآفاءة تنفيذها يقتضي بناء وتحديث الخرائطلن
الجغرافيـة بمستويات تفصيليـة وتهيئــة وتدريــب الكوادرالجغرافيـة بمستويات تفصيليـة وتهيئــة وتدريــب الكوادر
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مراحل العمل الميداني في تنفيذ التعداد للفترة 

25/5/2009–30/10/2009

المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة الرابعةالمرحلة األولى

ترقيم وحصـر 
ض ال ف ق الط

ترقيم المبانى 
من مكوناتها وحصر

األسر  ر ـــصح
عد السكان تــآنشـالمو

  الطرق فى  الحضر 
والبلوآات في 

الريف

وحصر مكوناتها من
وحدات وترقيم 

والحيازاتالمنشأت
والحائزين 

آل ى فالزراعيين 
ض ال

والمساآن وتسجيل 
خصائصهم

)40( الريف
)يوم 20( 

 25/5/2009من   

ز ي و
الزراعية

 )شهر واحد(
رـــمن الحض
فــــوالري

)يوم45(

   )يوم40(
 20/9/2009من  

حتى
حتى 15/6من14/6/2009حتى 

15/7/2009
  )يوم45(

 15/7/2009 من  
31/8/2009ىحت

ى
30/10/2009  
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مرحلة الترقيم والحصر
 نكاليم العملية هذه وبدون العد ليوم األساس حجر بمثابة والحصر الترقيم عملية تعتبر
 سيماالحصائياإل العملأنشطةلجميعإحصائيةأطر منتوفرهلماوذلكالتعداد،إجراء

ةقف ةأ ةفف
يع

 بالمبنىالمتعلقة البياناتالعدادبموجبهايستوفيجغرافيةأدلةالترقيميوفرحيثالتعداد،
 أقامتهم مناطق بتحديد يتعلق فيما السكان عن أولية معلومات الحصر ويوفر واألسر،
 وتحديد العدادين عدد لتقدير القطاع مدير إلى عمل دليل بمثابة تكون لكي وأعدادهم
دناطق نال ذفل اأال انالتك ةض لةالتغط نطقةالكا ةلل اف غ لؤالال  ولؤالمسالجغرافية للمنطقةالكاملةالتغطيةوضمان التكرارأوالحذفلمنعالعدمناطق
.عنها
 لمدة العمل عليها يجب والترقيم الحصر آوادر ان تفرض االمر هذا في االساسية النقطة
فأشثالثة لةن ا قلت انآلت اتال ةال كن نشآتال ال  المنشآتوالسكنية والوحداتالمبانيآلوترقيملحصرمتواصلةونصفأشهرثالثة
 الشوارع واتجاهات عالمات وضع الى فةاباالض العراق عموم في الزراعية، ازاتيوالح
 ..والمساآن للسكان العام للتعداد "تمهيدا والساحات قةزواال

ة قل لةذالت انف قل ةالت ت افظافال تتالالتال  تتسمالوالتي المحافظاتفيالمعتمدةالترقيمعمليات عنمنفصلةهذهالترقيموعملية
.الحصر عملية انجاز خاللها من يمكن موحدة منهجية إعتماد يقتضي حيث باالآتمال

 ألغراضقطاعا الريفيةالمناطقفيمقاطعةوآلالحضريةالمناطقفيمحلةآلتعتبرو
ق ةللل لقطل

يي
.القطاعمديرمسؤوليةوتحتوالعدوالحصرالترقيم

 توفير يتطلب ،اليه يستند وحديث صحيح خرائطي معلوماتي اساس وجود عدم بسببو
 الحصرعملية لتسهلالخرائطورسملتحديثميدانيه مسوحاوحديثهئيهافضصور
ق
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)عمل مدير القطاع(المرحلة الميدانية االولى 

يترقيم وحصر الطرق في المناطق الحضرية، والبلوآات في المناطق الريفية  ي م
:وآاآلتي

واعطاء  مكتبيا لى خارطة المسح الموقعي أو القرية عمحلة التحديد حدود  - 1
ق لة لل طةل ل ل ف غ ل ق .سب موقعها الجغرافي على الخارطةحمسلسلآل محلة رقم

  ووضع ميدانيا الطبيعة على القرية أو المحلة حدود وتحديد توضيح - 2
عليهاالطرقعالمات .عليهاالطرقعالمات

.تسقيط الترقيم النظامي للطرق واالزقة على الخرائط - 2
تعدادية-3 بأرقام وتوابعها والقرى واالزقة الطرق .ترقيم ي3 ا م  ر ه ب واب رى و رق واالز وا يم ا .ر
.رسم مخطط المحلة او القرية بعد الترقيم - 4
.تقسيم مناطق العمل على المساعدين-5 ى م
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جنموذج عالمات الطرق

رقم المحلة

رقم المحلة

رقم المحلة

رقم المحلة
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والمنشآت المباني عالمات نموذج عالمات المباني والمنشآتنموذج

391
2

391
2

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

77



الريفية المناطق ف وتوابعها القرى ترقيم الريفيةنموذج المناطق ف وتوابعها القرى ترقيم نموذج ترقيم القرى وتوابعها في المناطق الريفيةنموذج ترقيم القرى وتوابعها في المناطق الريفيةنموذج
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تقسيم مناطق العمل في المناطق الحضرية على المشرفين  تقسيم مناطق العمل في المناطق الحضرية على المشرفين  
لغرض تنفيذ المرحلة الثانية من العمل الميدانيلغرض تنفيذ المرحلة الثانية من العمل الميداني
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تقسيم مناطق العمل على المشرفين في نظام تقسيم مناطق العمل على المشرفين في نظام 
البلوآات للمناطق الريفيةالبلوآات للمناطق الريفية
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المرحلة الميدانية الثانية

ترقيم المباني وحصر ما بها من وحدات سكنية وغير سكنية 
يوترقيم المنشآت والحيازات الزراعية زر ز ي و يم ر و
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المرحلة الميدانية الثالثة

حصر األسر والمنشآت والحائزين الزراعيين 

اسرةاسرة

اسرةاسرة
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للتعداد العليا الهيئة

2009الهيكل االداري للتعداد العام للسكان لعام 

الهيئة العليا للتعداد
رئيس الهيئة 

وزير التخطيط والتعاون االنمائي 
اعضاء الهيئة العليا للتعداد

غرفة العمليات
المدير الوطني للتعداد

يرئيس الجهاز المرآزي لألحصاء

التعاونالخبراء االدارة التنفيذية 
ا ال/للت

الفن ل ال اقطاع اال ل ال ةقطا الفن للشؤ ة تا ال قطا

والمستشارون
ون
الدولي المدير/للتعداد

 التنفيذي للتعداد

قطاع العمل الفني

قطاع الشبكات ووسائل االتصال قطاع الخرائط

قطاع الوحدات االدارية

قطاع العمل االداري

قطاع العمل المالي

قطاع الترميز اآلليقطاع المسح الضوئي

قطاع المتابعة للشؤون الفنية

ع

قطاع التدريبقطاع العمل الميداني

قطاع الحمالت االعالمية والعالقات العامة

ي ح ع

قطاع التسجيل التقليدي

ي ع

قطاع معالجة البيانات وإستخراج النتائج
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قطاع التدريبقطاع العمل الميدانيقطاع الوحدات االداريةقطاع الخرائط قطاع العمل الفني

  المدير التنفيذي للتعداد/ االدارة التنفيذية للتعداد

إعداد االدلة  1.

تصميم االستمارات2.

إعداد الجداول الصماء  3.
وجداول االخراج

فاه4 ال إعداد

إعداد االدلة  1.

تصميم االستمارات2.

إعداد الجداول الصماء  3.
وجداول االخراج

فاه4 ال إعداد

جرد الخرائط 1.
والصور الفضائية 

تقويم الخرائط 2.
الفضائية والصور

جرد الخرائط 1.
والصور الفضائية 

تقويم الخرائط 2.
الفضائية والصور

جرد الوحدات 1.
االدارية وفق آخر 

تحديث لكل 
محافظة

جرد الوحدات 1.
االدارية وفق آخر 

تحديث لكل 
محافظة

اعداد هيكل 1.
المشتغلين ووصف 

الوظائف
الكوادر2 تهيئة

اعداد هيكل 1.
المشتغلين ووصف 

الوظائف
الكوادر2 تهيئة

إعداد خطط 1.
التدريب لكافة 

مراحل العمل في  
التعداد

إعداد خطط 1.
التدريب لكافة 

مراحل العمل في  
التعداد إعداد المفاهيم4.

والتعاريف
إعداد التعليمات 5.

وسجالت التفريغ 
إعداد قواعد التدقيق6.

إعداد المفاهيم4.
والتعاريف

إعداد التعليمات 5.
وسجالت التفريغ 

إعداد قواعد التدقيق6.

ي ور  و
تهيئة الكوادر 3.
التدريب على انتاج 4.

الخرائط وفهرستها
على5. التدريب

ي ور  و
تهيئة الكوادر 3.
التدريب على انتاج 4.

الخرائط وفهرستها
على5. التدريب

تثبيت الوحدات  2.
االدارية المتداخلة 
بين المحافظات

دليل3. إعداد

تثبيت الوحدات  2.
االدارية المتداخلة 
بين المحافظات

دليل3. إعداد

تهيئة الكوادر2.

االستالم والتسلم3.

التنسيق والمتابعة 4.

تحديد مراآز 5.
مسؤولي تواجد

تهيئة الكوادر2.

االستالم والتسلم3.

التنسيق والمتابعة 4.

تحديد مراآز 5.
مسؤولي تواجد

.التعداد
تهيئة وتوفير 2.

الكوادر البشرية 
حسب مؤهالتهم 
العمل يتطلبه وبما

.التعداد
تهيئة وتوفير 2.

الكوادر البشرية 
حسب مؤهالتهم 
العمل يتطلبه وبما

االسناد التكنولوجي 7.
)التواصل والتنسيق(

اعداد خطط العد   8.
للحضر ، الريف ،  

وخطة االجانب ، البدو

االسناد التكنولوجي 7.
)التواصل والتنسيق(

اعداد خطط العد   8.
للحضر ، الريف ،  

وخطة االجانب ، البدو

ى5. ريب 
استخدام الخرائط

التدريب على 6.
استخدام التقنيات 

و GPSالرقمية

ى5. ريب 
استخدام الخرائط

التدريب على 6.
استخدام التقنيات 

و GPSالرقمية

يل3. إ 
الرموز االدارية 

على مستوى 
المحلة والقرية

يل3. إ 
الرموز االدارية 

على مستوى 
المحلة والقرية

تواجد مسؤولي  
التعداد على 

مستوى الوحدات 
االدارية

تواجد مسؤولي  
التعداد على 

مستوى الوحدات 
االدارية

وبما يتطلبه العمل 
من أعداد 
.ومؤهالت

تهيئة مستلزمات 3.
التدريب

وبما يتطلبه العمل 
من أعداد 
.ومؤهالت

تهيئة مستلزمات 3.
التدريب ب و و  االج ب ا

عد الجاليات  
إعداد خطة الترقيم  9.

والحصر
إعداد خطة التعداد  10.

يب التج

ب و و  االج ب ا
عد الجاليات  

إعداد خطة الترقيم  9.
والحصر

إعداد خطة التعداد  10.
يب التج

ي Gر Sو
GIS

تحديث الخرائط  7.
ألصغر وحدة ادارية 

) محلة ، قرية(

ي Gر Sو
GIS

تحديث الخرائط  7.
ألصغر وحدة ادارية 

) محلة ، قرية(

.التدريب
المتابعة 4.

واالشراف على 
.تنفيذ التدريب

اماآن5 تهيئة

.التدريب
المتابعة 4.

واالشراف على 
.تنفيذ التدريب

اماآن5 تهيئة التجريبي
التوثيق لكافة مراحل 11.

العمل
التدقيق المكتبي   12.

لألستمارات

التجريبي
التوثيق لكافة مراحل 11.

العمل
التدقيق المكتبي   12.

لألستمارات

)ري(
وتسقيط المعالم 
الرئيسة عليها 

وترقيمها 
انتاج االطلس8.

)ري(
وتسقيط المعالم 
الرئيسة عليها 

وترقيمها 
انتاج االطلس8.

ن 5. هي ا
التدريب

ن 5. هي ا
التدريب

س ج
االحصائي للتعداد

ربط قاعدة البيانات 9.
الجغرافية بقاعدة 
البيانات التعدادية

س ج
االحصائي للتعداد

ربط قاعدة البيانات 9.
الجغرافية بقاعدة 
البيانات التعدادية
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ي ي
ألنتاج الخرائط  

الرقمية التفصيلية 
.على مستوى المبنى

ي ي
ألنتاج الخرائط  

الرقمية التفصيلية 
.على مستوى المبنى



قطاع الحمالت االعالمية 
العامة قطاع التسجيل التقليديقطاع المسح الضوئيقطاع العمل الماليقطاع العمل االداريوالعالقات

  المدير التنفيذي للتعداد/ االدارة التنفيذية للتعداد

عوالعالقات العامة

االعالن عن  1.
آافة فعاليات 

ا الت

االعالن عن  1.
آافة فعاليات 

ا الت

تهيئة ونقل وتجهيز 1.
المستلزمات 

خاز2 ال ة ت

تهيئة ونقل وتجهيز 1.
المستلزمات 

خاز2 ال ة ت

االستالم والتسليم 1.
والمطابقة مع 

االطا

االستالم والتسليم 1.
والمطابقة مع 

االطا

تسجيل بيانات 1.
االستمارة الغير 

لل ة ال

تسجيل بيانات 1.
االستمارة الغير 

لل ة ال

إعداد التعليمات  1.
المالية

ق2 الت ف ال .التعداد
الترويج للتعداد 2.

حمالت الحشد ( 
).الوطني

النش3 النش

.التعداد
الترويج للتعداد 2.

حمالت الحشد ( 
).الوطني

النش3 النش

تهيئة المخازن2.

استئجار مباني  3.

تأثيث وصيانة 4.
المباني

الت5 اآ ا ة ت

تهيئة المخازن2.

استئجار مباني  3.

تأثيث وصيانة 4.
المباني

الت5 اآ ا ة ت

االطار
اعادة االستمارات 2.

غير الصالحة 
دخالها للمسح إل

"ا

االطار
اعادة االستمارات 2.

غير الصالحة 
دخالها للمسح إل

"ا

صالحة للمسح  
الضوئي

تهيئة الكوادر2.

الشمول  3.
ة4 التنق

صالحة للمسح  
الضوئي

تهيئة الكوادر2.

الشمول  3.
ة4 التنق

الصرف والتدقيق2.

إعداد الموقف 3.
وجه الشهري أل
الصرف

النشر والنشر3.
.االلكتروني

وسائل االعالم 4.
)Mass 

M di(

النشر والنشر3.
.االلكتروني

وسائل االعالم 4.
)Mass 

M di(

تهيئة اماآن التدريب5.

المشتريات والفحص6.

فتح وتحليل 7.
العطاءات والعروض 

اق8 الت الت

تهيئة اماآن التدريب5.

المشتريات والفحص6.

فتح وتحليل 7.
العطاءات والعروض 

اق8 الت الت

"يدويا
تهيئة الكوادر3.
المسح الضوئي  4.

ستماراتلال
ز5 الت نا

"يدويا
تهيئة الكوادر3.
المسح الضوئي  4.

ستماراتلال
ز5 الت نا

التنقية4.

قواعد البيانات  5.

تسجيل اسماء 6.
االفراد

التنقية4.

قواعد البيانات  5.

تسجيل اسماء 6.
االفراد

Media(
التوثيق 5.

.االعالمي 

Media(
التوثيق 5.

.االعالمي 

التعيين والتعاقد8.
والتنسيب

إعداد المراسالت  9.
والمخاطبات

ة10 ا الط

التعيين والتعاقد8.
والتنسيب

إعداد المراسالت  9.
والمخاطبات

ة10 ا الط

برنامج التمييز 5.
ICR   على صور

االستمارات 
تصحيح البيانات  6.

ة )KEY(االشا

برنامج التمييز 5.
ICR   على صور

االستمارات 
تصحيح البيانات  6.

ة )KEY(االشا الطباعة10.
االسناد االمني11.
االسناد القضائي  12.

والقانوني

الطباعة10.

االسناد االمني11.

االسناد القضائي  12.
والقانوني

)  KEY(االشارية
لربط وجهي  
االستمارة

الشمول والمطابقة7.
االخطا8 ة تنق

)  KEY(االشارية
لربط وجهي  
االستمارة

الشمول والمطابقة7.
االخطا8 ة تنق تنقية االخطاء8.

قواعد البيانات9.

تنقية االخطاء8.

قواعد البيانات9.
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قطاع الشبكات ووسائل االتصال قطاع المتابعة للشؤون الفنيةقطاع معالجة البيانات وإستخراج النتائجقطاع الترميز اآللي

االستالم والتسلم والتجهيز
تهيئة الكوادر
الترميز اآللي

االستالم والتسلم والتجهيز
تهيئة الكوادر
الترميز اآللي

استالم قاعدة بيانات الحصر 1.
وتنقية االخطاء

استالم قاعدة بيانات تعداد 2.

استالم قاعدة بيانات الحصر 1.
وتنقية االخطاء

استالم قاعدة بيانات تعداد 2.

تسليم التبويبات الى 1.
االحصاء 

تهيئة الكوادر2.

تسليم التبويبات الى 1.
االحصاء 

تهيئة الكوادر2.

ربط مراآز المعالجة1.

تهيئة الكوادر2.

انشاء شبكات3. ي
المراجعة اآللية للترميز

قواعد البيانات

ي
المراجعة اآللية للترميز

قواعد البيانات
السكان والمساآن وتنقية

االخطاء
تهيئة الكوادر 3.
معالجة بيانات الحصر4.

السكان والمساآن وتنقية
االخطاء

تهيئة الكوادر 3.

معالجة بيانات الحصر4.

مراجعة التبويبات 3.
)  المخرجات(

إعداد التقرير 4.
النهائي

مراجعة التبويبات 3.
)  المخرجات(

إعداد التقرير 4.
النهائي

داخلية في آل مرآز
وضع نظام مراقبة 4.

لعمل الشبكات في 
المراآز

معالجة بيانات السكان 5.
والمساآن

تجهيز وطباعة تبويبات 6.
الحصر حسب الوحدات 

ة

معالجة بيانات السكان 5.
والمساآن

تجهيز وطباعة تبويبات 6.
الحصر حسب الوحدات 

ة

ي
إتالف االستمارات 5.
النشر االلكتروني  6.

على موقع الجهاز
مستودع البيانات7.

ي
إتالف االستمارات 5.
النشر االلكتروني  6.

على موقع الجهاز
مستودع البيانات7.

االدارية
تجهيز وطباعة تبويبات 7.

السكان حسب الوحدات 
االدارية 

ة

االدارية
تجهيز وطباعة تبويبات 7.

السكان حسب الوحدات 
االدارية 

ة

ع
D.W.H   والتنقيب

D.M
ربط بيانات المباني 8.

والسكان بواسطة

ع
D.W.H   والتنقيب

D.M
ربط بيانات المباني 8.

والسكان بواسطة
تجهيز وطباعة تبويبات 8.

المباني حسب الوحدات 
االدارية

تجهيز وطباعة تبويبات 8.
المباني حسب الوحدات 

االدارية

D.W.H.D.W.H.
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ش الثالث ز دادال للت دان ال ل ال ات تطل متطلبات العمل الميداني للتعداد: الجزء الثالث عشر

المشتغلين في مراحل العمل الميداني للتعداد

ا ز ت طل ال ائط الخ ة الفضائ الصور الفضائية والخرائط المطلوب تجهيزهاال
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ياألعداد التقريبية للمشتغلين في فعاليات
العمل الميداني  

.المحافظات في التعداد فعاليات آافة على لألشراف مرآزي، مشرف        25
  مرآزي مشرف مساعد        50
ف25 لافظةش ؤ ذال االتنف افظةفللت ال .المحافظةفيللتعدادالتنفيذي المسؤولمحافظة،مشرف       25

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

ة  الترقيم خطة وفقالطرقوحصرترقيمعنالمسؤولالحضر،فيقطاعمدير 4000
.الطبيعة على الناحية مشرف من عمله منطقة إستالم بعد المعدة، والحصر

 الترقيم خطة وفق البلوآات وحصر ترقيم عن المسؤول الريف، في قطاع مدير   10000
ةال تالال فنلهنطقةإ ةش ةلالنا الط .الطبيعة علىالناحيةمشرفمنعملهمنطقةإستالمبعدالمعدة،والحصر

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

 عد مرحلة في خصائصهم وتسجيل والمساآن السكان عد عن مسؤول عداد،  200000
.السكان
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هيكل العمل الميداني للتعداد وانسيابية العمل أثناء 

ال ق ال ال ل

هيكل العمل الميداني

عمليتي الحصر والترقيم والعد

ي

مساعد)50(المساعدون )50(ونمشرف)25(المشرف المرآزي

المحافظةامشرف 
المحافظة( احصاء مشرف)25()مدير

)(ي

مشرف)25()مدير احصاء المحافظة(

مشرف) 120( مشرف القضاء

مشرف) 360( مشرف الناحية

االف مساعد) 5( المساعدونألف مدير قطاع) 14( مديرو القطاعات
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لمختلف فعاليات التعداد الصور الفضائية والخرائط المطلوب تجهيزها

 .آكل العمل إدارة في لإلستخدام صغير مقياس ذات المكتبية أو المرجعية الخرائط -1
الميدانلإلستخدامآبيرمقياسذاتطوبوغرافيةخرائط2 .الميدانيلإلستخدامآبير مقياسذاتطوبوغرافيةخرائط-2
.العد ومناطق اإلدارية الوحدات اصغر مستوى على محدثة تفصيلية خرائط -3
يي وذلكالجغرافية والمواقعالخرائطدقةمنوالتحققلإلطارالميدانيالتحديث-4 ري قإل عرو و يو ر وج

 الحلولوإيجاد ،األساسخرائطعلىوالمتغيرات الجديدةالخصائصآافةبعكس
.اإلدارية الحدود بين المتداخلة السكنية للوحدات

الخرائط،عملمعمتزامناالجغرافيالتصنيفأوللترميزنظامأوخطةتحديد-5  الخرائط،عمل مع متزامناالجغرافيالتصنيفأو للترميزنظامأوخطةتحديد-5
.التعداد بيانات نشر سيتم ضوئها على التي العد مناطق ووصف

 تعطى حيث الخرائط، على تسقط دائمة، تمييز عالمات والمباني الشوارع أعطاء -6
ع ا االش اأ قا انأ ًاال قا دأ زهاهاتنف ضت   .بوضوحوتميزهابهاتنفردأرقاماوالمبانيوأرقاماأسماءالشوارع

 ترميز أرقام نفسها هي رمزية ارقامًا وإعطاؤها الخرائط على العد مناطق رسم -7
  الجغرافية والرموزالعدمناطقترميزأرقامأدراجيمكنوبذلكالعد،مناطق

ةةأل
قمجق
 بياناتإتاحة يمكنوعندئذالبياناتإدخالعند اإلحصائيةوالمعلوماتاألخرى
. العد منطقة حسب التعداد
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استخدامات الخرائط

تخد1 ائطت دفالخ دانال اقتقدال لهال ثقطاعاتإلكا  حيثقطاعات إلى بكاملهالعراقتقسيمبعدالميدانيالعدفيالخرائطتستخدم-1
 قطاعا الريفية المناطق في مقاطعة وآل الحضرية المناطق في محلة آل تعتبر

 المحالت عدد يتراوح أن يتوقع حيث ،والعد والحصر الترقيم ألغراض
ات قاط اقلالقال الت26578الال اال تقف  تقربفيها المحالتعدد،26578حواليالعراقلعموموالقرىوالمقاطعات

. 15155 القرى وعدد 9307 المقاطعات وعدد 3870 الى
ربجمجو)(قىيممي أفرادبعدد محدد حجمذاتمجاالت،أو)عد(مناطقالىالقطاعاتتقسيمميت-2

 في التكرار أو الحذف لمنع واحد عداد قبل من لتغطيته مناسب المعيشية، األسرة
 يضم حيث ، المتاحة التفصيلية الخرائط دقة على يتوقف وهذا العد، مناطق
)20-15(الريفيةالمناطقوفيأسرة)25-20(الحضريةالمناطقفيالمجال ل ير)2025( ريقيج ي قو  )1520( ري
 من العدادين انتقال يكون حيث هواراأل ومناطق الجبلية المناطق فيو ،أسرة
 )10( حدود في المجال يضم حيث اآثر، وقتا ويتطلب صعوبة اآثر ألخرى أسرة
مجالتشكيلوعدمانكاإلمقدرمتجاورةاألسرمبانيتكونأنمراعاةمعاسر يوننرعر ر ب ورأل منإلرج ليل و   ج
  أسرة من اآثر المسكن في آان وإذا ،زقاق أو شارع من اآثر في تقع ًاسرأ يضم
.واحد مجال ضمن األسر هذه تكون أن فيجب واحدة
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استخدامات الخرائط

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

يؤديماوهذاالمنطقةبحدودمحليةمعرفةأوعلىشفويةأوخطيةوتوجيهات وجيه ىويويو ويرو يو ب   يؤ
.والخطأ االلتباس الى

 ، اإلدارية الحدود ، الطوبوغرافية البيانات تشمل مكانية، بيانات قاعدة تكوين -4
آالرموزأمورمنبهايتصلومااألخرىاإلحصائيةوالحدودالعدمناطقحدود  آالرموزأمور من بهايتصلومااألخرىاإلحصائيةوالحدودالعدمناطقحدود

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

ه .نتائجهنتا
  للمناطق تكرار بها ليس شاملة تغطية تضمن أنها في الخرائط اهمية تكمن -6

منبدءًاعكسيةبطريقةيوضعالخرائطبرنامجفأنعامةوآقاعدةالجغرافية، ي ر ج نوج عربر رييو   نبي ب
 بثالثة التعداد يوم يسبق تاريخ في تكون بحيث خريطة آخر الستنساخ موعد آخر

 العاملين تدريب في البدء قبل الخرائط لتوزيع الكافي الوقت إلتاحة وذلك أشهر،
.الميدانيين
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ة إل لل ل لة
المشرفينخرائط 
فظةطة لل مرحلة التجهيز للتعداد مع اإلدارة

املركزية للتعداد
للمحافظاتاداريةخريطة150

لألقسام والمراآزادارية خريطة  500
والمدن الجديدة

االشرافمرحلة 

مدير القطاعتحديد مناطق  عمل  

ة المشرفين خرائط لمناطق عمل 
5000:1مقياس  

عمل مناطق وتحديد الخرائط العدادينتحديث

مدير القطاعمرحلة    
خريطةالف 20انتاج حوالى 

العدادمرحلة  
العدادينخرائط لمناطق عمل 

خريطةألف  200حوالى 
ا ق

العدادينتحديث الخرائط وتحديد  مناطق عمل 

500:1مقياس

عليها األرقام التنظيمية خرائط تفصيلية  عليها األرقام التنظيمية  على مستوى العراقخرائط تفصيلية 
ضل قيطغ عليهات التعدادية قا األ
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القطاع مدير الى خريطة نموذج

الحدود خرائط إعداد

نموذج خريطة الى مدير القطاع

إعداد خرائط الحدود

اإلدارية 

لألقسام والمراكز 

يهوالتي يظهر عليها هر ي ي و

القرى المحالت و

10500 10500بعدد

منطقة عمل يعمل  

ألف   18بها عدد 

قطاع د
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القطاع مدير معاون الى خريطة القطاعنموذج مدير معاون الى خريطة عنموذج ير  ون  ى  ري  ج  عو ير  ون  ى  ري  ج  و
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ججشكل النتائج املتوقعة واخلرائط املستخدمةشكل النتائج املتوقعة واخلرائط املستخدمة
التعداد نموذج عرض نتائج

املبىن ىمستوىخرائط عل البلوكىمستوىخرائط عل
96
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شكل النتائج المتوقعة والخرائط المستخدمة

التعدادالشكل المتوقع ألطلس 
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األرقام التعدادية تسقيط

طريقة آتابة األرقام التعدادية للمبانى  
على الخريطةة

42
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التوقيت الزمني لفعاليات التعداد: الجزء الرابع عشر

مراحل العملت
الفترة

المدة
الىمن

شهـرين1/5/200830/6/2008رات وتعليماتهـا والمنهجيةاإعــداد اإلستم1

شهـرين1/6/200831/7/2008)  الجداول الصماء(إعـــداد مخرجــات التعـــداد 2

أيام 1/8/200810/8/200810االختبار القبلي لالستمارات3

يوم 15/8/200831/8/200815أعادة تصميم االستمارات4

شهـر1/7/200831/7/2008)للسيطرة الميدانية(إعداد السجالت التنظيمــية للتعـداد 5

شهـر1/7/200831/7/2008)جداول التفريغ(إعداد سجالت النتائج األولية للمشتغلين 6

شهـر1/7/200831/7/2008إعداد آتيب التعليمات للمراحل الميدانية المختلفة 7

شهور 1/7/200830/9/20083لةدإعـداد خطــة التجهــيز اآللــى واال8

شهور 1/7/200830/9/20083لةدإعـداد خطــة التجهــيز اآللــى واال9

ا ال ل ا ل ة الال الة ال ا إ شق شهـر1/8/200831/8/2008تقدير إعـداد العمالة الالزمة لمراحل التعداد10

 إعداد خطة التعداد التجريبى وتشمل

أسبوعان1/2/200915/2/2009، وأعـداد  المشتغلين والمستلزمـات   المناطق المختارةتحديد حجــم . أ

اط ال ل ا ا ل ش /ال // ا/ أ

11

أسبوعان15/2/200928/2/2009تدريب المشتغلين ميدانيـا وتسليم المناطق.ب

اسبوعان1/3/200915/3/2009جمع بيانات من خالل مرحلتى التعداد . جـ

شهر15/3/200915/4/2009المراجعة المكتبية. د

النتائه ة الت ات ا ت إ ات ان ل اآلل ز ش20/3/200920/4/2009الت
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شهر    20/3/200920/4/2009.التجهــيز اآللــى لبيانــات إستمارات التجربــة والنتائج .هـ

شهر21/4/200921/5/2009تحليل وتقييم نتائج التجربة. و



مراحل العملت
الفترة

المدة
الىمن

والخطة12 لإلستمــارات النهائى شهـر6/2/20095/3/2009التصميــم ر و12 إل ى  ه م  ر6/2/20095/3/2009ي ه

أشهر 15/3/200915/8/20095طباعــة اإلستمـارات بأنواعهــا  13

أشهر 15/4/200915/9/20095رات وإرسالها للمحافظـات اتوزيع اإلستم14

وضع خطة العمل الميدانى لمرحلة الحصر وتشمل

15

ل و ر ر ى ي ل ع و

أسبوعان21/5/200915/6/2009التدريب المرآزى لقيادات التعــداد لجميع المراحـل  . أ

أسبوعان15/6/200925/6/2009التدريب المحلى للمشتغلين فى مرحلــة الحصر والترقيم والتسليـم . ب

يوم26/6/200915/8/200950عملية الحصر والترقــيم للمبانى.جـ مم

شهـر1/8/200931/8/2009رات من الميدان وإعــداد قوائم األســر  ام اإلستمالإست. د

فصشهـرون15/8/200930/9/2009رات مكتبيا وإعــداد النتائج األوليــة  امراجعة اإلستم. هـ

  )عد السكان(وضع خطة العمل الميدانى للمرحلة الثانية

16

)(

شهر1/10/20081/11/2008إعداد خطة العد. أ

أيام 20/9/20091/10/200910.التدريب المحلى للعدادين وتسليم مناطـق العمـل محليـا . ب

يومان20/10/200921/10/2009مرحلة عد السكان ، وإعــداد قوائم األسر. ج

أسبوعان22/10/20095/11/2009إستـالم اإلستمـارات من الميـدان . د

أسابيع 6/11/200930/11/20093إعـداد النتائج األوليــة للسكـــان . هـ

شهور 1/12/200930/6/20107رات مكتبيا وإعــداد النتائج النهائيــة امراجعة اإلستم17

100
 20شهور و 10/12/200931/7/20107التجهيز اآللى وإعداد جداول المخرجات النهائية18

يوم



عشر الخامس عشرالجزء الخامس عام::الجزء تعداد عاممتطلبات تعداد الحديثة20092009متطلبات التكنولوجيا استخدام الحديثةمن التكنولوجيا استخدام من من استخدام التكنولوجيا الحديثة من استخدام التكنولوجيا الحديثة 20092009متطلبات تعداد عاممتطلبات تعداد عام::الجزء الخامس عشرالجزء الخامس عشر

اآلل:أوال البياناتيالنظام إلدخال بييم :و ل  إل
يالترمـــــــــــــــــيز اآللــــــ: ثانيا
البـــــــــــيانات:ثالثا عنهامســــــتودع والتنقيب والتنقيب عنهامســــــتودع البـــــــــــيانات:ثالثا
الالمرآـــــــــزية في التعداد: رابعا
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ICR Data Entry System
Intelligent CharacterIntelligent Character 

Recognition

102آلأ النظام اآللي إلدخال البيانات:أوال



التقليدية-1 الوسيلة الوسيلة التقليدية-1

دخال البياناتإ ستمارةتسليم اإلستيفاء البياناتإ

بإستخدام اليد
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وب وبالعي وبالعي وبالعي العيـــوبالعيـــوبالعيـــوبالعيـــوبالعي

خال1 اإل ة ل ل آ ق ل تا ت .تحتاج لوقت آبير لعملية اإلدخال 1.

طا2 األخ ة ن ادة ز .زيـــادة نســــــــــبة األخــــــــطاء 2.

الة3 ال ن آ دد ع تاج ت .تحــتاج عـــدد آبير من العمـالة 3.

لفة4 التك ادة زي .زيــــــــــــــــــادة التكـــــــــــــــلفة4.
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انات22 ال خال إل ثة ال اناتالنظ ال خال إل ثة ال النظ النظم الحديثة إلدخال البياناتالنظم الحديثة إلدخال البيانات--22

ICRICR

Bar Code قارىء األجهزة المحمولةلمسح والتعرفا
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أهدافهاأهدافهاأهدافهاأهدافهاأهدافهاأهدافهاأهدافهاأهدافها

المطلوبةستعاضة عن مساحات التخزين الكبيرةاإل
اراتــستملإل ىـلكتروناأل نــالتخزيبارات ـــستملإل

كان طإةإ فتاإلادة ة قتأا وقت أىمارة فيـــتــــسع اإلــعادة طبإةــوإمكاني
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 ICR ICRالتمييز اآللي للبيانات  المدونة بخط اليدالتمييز اآللي للبيانات  المدونة بخط اليد

.ياآللالتمييزعمليةلتناسباراتماإلستتصـــــميم-أأ

يي

 
ييزيبرااإليمأ .ياآلا
 عالية ضوئية ماسحات مبإستخدا لإلستمارات الضوئى مســـــــــحال -ب

 الورقـــــــــية التعـــــــدادســـتماراتإبتحويلوذلكوالدقة،السرعة
 ة

 
 المســــح عمـــــليةتتـمحيث ،إلكترونيةصورةإلى

 )Batches( اإلستمارات من مجموعات صورة في الضوئى
رفيتمثمومن،الضوئالتصويرعمليةلتسريع  علالتع

 
  

 علىالتعــــرفيتمثمومن،الضوئي التصويرعمليةلتسريع
 في المتضمن األحادى الباركود قراءة طريق عن اإلستمارة
ر  و اإلستماراتلصوررشفةوأ،Barcode)(اإلستمارة روررو)(إل وإل
 .األرشيف في تخزينها

ريمج  وربطهاوالحروفلألرقـــامياآللالتعرفعمــليةتتم-ج مياآلا روألر هوا   ورب
.البياناتقاعدةبحقول
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ل ال لا ال مسار العملمسار العملا

المسح الضوئي لمجاميع من  
االستمارات

ICR
الذآ ييز الت قواعد االستمارات15% قواعد التمييز الذآي

للبيانات
15%

االستمارات صور ارشفة البيانات قواعد
التدقيق بموجب 

ارشفة صور االستمارات قواعد البيانات قواعد التدقيق

التحقق قواعد تنقيح البيانات المراقبة التقارير
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اآلل القارئ ستماراتلإلبرنامج   ستماراتلإليبرنامج القارئ اآلل

ظظ
اآلل-أ الميالتعرف األرقـــــام يـــــدوياةتـــــــــــــــوبكعلى

 :وظـــــائف البرنامج :وظـــــائف البرنامج
م ير    ر ويوبى  ي

.ارات مستاالعلى    

ة ةبيصــــــا العيإســـــــتخام تكنولوجيا الخـــــــــــــــــال-ب

  )Neural Network Technology (

.  عــــــد المراجعة امن قو قالتحـــــــق -ج

اتد العالم عل ف OMRالتع . OMRالتعــــــــرف على العالمــــــــــــــــــــــــــــــــات - د

. هاعرض احصائيات عن االستمارات التي تم التعرف علي  - هـ 

109 .تسجيل كل العمليات التي تمت من خالل البرنامج   -و



البيانات ومراجعة تصحيح وبرمجيات البياناتأدوات ومراجعة تصحيح وبرمجيات  أدوات وبرمجيات تصحيح ومراجعة البيانات أدوات وبرمجيات تصحيح ومراجعة البياناتأدوات

لم يتم التعرف عليها  ىتصحيح األخطاء أو األرقام التأ-
. يخالل عملية التعرف اآلل

طبقا لقواعد التعرفةالبيانات المدخلةعـــاجرمب-

.ياآللاآلل

110



ا ن ل ا ئدتخاع الض ال ا ام المسح الضوئىدستخاعوامل نجاح 

.مارة تــستصميم جيد لال) 1( 
.نات ايــد للبــياستيفاء ج) 2( 
.ين ـــراد مدربـــــــــــــأف) 3( 

ة)4( عال ة آفا عل هزة أ .أجهزة على آفاءة عالية)4(
.اجات يحتإير ــــــــــتوف) 5( 

.انةـــــــــــــــــــــــــصي)6( .ي)6(
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:االجهزة المستخدمة
.ت ضوئية احـماس )1(

.ة ـحاسبات خادم )2(

.حاسبات شخصية ) 3(

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

الب
اسم المرحلةند

ميجهز
serverطابعةراسمالضوئية

ملونة
طابعة
ليزر

طابعة 
نقطية

طابعات
الخزنخطية

  12حاسبات فئة بأحاسبات فئة
مجموعة 
خوادم

A3A0

274262766المسح الضوئي1

90666الشمول2
الترميز3

مجموعة  4956
خوادم

ا4 تخ ا ة ال ا3ال المعالجة واستخراج4
مجاميع 503التنويبات

222خوادم

TB 1522221مستودع البيانات5
255متوفر60نظم المعلومات 6 6

255متوفرGIS60الجغرافية 

االدخال االبجدي 7
تستخدم نفس االجهزة الخاصة بالترميز دون احتياجاتوالنتائج االولية

VPNستخدام خاصية امواقع ب 6مواقع باالضافة الى شبكات ربط متوسعة لعدد  6شبكات محلية لعدد الشبكات8
152101123272551616100اجمالي االحتياجات  

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

ن ند ال ز ت ت انات ال ز ت ة قت ال تة ال ناطق ال ل زة اال ز ق3ال1ت اق ال التن ت نطقة كل كان ال ز ت حسب توزيع السكان بكل منطقة ويتم التنسيب الى اقرب رقم صحيح3الى1توزيع االجهزة على المناطق الستة المقترحة  بتجهيز البيانات بهم يتم توزيع البند من

 الشخصية الحاسبات اجهزة من احتياطي %10 نسبة حساب يتم

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

Mousأحبار،ممغنطة،وسائطورقسحب،وبكرلمباتمنالضوئيةالماسحاتمستلزمات(هالتشغيلمستلزمات Ram harddisk keyboard(
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Mousأحبار،ممغنطة،وسائطورقسحب، وبكرلمباتمنالضوئيةالماسحاتمستلزمات(هيالتشغيلمستلزمات ,Ram, harddisk, keyboard(
والمعدات االجهزة اجمالي من %25 بقيمة تقدر 



ة تخد ال ات ج البرمجيات المستخدمةال

. الضوئى المسح بعملية خاصة برمجيات )1(

. Recognition بعملية خاصة برمجيات )2(

. التصحيح بعملية خاصة برمجيات )3(

. ياآلل التصويب برمجيات )4(

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

صور فضائيةالبرمجياتاسم المرحلةالبند

الضوئ1 ICRالمسح + Oracle Database enterprise  ICR + Oracle Database enterpriseالمسح الضوئي1
edition

 ICR + Oracle Database enterpriseالشمول2
edition

 Microsoft SQL server + Visualالترميز3
Studio.net

Oracle Database enterprise editionالمعالجة واستخراج التبويبات4

DW Engineمستودع البيانات5

OLAP tools

DM t lDM tools

صور فضائية للمناطق السكنية GISِArc/ info 9.2 (2Lic / 24 user)نظم المعلومات الجغرافية 6
).سم  60( بدرجة وضوح 

Arc/ view 9 2 (1Lic /12 user)السكنية للمناطق فضائية صور Arc/ view 9.2 (1Lic /12 user) صور فضائية للمناطق السكنية
).م 10( بدرجة وضوح 

Arc/ IMS 9.2 
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Erdas imagine 9.1

 Microsoft SQL server + Visualاإلدخال األبجدي والنتائج األولية7
Studio net



116آلث ياآللالتـــرمــيز:ثانيا



ييالترميز اآللالترميز اآللييالترميز اآللالترميز اآلل
التعريفالتعريف

يز يزر يير يز يزر يير

 ويتم الحاسب خالل من معه التعامل ليتم رمز إلى الوصفى المسمى تحويل هو
 مستوى  اعفرتإو  األداء وسرعة كفاءةال زيادة غرضل ياآلل الترميز دامخإست
لقة .الترميزدقة

العملللأسأس العملوب وب وب العملوب العملللأسأس
.تحويل جميع األدلة  إلى أدلة إلكترونية -أ
.دعاء األدلة االلكترونية  بطريقة سهلةتسإدام شاشات تقوم  بخإست - ب
.آلـــــــيًا زمـــــــــيرالتةاجــــــــــــعرم -ج
.ستماراتام الصور فى الترميز آبديل لالدإستخ -د
آليًاه يتم للمرمزين العمل توزيع المشرفينبرنامج من تدخل دون
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.دون تدخل من المشرفين برنامج توزيع العمل للمرمزين يتم آليا-هـ



) mining Data( والتنقيب عن البيانات  (D.W.H)مستــــودع البيانات  :ثالثا 

تجارة الجملة  
عام والتجزئة

تجارة التجزئة  
قطاع خاص

تجارة الجملة  
قطاع خاص

الخدمات الصحية

التشييد والبناء  
عام وأعمال عام

جمعيات الرعاية 
االجتماعية

التشييد والبناء  
خاص

والتجزئة عام
وأعمال عام

التخز نشآت

المناجم والمحاجر 
خاص

الزراعة قطاع

منشآت التخزين

مستودع البيانات والتنقيب مستودع البيانات والتنقيب 
البيانات البياناتعن عن

النقل العام للرآاب 
”سكة حديد“

ع زر
خاص

إحصاء صناعي

عن البياناتعن البيانات

الصناعات  
التحويلية

ي
وسلعي عام  
النقل العام للرآاب وأعمال

”أتوبيس“

النقل والمواصالت  دور عرض  
ألف

المدارس والكليات
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خاص األفالم والمعاهد خاص



(D.W.H)مستودع البيانات 
ل ق ل

(D.W.H)مستودع البيانات 
ل ق ) miningData(والتنقيب عن البياناتل ) miningData(والتنقيب عن البيانات

للل ةلش ل ةل شل ألل للل ةلش ل ةل شل ألل  أو للمشاريـع والتاريخيةالحاليةالبياناتجميعيشملمتكاملبياناتمخزنهو،البياناتمستودع
 عليها يتم وال بها متواجد الزمن عنصر يكون أن على ،مصدر من أآثر من مجمعة المختلفة األنشطة

 الجهاز بيانات قواعد بين الربط البيانات مستودع خالل من ويمكن ،البيانات في تغيير عمليات أي

 أو للمشاريـع والتاريخيةالحاليةالبياناتجميعيشملمتكاملبياناتمخزنهو،البياناتمستودع
 عليها يتم وال بها متواجد الزمن عنصر يكون أن على ،مصدر من أآثر من مجمعة المختلفة األنشطة

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

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

سابقة-أ سنوات من تاريخية بيانات الى باالضافة البيانات من ضخم حجم وجود

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

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

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

          
لتكون نواة  2009وتتم ااالستعانة ببيانات تعداد  ) D.W.H(ستخدام نظام الى إحاجة تتطلب المن أجل ذلك ف

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

          
لتكون نواة  2009وتتم ااالستعانة ببيانات تعداد  ) D.W.H(ستخدام نظام الى إحاجة تتطلب المن أجل ذلك ف

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

مكتبية مراجعة

  مراجعة االستمارات
ضوئي مسح

استخدام الماسح 
مسح ف الضوئ

Recognize

  ICRتمرير برنامج 
بيانات وادراج

Verification
البيانات التي لم يتم  
تمييزها من المرحلة

Cover)الشمول(

صحة من التحقق
بناء على تعليمات

استيفائها

في المناطق الفرعية

الضوئي في مسح
االستمارات وادخالها  

آصورة  

في المناطق الفرعية

وادراج بيانات
االستمارات

في المناطق الفرعية

السابقة يتم تمرير  
عليها مرحلة  
verification
في المناطق الفرعيةفي المناطق الفرعية

ن  ق  ا
الوحدات االدارية

السواقط والتكرارات  

بعض البيانات  ترميزت
النشاط ثل ة ف ال رقم جدول

بعض البيانات ترميز

الوصفية مثل النشاط
االقتصادى والمهنة

في المناطق الفرعية مراجعة
مراجعة

TABULATION

جدول رقم

جدول رقم

 التعداد
 التعداد

سليمة بيانات ملف

قائمة االخطاء

مراجعة
االخطاء

في المناطق الفرعية

DBتجميع في  VALIDTION

برامج استخراج 
الجداول 

في المرآز الرئيسي جدول رقم

نشرات
نشرات

ملف بيانات سليمة
تجميع البيانات 
ونقلها على  
قاعدة البيانات
الرئيسي المرآز في

التحقق من صحة  
العالقة بين الحقول 
مع بعضها والتحقق 

من الشمول
الرئيسي المرآز في مراجعة

ي ي
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ي ي ر ز ا ر ي ا في المرآز الرئيسي

قائمة االخطاء

مراجعة

مراجعة  
االخطاء

في المرآز الرئيسي



ففةةًً     فىفى  زيةزيةــــمرآمرآالالام الام الــــــــــــظظخدام نخدام نــــــستستإإ::رابعًارابعًا

اآلل ز ه الت اآلللة ز ه الت اناتلة اناتلل لل
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للبياناتللبياناتييمرحلة التجهيز اآللمرحلة التجهيز اآلل



أهداف نظام الالمرآزيةأهداف نظام الالمرآزية

المشروعاتمنوالمساآنكانــــــسللالعامدادــــالتعروعـــــمشبرــــــيعت

مم

م ااروعبري ننا رو ن وا  ا
: األهداف هذه تحقيق خاللها من يمكن التى الرئيسية

 شبابال من الحاسبات مستخدمى من جديد جيل خلق - 1
.بالمحافظات الخرجين

ةانشا2 ةن ا القطاعأ ل اتتكن ل ال  المعلوماتتكنولوجيالقطاع أساسيةبنيةانشاء-2
.بالمحافظات

.بالمحافظات ةفنـــــــي آوادر خلــــــــق - 3

صخلق4 لف اع حافظاتللش ال
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.بالمحافظات للشبابعملفرصخلق-4



أخذها  فى االعتبار عند اتخاذ   يجبنقاط 
الالمرآزيةتطبيققرار

.توفير األجهزة وشبكات االتصال المناسبة1.
الالمرآزيةتطبيققرار 

.توفير فريق العمل المتمتع بالمهارات الالزمة 2.
انات3 ال ة ال أنشطة ق لتن خطة .خطة لتنسيق أنشطة معالجة البيانات3.

.نوعية بيانات التعداد وتوحيدها على المستوى القومى 4.

.الموقع الجغرافى لتسهيل وصول االستمارات 5.
التكاليف6 .التكاليف6.

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

) .أمن مواقع –أمن بيانات ( األمن  8.
المتخصصة9 للكوادر التدريب
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.التدريب للكوادر المتخصصة 9.
.توفر خدمات المساندة 10.



المناطق الالمرآزية زيتحديد مهــام المناطق الالمرآزيةتحديد مهــام المناطق الالمرآزية ر ق
المقر الرئيسى

حصاءلإلبالجهاز المرآزى  

المراجعة المكتبية*  اجراء برامج التصويب اآللى* 
استخراج النتائج* 

ادخال البيانات*
بالمسح الضوئى 

ترميز* 
ًا آل انات االدخالال  واالدخالالبيانات آليا

االبجدي لالسماء
واستخراج 

ة ل ل
124

النتائج االولية



التعداد العام للسكان التعداد العام للسكان   لبياناتلبيانات  ييمناطق التجهيز اآللمناطق التجهيز اآلل
ل((20092009لعالعا األ نا لال األ نا ))ال ))السيناريو األولالسيناريو األول((20092009لعاملعام

فيه السكان نسبة بغداد، 24مكتب 1%

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

ي ن  ب ا  ، ا  %24.1ب ب

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

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

البصرة

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

بابل
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نينوىنينوى

ويشمل المحافظات نينوى، آرآوك، صالح الدينويشمل المحافظات نينوى، آرآوك، صالح الدين% % 16.516.5مكتب الشمال، نسبة السكان فيه مكتب الشمال، نسبة السكان فيه 



20092009لعام لعام التعداد العام للسكان التعداد العام للسكان   لبياناتلبيانات  ييمناطق التجهيز اآللمناطق التجهيز اآلل
))السيناريو األولالسيناريو األول((

20092009لعام لعام التعداد العام للسكان التعداد العام للسكان   لبياناتلبيانات  ييمناطق التجهيز اآللمناطق التجهيز اآلل
))السيناريو األولالسيناريو األول((

ا زا المزاياال
تشغيل عدد آبير من الخريجين في المحافظات -1
توفير عدد من الكوادر الفنية المتخصصة في المحافظات -2

العيوب
يصعوبة في توفير فرق العمل الفنية المتخصصة في المحافظات-1 ي
المحافظات في العمل ومراآز للتعداد المرآزية االدارة بين العمل على والسيطرة التواصل صعوبة -2
شراء عدد آبير من االجهزة والمستلزمات   -3
صعوبة توفير خدمات المساندة -4

ف ة نصب الشبكات ووسائل ديمومة عملها بعد التعداد بين المرآز والمحافظات-5
 هذه على يترتب وما سنتين، لمدة المبنى حجم حسب أآثر أو المراآز بعدد االبنية من عدد استئجار -6

.الحقًا الجهاز على عبئًا ستكون والتي الخ...أمنية حماية تجهيز، تأثيث، ،صيانة من االبنية
التكاليف7 ف زيادة زيادة في التكاليف-7
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20092009لعام لعام التعداد العام للسكان التعداد العام للسكان   مناطق التجهيز اآللى لبياناتمناطق التجهيز اآللى لبيانات
الثان(( الثانالسيناريو بغداد))السيناريو ف العمل مرآز بغدادف ف العمل مرآز ف

20092009لعام لعام التعداد العام للسكان التعداد العام للسكان   مناطق التجهيز اآللى لبياناتمناطق التجهيز اآللى لبيانات
الثان(( الثانالسيناريو بغداد))السيناريو ف العمل مرآز بغدادف ف العمل مرآز ف

ا زا ال

في مرآز العمل في بغدادفي مرآز العمل في بغداد))السيناريو الثانيالسيناريو الثاني(( في مرآز العمل في بغدادفي مرآز العمل في بغداد))السيناريو الثانيالسيناريو الثاني((

المزايا
االختصار في عدد االجهزة وشبكات االتصال -1
توفر خدمات المساندة-2
توفر الكوادر الفنية المتخصصة -3
أمكانية السيطرة والمتابعة من قبل االدارة المرآزية للتعداد -4
العمل-5 ومقرات والبيانات االستمارات على االمنية .السيطرة ل5 ر  بي و ر و ى  ي  ر  .ي
.االختصار في عدد االبنية المستأجرة -6
االختصار في عدد العاملين -7

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

تقد .المتقدمال
.أستئجار مبنى أو مبنيين آبيرين إلستيعاب حجم العمل -2
.حماية أمنية شديد لحماية المباني ونقل االستمارات من المحافظات الى بغداد -3
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يخالصة نتائج عمليات حصر االسر والمبانيخالصة نتائج عمليات حصر االسر والمباني يج ج

بلغ عدد المباني 
ة ل ل ل ان ال عدد الهاشمية او لغ

المتحرآة 
والمتمثلة

بلغ عدد المباني
التقليدية والمتمثلة

بلغ عدد المباني
مبنى 5,878

و 
بالصريفة او 
الكوخ او 
بيت او الخيمة

بالعمارة  
الدار

 3,962  
حضر الخيمة او بيت مليون

شعر والدار

4 525

مليون حضر

67082
4,525
مليون

1,916 
مليون ريف



يخالصة نتائج عمليات حصر االسر والمبانيخالصة نتائج عمليات حصر االسر والمباني يج ج

ان ال عدد لغ
بلغ عدد المساآن  

بلغ عدد المباني
االخرى والمتمثلة 

بالمنشآت او المراآز التجارية او  
المول او المباني تحت التشييداو  

االخ المبان

مسكن 4,811
المباني االخرى

1,290





المسح نتائج تمثيل المسحمستوى نتائج تمثيل حمستوى ج  يل  حوى  ج  يل  وى 
Level of RepresentationLevel of Representation

توفير مؤشرات بمستوى خطأ مقبول على مستوى 1. وى 1. ى  بو  وى   ر ب ؤ ير  و
األقضية

ت2 ل غ خطأ ت ات ؤش ف ت توفير مؤشرات بمستوى خطأ صغير على مستوى 2.
المحافظات

توفير مؤشرات ذات دقة عالية جدا على مستوى العراق  3.
والريفية الحضرية والبيئتين الحضرية والريفيةوالبيئتين



Level of coverageLevel of coverageمستوى التغطية  مستوى التغطية  

تغطي عينة المسح آل المحافظات بمافي ذلك محافظات إقليم  
آردستان وبالنتيجة فأن آل أقضية العراق ستتم تغطيتها 



عانى الجهاز المرآزي لإلحصاء من ِقَدم اإلطار السكاني، حيث أن آخر 1.

عا ُنفذ 1997تعداد 1997تعداد نفذ عام

آانت المعالجات جزئية عندما استخدمنا اإلطار في المسوح األخيرة2.

هو أول مسح يستخدم اإلطار السكاني  ) MICS-4(أن المسح العنقودي 3.

لسنة للسكان العام التعداد ألغراض شهرين قبل أنجزناه ن  2010الذي م  ا ا راض ا هرين أل بل  ه  جز ي أ 2010ا



أ :حيث أنث

ZZ    :    :95%مستوى الثقة )Z2 )Z=1.96(و) 3.84 = )()(

rr       :   : تقدير النسبة (االطفال دون سن الخامسة الذين تلقوا آافة التحصيناتr=0.5 (MICS-3

deffdeff::التصمي تأثير ب(معامل 1قدر سابقة35 تجارب عل )بناءًا deffdeff::بناءا على تجارب سابقة 1.35قدر بـ(معامل تأثير التصميم(

NRNR   :   : 5قدرت بـ (نسبة عدم األستجابة(%

PPأقل االطفال ة ات5ن 16(ن 7( PP     :     :16.7(سنوات 5نسبة االطفال بعمر أقل من(

HHsHHs : : 2010–بناءًا على نتائج الحصر السكاني  6.7قدر بـ (متوسط حجم األسرة(

EE        :      : من النسبة ) %12.5(الخطأ المسموح بهr  





أسرة 310أي أن حجم العينة في كل قضاء هو ♦

أسر10وبأعتماد ان حجم العنقود المختار هو♦ و ر و م رو

310فأن عدد العناقيد المختارة لكل قضاء هو ♦

من♦ كل في السكان نسبة بإعتماد القضاء في العينة توزيع تم تم توزيع العينة في القضاء بإعتماد نسبة السكان في كل من ♦

الحضر والريف في القضاء لتحديد حجم العينة فيهما، إعتمادًا على 

لسنة للسكان العام للتعداد السكان الحص 2010نتائج 2010نتائج الحصر السكاني للتعداد العام للسكان لسنة

كاآلت نة ال ك : وبذلك  يكون حجم العينة كاآلتي:ذلك



نموذج سحب العناقيد على مستوى القضاء حسب المحافظة
القضاءالمحافظة

عدد العناقيد لالسر المشمولة بالعينة حسب البيئة
ض فال عال ال المجموعالريفالحضر

30131دهوكدهوك
24731سميل
27431زاخو

201131العمادية
191231الشيخان 191231الشيخان
151631ئاآرى
112031بردرش
23831المجموع

25631الموصلنينوى
121931الحمدانية ي ا 121931ا
121931نلكيف
201131سنجار
131831تلعفر
102131الحضر
141731البعاج ج

201131المجموع
29231السليمانيةالسليمانية

82331قرةداغ
27431شارةزوور
23831سيد صادق
27431هةلبجة
171431بنجوين

102131شاربازير
52631ماوةت
24731بشدر
28331رانيةة
201131دوآان

29231دربندخان
29231آالر

22931س/ آفري 
28331ال 28331جمجمال
42731س/ خانقين 
27431المجموع



نموذج سحب العناقيد على مستوى القضاء حسب المحافظة
القضاءالمحافظة

عدد العناقيد لالسر المشمولة بالعينة حسب البيئة
المجموعالريفالحضر وعرير ج

29231آرآوكآرآوك
92231الحويجة

82331داقوق

102131الدبس
24731المجموع

29231اربيلأربيل
27431دشتى هه ولير

25631سوران
22931شقالوة
191231ان 191231جومان

24731آويسنجق
102131ميرآة سور

22931خبات
191231راوندوز
52631مخمور 52631مخمور
24731المجموع

201131بعقوبةديالى
131831المقدادية
102131الخالص
191231خانقين 191231خانقين
171431بلدروز
191231آفري

161531المجموع
151631الرمادياألنبار

181331هيت ي
151631الفلوجة

22931عنه
22931حديثة
201131الرطبة
151631القائم
24731راوة

161531المجموع



نموذج سحب العناقيد على مستوى القضاء حسب المحافظة
القضاءالمحافظة

عدد العناقيد لالسر المشمولة بالعينة حسب البيئة
القضاءالمحافظة

المجموعالريفالحضر
31031الرصافة بغدلد

30131االعظمية 
231031/ الصدر 

131031/ال 131031/الصدر
31031الكرخ 

27431الكاظمية
121931المحمودية
181331أبي غريب ريب بي
82331الطارمية
141731المدائن
28331المجموع

201131الحلةبابل
ل ا 92231ال 92231المحاويل
141731الهاشمية
171431المسيب
161531المجموع

24731آربالءآربالء 24731ربرب
121931عين التمر
121931الهندية

22931المجموع
25631الكوتواسط

ة 161531النعمانيةل
181331الحي
171431بدرة

151631الصويرة
161531العزيزية 161531زيزي
201131المجموع



المحافظة حسب القضاء مستوى عل العناقيد سحب نموذج سحب العناقيد على مستوى القضاء حسب المحافظةنموذج
القضاءالمحافظة

عدد العناقيد لالسر المشمولة بالعينة حسب البيئة

المجموعالريفالحضر
ن الد تال 161531تك 161531تكريتصالح الدين

211031طوز خورماتو
211031سامراء

112031بلد
161531بيجي 653بيجي
102131الدور

82331الشرقاط
131831الدجيل

151631المجموع
ف فالن الن 29231النجفالنجف

171431الكوفة
112031المناذرة
23831المجموع

24731الديوانيةالقادسية 24731الديوانيةالقادسية
131831عفك

141731الشامية
161531الحمزة

191231المجموع
22931السماوةالمثنى

92231الرميثة
141731السلمان
141731الخضر

161531المجموع 161531المجموع



نموذج سحب العناقيد على مستوى القضاء حسب المحافظة

القضاءالمحافظة
عدد العناقيد لالسر المشمولة بالعينة حسب البيئة

المجموعالريفالحضر

قار 26531الناصريةذي ر 26531ريي 
161531الرفاعي

181331سوق الشيوخ
161531الجبايش
181331الشطرة
211031المجموع

28331العمارةميسان
181331علي الغربي
121931الميمونة

151631قلعة صالح
22931المجر الكبير

112031الكحالء
23831المجموع

ة ةال 29231ال 29231البصرةالبصرة
29231أبي الخصيب

23831الزبير
181331القرنة
26531الفاو 26531الفاو

24731شط العرب
141731المدينة

26531المجموع



لمحافظة العناقيد سحب لكيفية نموذج لكيفية سحب العناقيد لمحافظةنموذج
حضر/ االنبار 



/  نموذج لكيفية سحب العناقيد لمحافظة االنبار 
ريف



منشكر لكم
إلُحسن اإلصغاء


