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مقدمة:
ت ُّعد االحصاءات الرسمية في العراق ركنا اساسيا لعمليات التخطيط والمراقبة والتقييم للسياسات العامة ،اضافة
لكونھا مصدراً لمعلومات ھامة ذات عالقة بالحكم الرشيد .ويرتكز المفھوم الجديد لالحصاءات الرسمية في
العراق على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،حيث يعد المواطن ھو صاحب ھذا الحق والحكومة
باطرافھا المختلفة ھي لخدمة المواطن .ومن ھذه الحقوق المھمة التي يمتلكھا المواطن الحصول على
المعلومات واالحصاءات دون تمييز وبشفافية .ولكن كبقية العديد من الدول ،يعاني من استخدام غير متكافىء
مقارنة بالحجم الكبير لالحصاءات الرسمية المتوفرة .وھذا يتمثل في حجم انتاج االحصاءات ووفرتھا مقابل
استخدام قليل لھذه االحصاءات .ونتيجة لھذه الظروف ،تم تطوير سياسة نشر لالحصاءات الرسمية ترتكز على
حقوق المواطن وبشكل يتوافق مع المبادىء االساسية لالحصاءات الرسمية والتي تم تبنيھا من قبل اللجنة
االحصائية في االمم المتحدة في عام .1994
تحتوي ھذه الوثيقة على سياسة نشر االحصاءات الرسمية في العراق والتي تشتمل على مبادىء ارشادية
وتوجيھية لنشر االحصاءات الرسمية .وسوف يعمل الجھاز المركزي لالحصاء في العراق على االلتزام بھذه
السياسة في الفترة المقبلة من خالل تطوير استراتيجية عمل وخطط لتنفيذ ھذه السياسة لضمان تحقيق اھدافھا
المتمثلة في تعزيز دور االحصاءات الرسمية واتاحة البيانات للمستخدمين بالوقت المناسب مع ضمان سھولة
االستخدام.
نامل ان تحقق ھذه الوثيقة االھداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير االحصاءات الرسمية في العراق من ناحية
التجاوب مع احتياجات المستخدمين وتلبية متطلبات الحكم الرشيد على المستويات المختلفة من الحكومة سواء
على المستوى االتحادي او على مستوى االقاليم او الحكومات المحلية في المحافظات.

د.مھدي محسن العالق
رئيس الجھاز المركزي لإلحصاء
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األھداف:
مقدمة :تحسين إتاحة البيانات اإلحصائية للمستخدمين دون تمييز
 زيادة حجم البيانات المتوفرة مع التركيز على تطوير تقنيات وإجراءات خدمة المستخدمين وتلبية
ت ُّعد االحصاءات الرسمية في العراق ركنا اساسيا لعمليات التخطيط والمراقبة والتقييم للسياسات العامة ،اضافة
احتياجاتھم
لكونھا مصدراً لمعلومات ھامة ذات عالقة بالحكم الرشيد .ويرتكز المفھوم الجديد لالحصاءات الرسمية في
 تعزيز التعاون والتواصل مع المستخدمين
العراق على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،حيث يعد المواطن ھو صاحب ھذا الحق والحكومة
ھذه جانب
ومن )من
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وتخصصھم.لالحصاءات الرسمية المتوفرة .وھذا يتمثل في حجم انتاج االحصاءات ووفرتھا مقابل
مقارنة بالحجم الكبير

استخدام قليل لھذه االحصاءات .ونتيجة لھذه الظروف ،تم تطوير سياسة نشر لالحصاءات الرسمية ترتكز على
حقوق المواطن وبشكل يتوافق مع المبادىء االساسية لالحصاءات الرسمية والتي تم تبنيھا من قبل اللجنة
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المتحدة في عام
االحصائية في االمم
في العراق:
اإلحصاءات
اساسية لنشر
مبادئ
قانونارشادية
مبادىء
تشتمل
إلحصاءاتعراق
الرسمية في ال
االحصاءات
سياسة نشر
الوثيقة
حدد ھذه
تحتوي
اإلحصاء
على مع
يتوافق
والتي وبما
الرسمية
تحكم نشر ا
الرئيسة التي
علىالقواعد
النشر
سياسة
ت
بھذه
االلتزام
على
العراق
في
لالحصاء
المركزي
الجھاز
يعمل
وسوف
.
الرسمية
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وتوجيھية
وميثاق الممارسات الفضلى لإلحصاءات الرسمية .وھذه القواعد ترتكز على مبادئ دولية وممارسات جيدة
في :الفترة المقبلة من خالل تطوير استراتيجية عمل وخطط لتنفيذ ھذه السياسة لضمان تحقيق اھدافھا
السياسة في
تتمثل
المتمثلة في تعزيز دور االحصاءات الرسمية واتاحة البيانات للمستخدمين بالوقت المناسب مع ضمان سھولة
االستخدام.
مسؤولية اإلحصاءات الرسمية
.1
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المستوى
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الجميع وتصدر
وماتعلى
المعمم
النشر
جميع مواعيد
علىوتحدد
في آن واحد  .ويقصد بالبيان الصحفي االعالن عن نشر احصاءات رسمية جديدة ،بينما مصطلح "المطبوعات"
يقصد به المطـبوعات االحصـائية ) التقارير ( التي ينشرھا الجھاز مثل المجموعة االحصائية السنوية.

 .2النشر األلكتروني لإلحصاءات الرسمية
ويعتبر الموقع االلكتروني للجھاز المركزي لالحصاء في العراق  www.cosit.gov.iqالمصدر الرئيسي
لإلحصاءات الرسمية الوطنية.

د.مھدي محسن العالق

وتكون لغة النشر للموقع االلكتروني والوثائق اإلحصائية باللغتين العربية واالنكليزية حيث يمكن للمستخدم
حصاء
المركزي
الجھاز
تحميل ) (downloadالنشرات التي يصدرھا الجھاز من خالل رئيس
وسائط
عليھالإلعلى
الحصول
الموقع أو
الكترونية مثل  CD- DVDويستخدم الموقع االلكتروني لبث رسائل ذات طابع إحصائي ونشر المطبوعات
اإلحصائية بشكل الكتروني ونشر البيانات الصحفية إضافة الى مواد إحصائية اخرى .وعادة ماتكون األخبار
والنشاطات تستھدف وسائل اإلعالم التي بدورھا تتيح البيانات للجمھور.

 .3اإلحصاءات الرسمية سلعة عامة
احد المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية يصنف اإلحصاءات الوطنية على انھا سلعة عامة يتوجب توفيرھا
للجميع ويجب عرض النتائج الرئيسة لإلحصاءات الرسمية بطريقة يسھل فھمھا من قبل الجميع )بما يشمل
الجمھور بكامل مستوياته وأطيافه( وعدم حصر الفائدة على فئة متخصصة فقط )الباحثين مثال(.
تعتبر اإلحصاءات الرسمية وحسب ماھو متعارف عليھا دوليا ،ضرورة لدعم الديمقراطية وتنوير المواطن بما
يدور في المجتمع ولتمكين السياسيين وصناع القرار من اتخاذ قرارات موضوعية
)مبنية على اسس علمية ذات ثقة( .وتستند سياسة النشر للنظام اإلحصائي الوطني على
أحكام قانون اإلحصاء.
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 .4سھولة اإلستخدام
ناحية
من المھم أن تكون اإلحصاءات الرسمية والنصوص التحليلية ذات العالقة متاحة )للجميع( ومفھومة ) :منةمدقم
شمولية البيانات المنشورة ومنھجية إعدادھا بما في ذلك البيانات الوصفية( لتمكين المستخدمين من الحصول
صحالا د ُّعت
المركزيرلا تاءا
الجھازيف ةيمس
ويقومقارعلا
سا .انكر
وغير ايسا
موضوعيتايلمعل
بشكل طيطختلا
العراقيقارملاو
المجتمعقتلاو ةب
حولايسلل ميي
معلومات تاس
ضا ،ةماعلا
ةفا
العراقي
لإلحصاء
منحاز
على
تلبيل
بحيثھنوك
ومفھومةدصم ا
متجانسةمولعمل ًار
إحصاءات ةماھ تا
لتوفيرةقالع تاذ
ومتطلباتهكحلاب
العراقي .ديشرلا م
المجتمع زكتريو
إحتياجات موھفملا
وتلبيةالل ديدجلا
تاءاصح
ا
ل
ر
س
م
ي
ة
يف
بتطبيق معرفته
التجاري.ملا قح ىلع قارعلا
والقطاعيف نطاو
والحكومةوصحلا
والمشرعينملا ىلع ل
الجمھوريح ،تامولع
ذلكملا دعي ث
فيطاو
بماھ ن
المستخدمين و
احتياجاتا اذھ بحاص
جميعحلاو قحل
ةموك
ىلع لوصحلا نطاوملا اھكلتمي يتلا ةمھملا قوقحلا هذھ نمو .نطاوملا ةمدخل يھ ةفلتخملا اھفارطاب
ءىفاكتم ريغ مادختسا نم يناعي ،لودلا نم ديدعلا ةيقبك نكلو .ةيفافشبو زييمت نود تاءاصحالاو تامولعملا
لباقم اھترفوو تاءاصحالا جاتنا مجح يف لثمتي اذھو .ةرفوتملا ةيمسرلا تاءاصحالل ريبكلا مجحلاب ةنراقم
الرئيس
تاــءاة:صحالل رشن ةسايس ريوطت مت ،فورظلا هذھل ةجيتنو .تاءاصحالا هذھل ليلق مادختسا
الجودةمسرلا
مبادئزكترت ةي
ىلع
ةنجللا لبق نم اھينبت مت يتلاو ةيمسرلا تاءاصحالل ةيساسالا ءىدابملا عم قفاوتي لكشبو نطاوملا قوقح
تؤكد مبادئ الجودة الرئيسـة لنشر اإلحصاءات الصادرة عن الجھاز المركزي لإلحصاء العراقي على:
 4991.ماع يف ةدحتملا ممالا يف ةيئاصحالا
 .1أن تكون اإلحصاءات مالئمة إلحتياجات المستخدمين ،وأن تغطي ھذه اإلحصاءات المواضيع المتعارف
ةيداشرا ءىدابم ىلع لمتشت يتلاو قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا رشن ةسايس ىلع ةقيثولا هذھ يوتحت
عليھا في اإلحصاءات الرسمية.
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2ا.زتلالا
هذھب م
ص بالتوقيتات والمواعيد المناسبة ووفق التقويم اإلحصائي وبما يضمن تحقيق
الرسمية
المستخدمينت.سا ريوطت لالخ نم ةلبقملا ةرتفلا يف ةسايسلا
متطلباتلمع ةيجيتار
معل ططخو
يتالئذميفنت
وبما هذھ
منسھاايسلا
المثلىل ة
االستفادة نامض
اھفادھا قيقحت
ةلوھس نامض عم بسانملا تقولاب نيمدختسملل تانايبلا ةحاتاو ةيمسرلا تاءاصحالا رود زيزعت يف ةلثمتملا
 .3ان تكون االحصاءات دقيقة وموثوقة.
.مادختسالا
 .4ان تكون االحصاءات قابلة للمقارنة ومتسقة مع احصاءات مماثلة سبق نشرھا ويشمل ذلك
ةيحان نم قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا ريوطتب قلعتي اميف ةوجرملا فادھالا ةقيثولا هذھ ققحت نا لمان
احصاءات صادرة عن الجھاز او منظمات اخرى خارج العراق.
ءاوس ةموكحلا نم ةفلتخملا تايوتسملا ىلع ديشرلا مكحلا تابلطتم ةيبلتو نيمدختسملا تاجايتحا عم بواجتلا
االحصاءات
 .5ان تكون
فھمھاالا .ىوتسملا ىلع
علىيداحت
والقدرةع وا
اليھاتسم ىل
الوصولالا ىو
سھولة وا ميلاق
حيثموكحلا
منملا تا
وموثقةيلح
متاحةملا يف ة
تاظفاح
.
 .6ان تستھدف االحصاءات الرسمية جميع المستخدمين دون تمييز.
 .7ان تتمتع االحصاءات الرسمية باالستقاللية المھنية وضمان عدم تدخل جھات ذات مصالح
خاصة بمنھجية وطرق اعداد االحصاءات ونتائجھا وعرضھا.
 .8حماية سرية البيانات وخصوصية االفراد .
نشرد االحصاءات الرسمية .
مواعيدھم.
عنحم يد
االعالننس
.9قالعلا
 .10الرد على اسئلة واستفسارات وطلبات المستخدمين بشكل سريع ومناسب.

ءاصحإلل يزكرملا زاھجلا سيئر
التقويم االحصائي :

يتم اعداد التقويم االحصائي )الرزنامة اإلحصائية( لغرض ضمان مھنية واستقاللية وشفافية العمل االحصائي في
العراق وتزويد المستخدمين بمواعيد نشر االحصاءات الرسمية لالشھر االربعة القادمة على االقل  ،حيث يبين
التقويم عنوان المنتج االحصائي  ،الموضوع  ،موعد النشر والجھة المسؤولة عن إعداده ،ويھدف ھذا القسم
الى تزويد المستخدمين بمعلومات حول تفاصيل المخرجات  /المنتجات االحصائية التي تصدر عن الجھاز
المركزي لالحصاء .
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إتاحة االحصاءات الرسمية:
مقدمة:الوصول لالحصاءات الرسمية يكون من خالل الموقع االلكتروني للجھاز والذي من خالله يمكن الحصول
اتاحة
على االخبار اإلحصائية والبيانات الصحفية والمطبوعات بصيغة ) (pdfوجداول احصائية محددة بورقة عمل
اضافة
العامة،
للسياسات
والتقييم
التخطيط
لعمليات
اساسيا
العراق ركنا
الرسمية في
االحصاءات
ت ُّعد
الخ (
البيانات ،
والمراقبةجودة
تصنيفات ،
عمل ،
منھجيات
الوصفية )
والبيانات
(Excel
)Sheet
الى
إضافة
ً
عالقة .بالحكم الرشيد .ويرتكز المفھوم الجديد لالحصاءات الرسمية في
ذات
ھامة
لمعلومات
ا
مصدر
لكونھا
احصاءات اخرى قد يحتاجھا المستخدمون
العراق على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،حيث يعد المواطن ھو صاحب ھذا الحق والحكومة
من
يمتلكھافي تمكين
ادوات تفيد
www.cosit.gov.iq
االلكتروني
باطرافھا ان يوفر
ويمكن
المستخدمينعلى
المواطن الحصول
المھمة التي
للجھازومن ھذه الحقوق
المواطن.
الموقعلخدمة
المختلفة ھي
بھا بانفسھم.
يرغبون
االحصاءات
اعداد
وبشفافية .ولكن كبقية العديد من الدول ،يعاني من استخدام غير متكافىء
تمييز
التيت دون
واالحصاءا
المعلومات

مقارنة بالحجم الكبير لالحصاءات الرسمية المتوفرة .وھذا يتمثل في حجم انتاج االحصاءات ووفرتھا مقابل
ومن ميزات التطبيقات المتخصصة المتوفرة في الموقع االلكتروني للجھاز ان ھذه االدوات تخدم جميع
استخدام قليل لھذه االحصاءات .ونتيجة لھذه الظروف ،تم تطوير سياسة نشر لالحصاءات الرسمية ترتكز على
المستخدمين بنفس الطريقة وبالتالي تساھم في تحقيق المساواة بين الجميع .
حقوق المواطن وبشكل يتوافق مع المبادىء االساسية لالحصاءات الرسمية والتي تم تبنيھا من قبل اللجنة
المتحدة في عام
 .1994لتحميل ) (Downloadالنشرات االحصائية الصادرة مع البيانات
االلكتروني ادوات
االممالموقع
االحصائيةانفييوفر
ويمكن
الوصفية الخاصة بھا  .كما توجد وسائط اخرى للنشر التقل اھمية عن النشر األلكتروني ،وتشمل تقارير
تحتوي ھذه الوثيقة على سياسة نشر االحصاءات الرسمية في العراق والتي تشتمل على مبادىء ارشادية
احصائية ومطويات ونشرات احصائية ورقية ونشاطات اضافة الى المطبوعات من خالل اقراص مدمجة و
وتوجيھية لنشر االحصاءات الرسمية .وسوف يعمل الجھاز المركزي لالحصاء في العراق على االلتزام بھذه
 .DVDsويتم نشر النتائج االولية لبعض االحصاءات حيثما يكون ذلك مالئم الحتياجات المستخدمين  ،مع
السياسة في الفترة المقبلة من خالل تطوير استراتيجية عمل وخطط لتنفيذ ھذه السياسة لضمان تحقيق اھدافھا
التنويه في حالة وجود تعديالت على البيانات النھائية الحقا.
المتمثلة في تعزيز دور االحصاءات الرسمية واتاحة البيانات للمستخدمين بالوقت المناسب مع ضمان سھولة
االستخدام.الجمھور:
خدمات

من ناحية
وحدةفي العراق
نامل ان
الرسمية
بتطوير
يتعلق
المستخدمينالمرجوة فيما
الوثيقة االھداف
العالقات
متخصصة )
االحصاءات خالل
الرد عليھم من
وكذلك
واستفساراتھم
ھذه طلبات
تحققجميع
استقبال
يتم
سواء
الحكومة
من
المختلفة
المستويات
على
الرشيد
الحكم
متطلبات
وتلبية
المستخدمين
احتياجات
مع
التجاوب
العامة او قسم خدمات الجمھور( وتكون مرجعية االتصال في المؤسسة للتنسيق معھا للحصول على البيانات ،
وتوقيع المحافظ
المحلية في
ومات
عتماد الحك
قاليم او
مستوى
يمثلھاعلى
االتحادي او
المستوى
على
ات.وشروط االستخدام.
االتفاقيات
البيانات
ملفات
جھازاال إل
رئيس ال
مرجعية عليا
وتحديد
اجراءات طلبات بيانات خدمات الجمھور:








يتم استيفاء نموذج طلب البيانات غير المتوفرة باالساس في التقارير الصادرة عن الجھاز او البيانات
الصحفية او الموقع االلكتروني.
العنوان المناسب لالفراد الذين يبحثون عن بيانات مجمعة اصال .aggregated data
خدمات الجمھور ھي العنوان االول والرئيسي لطلبات البيانات المحلية واالجنبية.
د.مھدي محسن العالق
يمكن استالم طلب بيانات من خالل البريد االلكتروني او الموقع االلكتروني )نموذج الكتروني( او
نموذج عادي ورقي
رئيس الجھاز المركزي لإلحصاء
جميع الطلبات الشفوية التعتبر طلبات بيانات خدمات جمھور
مواصفات دقيقة حول طلب البيانات  :نوع البيانات المطلوبة والجھة  /الجھات التي سترد ،الوقت
الالزم النجاز الطلب.
عند استالم طلبات البيانات من المستخدم:
 oيقوم قسم خدمات الجمھور بمراجعة الطلب حسب االصول لضمان االكتمال.
 oفي حالة لم يكن الطلب واضحا ،يتم االتصال بالشخص للتعرف اكثر على المطلوب.
 oيقوم قسم خدمات الجمھور بالمتابعة مع الدوائر الفنية المختصة النجاز المطلوب وفق
البرنامج الزمني المحدد.
 oتقوم الدوائر الفنية المختصة بتجھيز الرد وارساله الى قسم خدمات الجمھور وفق الصيغة
المناسبة ) pdfاو .(Excel Sheet
 oيقوم قسم خدمات الجمھور بالتواصل مع طالب البيانات.
 oمتابعة حالة طلب البيانات من خالل التحديث اول باول على قاعدة
البيانات حسب مستوى اإلنجاز :الطلب منجز ،الطلب منجز جزئيا ،
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الطلب اليمكن توفيره ،اسباب عدم توفر الطلب او توفر بيانات جزئية او اولية.
 اعداد تقارير دورية لمتابعة العمل على انجاز تطوير خدمات الجمھور والنشر التفاعلي على االنترنت.
:ةمدقم
 توظيف تجربة خدمات الجمھور لتحسين رضى المستخدم:
 oحصر البيانات غير المتوفرة.
ةفاضا ،ةماعلا تاسايسلل مييقتلاو ةبقارملاو طيطختلا تايلمعل ايساسا انكر قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا د ُّعت
 oحصر البيانات التي يتم طلبھا لتقييم الخدمات المقدمة من خالل الموقع االلكتروني.
يف ةيمسرلا تاءاصحالل ديدجلا موھفملا زكتريو .ديشرلا مكحلاب ةقالع تاذ ةماھ تامولعمل ًاردصم اھنوكل
 oتقييم انواع البيانات التي يتم توفيرھا للمستخدمين من قبل لجنة فنية من المختصين.
ةموكحلاو قحلا اذھ بحاص وھ نطاوملا دعي ثيح ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف نطاوملا قح ىلع قارعلا
 oجمع بيانات حول المستخدمين )االسم – المؤسسة  -البريد األلكتروني -الھاتف  -تفصيل
ىلع لوصحلا نطاوملا اھكلتمي يتلا ةمھملا قوقحلا هذھ نمو .نطاوملا ةمدخل يھ ةفلتخملا اھفارطاب
للبيانات المطلوبة( .
ءىفاكتم ريغ مادختسا نم يناعي ،لودلا نم ديدعلا ةيقبك نكلو .ةيفافشبو زييمت نود تاءاصحالاو تامولعملا
 تحديد جھة المتابعة من الدوائر الفنية المختصة:
لباقم اھترفوو تاءاصحالا جاتنا مجح يف لثمتي اذھو .ةرفوتملا ةيمسرلا تاءاصحالل ريبكلا مجحلاب ةنراقم
 oتاريخ االستالم  ،تاريخ تزويد الطلب للدوائر الفنية المختصة ،تاريخ ارسال الطلب للمستخدم.
ىلع زكترت ةيمسرلا تاءاصحالل رشن ةسايس ريوطت مت ،فورظلا هذھل ةجيتنو .تاءاصحالا هذھل ليلق مادختسا
 oحالة الطلب حسب الدائرة الفنية المختصة:
ةنجللا لبق نم اھينبت مت يتلاو ةيمسرلا تاءاصحالل ةيساسالا ءىدابملا عم قفاوتي لكشبو نطاوملا قوقح
تم تزويد البيانات؛
 4991.ماع يف ةدحتملا ممالا يف ةيئاصحالا
تم التزويد بجزء من البيانات المطلوبة مع توضيح االسباب.
التزويد
االسبابال.ا رشن ةسايس ىلع ةقيثولا هذھ يوتحت
توضيحتاءاصح
معمسرلا
بالبيانات ةي
قارعلا يف
ةيداشرا ءىدابم ىلع لمتلمشتيتميتلاو
البياناتا .لمعي فوسو .ةيمسرلا تاءاصحالا رشنل ةيھيجوتو
اعدا زاھجل
الذيكرمل
الموظفل يز
اسم ءاصحال
هذھب مازتلالا ىلع قارعلا يف
.
المختصة
الفنية
الدوائر
من
بالبيانات
الجمھور
مات
خد
قسم
تزويد
تاريخ
اھفادھا قيقحت نامضل ةسايسلا هذھ ذيفنتل ططخو لمع ةيجيتارتسا ريوطت لالخ نم ةلبقملا ةرتفلا يف ةسايسلا
الطالبةا.تاو ةيمسرلا تاءاصحالا رود زيزعت يف ةلثمتملا
للجھةايبلا ةح
البياناتلل تان
ارساليمدختسم
تاريخولاب ن
ةلوھس نامض عم بسانملا تق
.مادختسالا

مراقبة وتقييم سياسة النشر:

ةيحان نم قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا ريوطتب قلعتي اميف ةوجرملا فادھالا ةقيثولا هذھ ققحت نا لمان
والتطوير
المقدمةتلا
الخدماتعم بواج
جودةاجايتحا
ماتخضعسملا ت
عادة نيمدخت
الرسمية،ةيبلتو
االحصاءات تابلطتم
لنشرديشرلا مكحلا
المستمر ىلع
تايوتسملا
التحسينةفلتخملا
ضمانكحلا نم
بھدفس ةمو
ءاو
رضى
مسح
تنفيذ
ھذه
التقييم
وسائل
ومن
.
منتظم
بشكل
مراجعة
ال
و
تقييم
ل
ل
للجمھور
اتاحتھا
ووسائل
.تاظفاحملا يف ةيلحملا تاموكحلا وا ميلاقالا ىوتسم ىلع وا يداحتالا ىوتسملا ىلع
المستخدمين او جمع التغذية الراجعة  Feed backمن المستخدمين خالل المناسبات المختلفة )مثل ورش
العمل المتخصصة( والعمل على دراسة ھذه المالحظات وتحديد مجاالت التطوير الممكنة.

ابعاد سياسة نشر االحصاءات الرسمية:
تشمل سياسة نشر االحصاءات الرسمية في العراق االلتزام بثمانية ابعاد:
 .1مبادىء نشر االحصاءات الرسمية.
قالعلا نسحم يدھم.د
 .2سرية البيانات.
المستخدمة.
الترميزسيئر
وجداولاھجلا
نيفكرملا ز
التصايز
ءا.3صحإلل
 .4نشر االحصاءات الرسمية.
 .5ضمان جودة االحصاءات.
 .6اتاحة االحصاءات الرسمية دون تحيز.
 .7وسائل نشر االحصاءات.
 .8النشر االلكتروني إلتاحة تحميل المنتجات االحصائية من قبل المستخدمين.

4
5

اما بخصوص مسؤوليات الجھاز المركزي لالحصاء فيما يتعلق بالحفاظ على ھذه المبادىء فھو على النحو
االتي:

مقدمة:
 .1مبادىء نشر االحصاءات الرسمية:

ت ُّعد االحصاءات الرسمية في العراق ركنا اساسيا لعمليات التخطيط والمراقبة والتقييم للسياسات العامة ،اضافة
اعدادھا
االحصاءات قد تم
المناسبة،
بالتوقيتات
صلة وذات
االلتزاممصدراً
الرسمية في
تكون لالحصاءات
وانالجديد
المفھوم
ويرتكز
بالحكمثقةالرشيد.
ذاتعالقة
رسميةذات
احصاءات ھامة
بتوفير لمعلومات
لكونھا
المتعارف
المھنية
االخالقيات
ووفق
العالقة
ذات
الدولية
والتوصيات
الجيدة
الممارسات
حسب
ونشرھا
ومعالجتھا
العراق على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،حيث يعد المواطن ھو صاحب ھذا الحق والحكومة
يمتلكھافي نشر
التيالشفافية
ضمان
الحقوقلھا مع
ھذه االوسع
االستخدام
االحصاءات
المختلفة لھذه
باطرافھا والترويج
عليھا،
ھا .الحصول على
المواطن
المھمة
لضمان ومن
المواطن.
ھي لخدمة

المعلومات واالحصاءات دون تمييز وبشفافية .ولكن كبقية العديد من الدول ،يعاني من استخدام غير متكافىء
 .2سرية البيانات:
مقارنة بالحجم الكبير لالحصاءات الرسمية المتوفرة .وھذا يتمثل في حجم انتاج االحصاءات ووفرتھا مقابل
استخدامھاعلى
الرسمية ترتكز
لالحصاءات
المؤسسات نشر
تطوير سياسة
الظروف ،تم
نتيجة لھذه
االحصاءات .و
قليل لھذه
لغير
واليجوز
بيانات سرية
االفراد او
جمعھا حول
التي تم
البيانات الفردية
استخدامجميع
تعتبر
اللجنة
قبل
من
تبنيھا
تم
والتي
الرسمية
لالحصاءات
االساسية
المبادىء
مع
يتوافق
وبشكل
المواطن
حقوق
االغراض االحصائية .ويقع على عاتق الجھات االحصائية المختصة ضمان عدم اتاحة البيانات الفردية والتي يتم
سواء.1994
في عام
مصادرھاالمتحدة
االحصائيةمنفي االمم
مسوح او تعدادات او سجالت ادارية لغير ھذه االغراض.
المختلفة
جمعھا
االحصاءات الرسمية في العراق والتي تشتمل على مبادىء ارشادية
الترميزنشر
وجداول سياسة
الوثيقة على
المستخدمة:
ھذهانيف
تحتويالتص
.3
وتوجيھية لنشر االحصاءات الرسمية .وسوف يعمل الجھاز المركزي لالحصاء في العراق على االلتزام بھذه
ذات
المختصة
لتنفيذ من
الصادرة
الدولية
االحصائية
تقوم
اھدافھا
الدوليةتحقيق
المنظمات لضمان
ھذه السياسة
وخطط
بالمعايير عمل
بااللتزاماستراتيجية
المختصة تطوير
المقبلة من خالل
الجھاتالفترة
السياسة في
ضمانبھا.
ومراقبةمعااللتزام
البيانات لالحصاء
احةالمركزي
الجھاز
الترميز ويتولى
وجداول
سھولة
المعاييرالمناسب
تعميمبالوقت
للمستخدمين
الرسمية وات
االحصاءات
بالتصنيفاتدور
العالقة في تعزيز
المتمثلة
االستخدام.

 .4نشر االحصاءات الرسمية:

نامل ان تحقق ھذه الوثيقة االھداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير االحصاءات الرسمية في العراق من ناحية
للمستخدمين
االحصاءات
واتاحة
المستخدمين
تعزيز
بھدف
وتلبية منظم
المستخدمين بشكل
االحصائية للجمھور
تنشر
الحكومة سواء
المختلفة من
المستويات
ثقة على
الرشيد
الحكم
متطلبات
التقاريراحتياجات
التجاوب مع
والبيانات الصحفية الصادرة عن
االحصائية
وتحتوي
العالقة .
التشريعات
دون تحيز،
المحافظات.
النشراتة في
ومات المحلي
او الحك
ذات االقاليم
مستوى
مراعاة او على
المستوىمعاالتحادي
على
الجھاز معلومات حول جھة االتصال المناسبة لموضوع النشرة )االسم والبريد االلكتروني( وذلك لتسھيل وصول
المستخدمين للجھات ذات العالقة في حال كان ھناك استفسارات.

 .5ضمان جودة البيانات:

يجب االلتزم بالمعايير الدولية لضمان جودة البيانات وان تتحلى االحصاءات الرسمية باالستقاللية المھنية
وضمان عدم تدخل جھات ذات مصالح خاصة بطرق اعداد االحصاءات وعرضھا.

 .6اتاحة البيانات :

د.مھدي محسن العالق

يجب ان تكون االحصاءات متاحة وموثقة وذلك من ناحية سھولة الوصول اليھا والقدرة على فھمھا ،وان
تستھدف االحصاءات جميع المستخدمين دون تمييز.
رئيس الجھاز المركزي لإلحصاء

 .7وسائل نشر االحصاءات

يقوم الجھاز المركزي لالحصاء بنشر االحصاءات من خالل:
 .1بيانات صحفية؛
 .2جداول احصائية على الموقع االلكتروني.
 .3نشر المنھجيات وتقارير تحليلية.
 .4انتاج اقراص مدمجة و .DVDs
 .5النشرة االحصائية االلكترونية )االحصاء في حدث(.
 .8النشر االلكتروني:
ھو استخدام أجھزة وأنظمة تعمل بالكومبيوتر في االبتكار واإلبداع والصف وإعداد الصفحات وإنتاج
صفحات نموذجية وإخراجھا كاملة ومنتھية.
وتتيح تقنيات النشر اإللكتروني الحديثة إمكانية العرض السابق للصفحات ،وتحريرھا ،وإعداد صفحات
نھائية بأسلوب تفاعلي وھي ال تزال في صورة إلكترونية.
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البيانات الخام المؤھلة لالستخدام العام (PUF) Public Use File
البيانات،م
ھي بيانات خام يتم معالجتھا بطرق مختلفة للحيلولة دون كشف خصوصية االفراد والمؤسسات صاحبة :ةمدق

حيث يتم معالجتھا بعدة طرق منھا حذف او تشفير البيانات التعريفية ،دمج البيانات في فئات واعادة ترميز
البيانات،.ةماعلا تاسايسلل مييقتلاو ةبقارملاو طيطختلا تايلمعل ايساسا انكر قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا د ُّعت
ةفاضا
يف ةيمسرلا تاءاصحالل ديدجلا موھفملا زكتريو .ديشرلا مكحلاب ةقالع تاذ ةماھ تامولعمل ًاردصم اھنوكل
المؤھلة
ص :وھ نطاوملا دعي ثيح ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف نطاوملا قح ىلع قارعلا
البياناتذھ بحا
مكوناتو قحلا ا
ةموكحلا
ىلع لوصحلا نطاوملا اھكلتمي يتلا ةمھملا قوقحلا هذھ نمو .نطاوملا ةمدخل يھ ةفلتخملا اھفارطاب
االستمارةلا
البيانات،و تامولعم
،قاموسءاصحالا
SPSS,مت( نود تا
ASCIIفشبو زيي
بصيغةنك)لو .ةيفا
البياناتةيقبك
ملفاتم ديدعلا
علىودلا ن
وتحتويي ،ل
CD-ROMا )نم يناع
ءىفاكتم ريغ مادختس
المسح
ومنھجية
ح(ال.ا جاتنا مجح يف لثمتي اذھو .ةرفوتملا ةيمسرلا تاءاصحالل ريبكلا مجحلاب ةنراقم
تاءاص
لباقم اھترفوو
.
اإلحصائي
واالنتاج
لإلحصاء
المركزي
الجھاز
حول
عامة
معلومات
ىلع زكترت ةيمسرلا تاءاصحالل رشن ةسايس ريوطت مت ،فورظلا هذھل ةجيتنو .تاءاصحالا هذھل ليلق مادختسا
جمعات
اإلحصائية .عم قفاوتي لكشبو نطاوملا قوقح
البياناتا ءىدابملا
خاللهةيساسال
صحالل
الذي تاء
المسحسرلا
عنلاو ةيم
تعريفي يت
بروشورھينبت مت
ةنجللا لبق نم ا
 اتفاقية ترخيص البيانات .
 4991.ماع يف ةدحتملا ممالا يف ةيئاصحالا
المؤھلةا:و قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا رشن ةسايس ىلع ةقيثولا هذھ يوتحت
البياناتلمتشت يتل
علىبم ىلع
لحصولءىدا
اةيداشرا
هذھب مازتلالا ىلع قارعلا يف ءاصحالل يزكرملا زاھجلا لمعي فوسو .ةيمسرلا تاءاصحالا رشنل ةيھيجوتو
للحصول على البيانات المؤھلة الي موضوع وبسعر محدد يجب القيام بما يلي:
اھفادھا قيقحت نامضل ةسايسلا هذھ ذيفنتل ططخو لمع ةيجيتارتسا ريوطت لالخ نم ةلبقملا ةرتفلا يف ةسايسلا
الكترونيا(.تاءاصحالا رود زيزعت يف ةلثمتملا
بريدو ةيمسرل
ورقي-ةحاتا
الجمھورتا)نايبلا
خدماتدختسملل
قسملاب نيم
خاللتقو
منانملا
طلببس
ض عم
ةلوھ1س .نام
تقديم
.مادختسالا
 .2يتم العمل داخليا لتجھيز البيانات واعتمادھا )خالل مدة اقصاھا اسبوع(.

 .3يتم االتصال مع طالب البيانات لتوقيع االتفاقية ،ودفع المبالغ المستحقة .
ةيحان نم قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا ريوطتب قلعتي اميف ةوجرملا فادھالا ةقيثولا هذھ ققحت نا لمان
 .4تسلم البيانات لطالبھا باليد او ترسل له عبر الموقع االلكتروني مصحوبة باتفاقية ترخيص الستخدام
ءاوس ةموكحلا نم ةفلتخملا تايوتسملا ىلع ديشرلا مكحلا تابلطتم ةيبلتو نيمدختسملا تاجايتحا عم بواجتلا
تلك البيانات.
.تاظفاحملا يف ةيلحملا تاموكحلا وا ميلاقالا ىوتسم ىلع وا يداحتالا ىوتسملا ىلع

سياسة التسعير:
يوفر الجھاز المركزي لالحصاء بعض البيانات االحصائية غير المتوفرة باالساس في التقارير الصادرة عن
الجھاز او البيانات الصحفية او الموقع االلكتروني كتلك التي تتطلب جھداً مضاعفا ً من الموظف وخارج
نطاق عمله اليومي ،وتكون ھذه البيانات مقابل أسعار معينة سيتم تحديدھا من قبل الجھاز الحقا.

قالعلا نسحم يدھم.د
الخام المؤھلة لالستخدام العام:
البياناتيئر
استخدامھجلا س
ترخيصزكرملا زا
انواعصحإلل ي
ءا




رخصة فردية  :وتكون لشخص واحد )باحث ،طالب دراسات عليا( ويستخدم البيانات على جھازه فقط
كما ھو موضح باالتفاقية .
رخصة مؤسسة :وتكون بعدد االفراد المستخدمين للبيانات وعلى اجھزة محددة كما ھو موضح
باالتفاقية  ،ويتم دفع مبلغ معين عن كل مستخدم اضافي.
رخصة موقع الكتروني :وتكون رخصة عامة ومفتوحة الصحاب الموقع دون وجود اي قيود على عدد
المستخدمين ،وتعطى للجامعات او غيرھا من المؤسسات ذات العدد الكبير من المستخدمين.

6
7

ملحق )(1

مقدمة:

اتفاقية ترخيص استخدام بيانات خام معالجة )(Treated Micro Data
ترخيص رقم )(

ت ُّعد االحصاءات الرسمية في العراق ركنا اساسيا لعمليات التخطيط والمراقبة والتقييم للسياسات العامة ،اضافة
الرشيد .ويرتكز المفھوم الجديد لالحصاءات الرسمية في
لكونھا مصدراً لمعلومات ھامة ذات عالقة بالحكم
بين
العراق على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،حيث يعد المواطن ھو صاحب ھذا الحق والحكومة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و
الجھاز المركزي لالحصاء
باطرافھا المختلفة ھي لخدمة المواطن .ومن ھذه الحقوق المھمة التي يمتلكھا المواطن الحصول على
)الفريق الثاني(
)الفريق االول(
المعلومات واالحصاءات دون تمييز وبشفافية .ولكن كبقية العديد من الدول ،يعاني من استخدام غير متكافىء
مقارنة بالحجم الكبير لالحصاءات الرسمية المتوفرة .وھذا يتمثل في حجم انتاج االحصاءات ووفرتھا مقابل
االختصاص من
والجھات ذات
والعلماء
لالحصاء يرغب
المركزي
حيث ان الجھاز
استخدام 1
على
الرسمية ترتكز
لالحصاءات
للباحثيننشر
المجالسياسة
باتاحةتطوير
الظروف ،تم
نتيجة لھذه
االحصاءات .و
قليل .لھذه
العلمية
الدراسة
بھدف
االول،
الفريق
لدى
المتوفرة
الخام
البيانات
واقع
من
احصائية
جداول
استخراج
اجل
حقوق المواطن وبشكل يتوافق مع المبادىء االساسية لالحصاءات الرسمية والتي تم تبنيھا من قبل اللجنة
المحضة واعداد التقارير العلمية ووضعھا في خدمة المجتمع واالقتصاد ،والوصول الى االستنتاجات التي
االحصائية في االمم المتحدة في عام .1994
من شأنھا المساھمة في تطوير االوضاع االجتماعية واالقتصادية.
نشروالذي يمثله:
الثاني،
علىالفريق
وحيث ان
االحصاءات الرسمية في العراق والتي تشتمل على مبادىء ارشادية
سياسة
تحتوي ھذه.2الوثيقة

وتوجيھية لنشر االحصاءات الرسمية .وسوف يعمل الجھاز المركزي لالحصاء في العراق على االلتزام بھذه
االسم
تطوير استراتيجية عمل وخطط لتنفيذ ھذه السياسة لضمان تحقيق اھدافھا
خالل
من
السياسة في الفترة المقبلةالعنوان البريدي
الھاتفاءات الرسمية واتاحة البيانات للمستخدمين بالوقت المناسب مع ضمان سھولة
المتمثلة في تعزيز دور االحص
البريد االلكتروني
االستخدام.

نامل ان تحقق ھذه الوثيقة االھداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير االحصاءات الرسمية في العراق من ناحية
الحكومةمفصل
البيانات كما ھو
احكام سرية
علىتتفق مع
الغراض
االول
الطرف
وتلبيةمن قبل
المستخدمين المعدة
البيانات "الخام"
معاستخدام
التجاوبعلى
وافق
سواء
المختلفة من
المستويات
الرشيد
الحكم
متطلبات
احتياجات
في ھذه الوثيقة وتعھدت بالعمل على النحو التالي:
على المستوى االتحادي او على مستوى االقاليم او الحكومات المحلية في المحافظات.
 .aتستخدم جميع المعلومات والبيانات الفردية التي قدمت الى المكتب لالغراض االحصائية ان تعامل على انھا
سرية واليجوز افشاؤھا ،كليا او جزئيا ،على اي فرد او ھيئة عامة او خاصة ،او استخدامھا الي غرض اخر
غير اعداد الجداول االحصائية.
 .bالجھاز يسعى المنشورات الرسمية في الجداول االحصائية االجمالية  ،والتي التكشف عن البيانات الفردية ،وفقا
لسرية البيانات االحصائية.
والطرف الثاني في حين اعرب عن التزامه باستخدام ھذه البيانات الغراض علمية خالصة من خالل المعالجة
االحصائية ،باستخدام المؤشرات االصلية او المؤشرات الجديدة المستمدة من البيانات االصلية.
فقط:العالق
محسن
د.مھدي
 .3وحيث ان الفريق الثاني قد صرح والتزم باستخدام "البيانات" لتحقيق الغايات التالية
 .aاعداد الدراسات الوصفية )(Descriptive Studiesرئيس الجھاز المركزي لإلحصاء
 .bاعداد الدراسات االستقرائية او التحليلية )(Modeling and Statistical Interface
 .cاعداد الدراسات التحليلية )(Secondary Analysis
 .dاعداد دراسات الجدوى )(Feasibility Studies
 .4وحيث ان الفريق الثاني قد التزم باتاحة ماينتج عن استخدام ھذه "البيانات" من دراسات وتقارير وابحاث
لالستخدام العام.
فقد اتفق الفريقان على مايلي:
 .5تعتبر مقدمة ھذه االتفاقية والمالحق المرفقة معھا جزءا اليتجزأ من االتفاقية وتقرأ معھا دائما لغايات
تفسيرھا وتنفيذھا.
 .6يمنح الفريق االول للفريق الثاني رخصة فردية ) (Personal Licenseالستخدام "البيانات" الموصوفة
قي بند ).(7
 .7يحصل الفريق الثاني بموجب ھذا الترخيص على:
 .aقرص مدمج ) (CD‐ROMجاھز لالستخدام وعليه ملف "البيانات"
)على شكل (SPSS,ASCII
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 .bنسخة ورقية من توثيق "البيانات"  ،قاموس "البيانات" ،وادلة االستخدام.
 .8يدفع الفريق الثاني مبلغ )( فقط مقابل الترخيص والمواد الواردة في البند ) (7والدعم الفني المحدد في بند
)(15
:ةمدقم
 .9يلتزم الفريق الثاني باستخدام "البيانات" لالغراض المتفق عليھا فقط وعدم اتاحة استخدامھا الي جھات
لغيراصحالا د ُّعت
Transformedا( تاء
setرعلا يف ةيمسرل
عنھار) قا
سا انك
اي ايسا
اومعل
تايل
نسخطي"طختلا
وعدملاو
االشكال.ةبقارم
شكلللمنمييقتلاو
بايسايس
اخرى تا
ةفاضا ،ةماعلا
صورة
البيانات
" .تامولعمل ًاردصم اھنوكل
البياناتاھ
ھذه "تاذ ةم
تحليلقالع
فيلاب ة
تخدمھامكح
يسشرلا
التي .دي
االحصائيةريو
البرمجھفملا زكت
متطلباتجلا مو
تلبيةحالل ديد
اغراضاءاص
ي ف ةيمسرلا ت
الحاسوب
صورةعيعنھا
ب"
استخدام
قبلع قارعلا
من ىل
اعتياديقح
بشكلنطاوملا
المستخدمة يف
ع لوصحلا
اجھزةعملا ىل
على،تامول
ثيح
وايوملا د
البياناتھ" نطا
حاص و
يقتصرلا اذھ
10ل.او قح
ةموكح
الثانيو.ملا اھكلتمي يتلا ةمھملا قوقحلا هذھ نمو .نطاوملا ةمدخل يھ ةفلتخملا اھفارطاب
الفريق نطا
ىلع لوصحلا
علميةتاتتممولعملا
اجراءاتحالاو
اي تاءاص
والتعتبرنود
االصليةو ،زييمت
البيانات".ةيفافشب
فيبك" نكلو
مشاھدةةيق
اي ديدعلا
قيمة نم
تغييرودلا
بعدمعي ،ل
الثانيم ينا
الفريقسا ن
يلتزم مادخت
.11م ريغ
ءىفاكت
اي
االول
الفريق
واليتحمل
.
"
البيانات
"
قيم
في
تغييرا
جديدة
متغيرات
اشتقاق
الغراض
"
البيانات
"
على
لباقم اھترفوو تاءاصحالا جاتنا مجح يف لثمتي اذھو .ةرفوتملا ةيمسرلا تاءاصحالل ريبكلا مجحلاب ةنراقم
مسئوليات مھنية او فنية او ادارية او مالية عن اي خسائر تترتب على التغيير في قيم المتغيرات.
ىلع زكترت ةيمسرلا تاءاصحالل رشن ةسايس ريوطت مت ،فورظلا هذھل ةجيتنو .تاءاصحالا هذھل ليلق مادختسا
 .12االصل في ھذه الرخصة عدم التفويض او االنابة او التوسع في استخدام " البيانات" الموصوفة في ھذه
ةنجللا لبق نم اھينبت مت يتلاو ةيمسرلا تاءاصحالل ةيساسالا ءىدابملا عم قفاوتي لكشبو نطاوملا قوقح
االتفاقية.
البياناتا"صحالا
استخدامالا"يف ةيئ
فيتملا مم
التوسعةدح
اواع يف
االنابة 4م
او991
وللفريق االول منح الفريق الثاني موافقة خطية على التفويض .
بناء
العامةال.ا رشن ةسايس ىلع ةقيثولا هذھ يوتحت
المصلحةءاصح
متطلباتسرلا تا
علىيف ةيم
وبناءارعلا
الثانيو قا
الفريقت يتلا
طلب لمتش
على ىلع
ىادابم
ةيداشرا ء
 .13يلتزم الفريق الثاني باالشارة المباشرة الى مصدر "البيانات" في جميع مايتم تاليفه من تقارير من واقع
هذھب مازتلالا ىلع قارعلا يف ءاصحالل يزكرملا زاھجلا لمعي فوسو .ةيمسرلا تاءاصحالا رشنل ةيھيجوتو
"البيانات" وذلك عبر التنويه التالي في مقدمة التقرير:
اھفادھا قيقحت نامضل ةسايسلا هذھ ذيفنتل ططخو لمع ةيجيتارتسا ريوطت لالخ نم ةلبقملا ةرتفلا يف ةسايسلا
قام الجھاز المركزي لالحصاء باتاحة استخدام "البيانات" للباحثين بموجب ترخيص له رقم  ،وذلك بعد
الباحثونيف ةلثمتملا
يتحمل زيزعت
حال.ا رود
قانونتاءاص
معسرلا
تجاوباةيم
الفرديةحاتاو
المعلوماتنايبلا ة
سريةختسملل تا
علىنيمد
الحفاظولاب
الغراضملا تق
معالجتھام بسان
ةلوھس نامض ع
االحصاء
.مادختسالا
وحدھم مسؤولية االستنتاجات المبنية على استخدام البيانات المتاحة.
 .14يلتزم الفريق االول بتقديم دعم فني عبر البريد االلكتروني واالجابة على استفسارات الفريق الثاني حول
ةيحان نم قارعلا يف ةيمسرلا تاءاصحالا ريوطتب قلعتي اميف ةوجرملا فادھالا ةقيثولا هذھ ققحت نا لمان
قراءة "البيانات" او تحميلھا على الحاسب او استخدام القواميس المرفقة معھا ،وذلك خالل فترة شھرين
العنوانبواجتلا
عبرحا عم
االولجايت
الفريقلا تا
الىدختسم
االستفساراتنيم
المراسالتل\طتم ةيبلتو
توجه مكحلا تاب
الثانيد.يشرلا
للفريقىلع
البياناتي"وتسملا
تسليمتخ"ملا تا
تاريخم ةفل
منحلا ن
ءاوس ةموك
ورقموتسملا ىلع
الترخيصالا ى
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الترخيص
 .15يلتزم الفريق االول بتزويد الفريق الثاني بنسخة اضافية واحدة من المواد الواردة في بند ) (8الستخدامه
الخاص وبناءاً على طلبه ،يمنح الفريق الثاني تخفيض قدره  %25من رسوم الترخيص للنسخة الثانية،
وتسري شروط الترخيص الواردة في ھذه االتفاقية على النسخة االضافية.
 .16يلتزم الفريق االول بتزويد الفريق الثاني بترخيص استخدام "البيانات" الخام المشابھة والناتجة عن مسوح
او تعدادات يتم تنفيذھا خالل  3سنوات من تاريخ ھذه االتفاقية بتخفيض قدره  %25عن السعر المحدد
البيانات" في حينه.
تلكھ"م.د
استخداميد
لرخصةنسحم
قالعلا
 .17يلتزم الفريق الثاني بتزويد مكتبة الفريق االول بخمس نسخ من اي تقرير يصدره باستخدام "البيانات"
ثمنرھذه النسخ حسب سعر البيع المتداول لھذه النسخ في السوق المحلي
ويلتزم
بتسديدسيئ
االولھجلا
الفريقلا زا
يزكرم
ءاصحإلل
 .18يلغى الترخيص تلقائيا في حال اخالل الفريق الثاني باي شرط من الشروط الواردة في ھذه االتفاقية ويلتزم
الفريق الثاني باعادة جميع المواد التي تسلمھا من الفريق االول في حال الغاء الترخيص ،واتالف اي نسخ
اضافية تتوفر لديه سواء كانت ورقية او الكترونية .واليعوض الفريق الثاني عن اي مبلغ دفعھا مقابل
الترخيص الملغى
 .19االصل في ھذه االتفاقية حصول الفريق الثاني على ترخيص الستخدام "البيانات" الموصوفة في البند )(7
اعاله من الفريق االول ،دون االجحاف بحق الفريق االول في اصدار اي عدد اضافي من التراخيص
الستخدام "البيانات" الموصوفة بھذه االتفاقية الي جھات اخرى.
 .20في حال االختالف بين الفريقين على اي من البنود الواردة في ھذه االتفاقية ،يتم اللجوء الى ھيئة تحكيم
ثالثية يرأسھا احصائي من العاملين في المؤسسات المحلية ومتفق عليه من الفريقين ،ومندوب عن كل
فريق .ويعتبر قرار ھيئة التحكيم قطعيا.
 .21تعتبر ھذه االتفاقية نافذة عند التوقيع عليھا من الفريقين.
 .22ھذه االتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ توقيعھا ،وللفريق االول ان يتحقق خاللھا من
التزام الفريق الثاني بالشروط وااللتزامات المنصوص عليھا في ھذه االتفاقية.
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االسم:
التوقيع
التاريخ:
مقدمة

الفريق االول

االسم:
التوقيع
التاريخ

الفريق الثاني

ت ُّعد االحصاءات الرسمية في العراق ركنا اساسيا لعمليات التخطيط والمراقبة والتقييم للسياسات العامة ،اضافة
لكونھا مصدراً لمعلومات ھامة ذات عالقة بالحكم الرشيد .ويرتكز المفھوم الجديد لالحصاءات الرسمية في
العراق على حق المواطن في الحصول على المعلومات ،حيث يعد المواطن ھو صاحب ھذا الحق والحكومة
باطرافھا المختلفة ھي لخدمة المواطن .ومن ھذه الحقوق المھمة التي يمتلكھا المواطن الحصول على
المعلومات واالحصاءات دون تمييز وبشفافية .ولكن كبقية العديد من الدول ،يعاني من استخدام غير متكافىء
مقارنة بالحجم الكبير لالحصاءات الرسمية المتوفرة .وھذا يتمثل في حجم انتاج االحصاءات ووفرتھا مقابل
استخدام قليل لھذه االحصاءات .ونتيجة لھذه الظروف ،تم تطوير سياسة نشر لالحصاءات الرسمية ترتكز على
حقوق المواطن وبشكل يتوافق مع المبادىء االساسية لالحصاءات الرسمية والتي تم تبنيھا من قبل اللجنة
االحصائية في االمم المتحدة في عام .1994
تحتوي ھذه الوثيقة على سياسة نشر االحصاءات الرسمية في العراق والتي تشتمل على مبادىء ارشادية
وتوجيھية لنشر االحصاءات الرسمية .وسوف يعمل الجھاز المركزي لالحصاء في العراق على االلتزام بھذه
السياسة في الفترة المقبلة من خالل تطوير استراتيجية عمل وخطط لتنفيذ ھذه السياسة لضمان تحقيق اھدافھا
المتمثلة في تعزيز دور االحصاءات الرسمية واتاحة البيانات للمستخدمين بالوقت المناسب مع ضمان سھولة
االستخدام.
نامل ان تحقق ھذه الوثيقة االھداف المرجوة فيما يتعلق بتطوير االحصاءات الرسمية في العراق من ناحية
التجاوب مع احتياجات المستخدمين وتلبية متطلبات الحكم الرشيد على المستويات المختلفة من الحكومة سواء
على المستوى االتحادي او على مستوى االقاليم او الحكومات المحلية في المحافظات.

د.مھدي محسن العالق
رئيس الجھاز المركزي لإلحصاء
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