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  خالصة التقرير
البدء بعملية التوثيق والتي تشمل توثيق كل مـا يتعلـق بالتعـداد إبتـداًء      :قطاع التوثيق والمتابعة -1

 .بمراحل العمل األولى وحتى الوقت الحاضر
كوادر والجوانب اإلداريـة  تم تقليص عدد لجان التعداد في الوحدات اإلدارية وتهيئة ال :القطاع الفني -2

. 1/2/2010فـي   342/بموجـب األمـر اإلداري ت س  ) المحافظـات وإقلـيم كردسـتان   (والمالية 
باإلضافة إلى اإلشراف على عملية التدقيق المكتبي وإستالم وخزن سـجالت الحصـر والتـرقيم فـي     

شـتراك بـدورة   وقيام فريـق العمـل باإل  . 9/2/2010مركز اإلدخال والمعالجة التي بدأت بتاريخ 
 .20/2/2010-13التحليل الديموغرافي للفترة من 

وبنـاءًا   28/1/2010والمـؤرخ   265/إستنادًا إلى األمـر اإلداري ت س  :والمعالجة مركز اإلدخال -3
على متطلبات التعداد العام للسكان يكون السيد مهند صبيح مديرًا لمركز اإلدخال والمعالجة، يتولى 

يمية واألشراف على الجوانب اإلدارية بالتنسيق مع رئـيس الفريـق اإلداري   مسؤولياته الفنية والتنظ
) 6(للمركز باإلضافة إلى متابعة أنشطة تنفيذ مشروع تجهيز الشـبكات الخاصـة بمناقصـة رقـم     

الخاصة بتجهيز البناية بالحاسبات ونصب الشبكات على ان يرتبط المركز المذكور أعاله بالمـدير  
جب األمر أعاله تم دمج قطاع اإلدخال والمعالجة والتقارير والنشر االلكتروني وبمو. العام التنفيذي

وتم تشكيل فريق معالجة البيانات وإصدار التقارير وفريق المتابعة والدعم الفنـي والشـبكات وتـم    
تحديد المهام واألعمال المكلف بها كل فريق وحسب الهيكلية الجديدة إضافة لذلك فقد تم وضـع  

إضـافة الـى الخبـراء     )اإلداري، التوثيق والمتابعة، السـيطرة النوعيـة  (بين القطاعات  جهات منسقة
واالستشاريين الذين يرتبطون باإلدارة التنفيذية وغرفة العمليات وسيتم إعداد تقريـر مفصـل عـن    

يبـين هيكليـة مركـز اإلدخـال      1ملحـق  . (المركز يوضح غاية اإلنشاء والمهام للفـرق المشـكلة  
 .)والمعالجة

 .هناك تلكؤ في إنجازية تقارير قطاع السيطرة النوعية -4

  الغرض من التقرير
يتضمن التقرير الدوري العاشر عرضـا  . إستمرارًا لمتابعة تنفيذ فعاليات الخطط الُمّعدة من قبل كل قطاع 

ة إلنجازية تلك الفعاليات وذلك من خالل إعتماد النسبة المئوية لتنفيذ كـل فعاليـة مـن فعاليـات الخطـ     
كمؤشر تفصيلي، إضافة إلى عرض اإلنجازية اإلجمالية والتفصيلية لكل قطاع مـن قطاعـات التعـداد العـام     

  .للســكان

  النتائج والتوصيات
   :قطاع السيطرة النوعية

من اجل ضمان جودة مرحلة الترقيم والحصر والتزام الفـرق الميدانيـة بـاإلجراءات المحـددة فـي       -1
ة تنشيطية للمشـرفين المركـزيين والمحليـين لالطـالع علـى هـذه       التعليمات نقترح ان تقام دور

 .األخطاء ومالحظتها مستقبال في مرحلة التحديث
نقترح ان يتولى المشرفون المركزيون الذين قاموا بالزيارات التدقيقية للمحافظات باإلشراف على  -2

ا وطـرق معالجـة   موظفي التدقيق والترميز المركزي واطالعهم على هذه األخطاء التي اكتشفوه
 .بعضها ان كان ذلك مسموحًا به

نقترح ان يجري تحديد مدراء المحالت والمعاونين الذين ظهرت لديهم أخطاء لكـي يـتم تـدريبهم     -3
  .مرة أخرى أو تبديلهم ان كانوا من الذين ال ينفع معهم إعادة التدريب
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  إنجازية العمل على مستوى القطاع

  إنجازية خطة العمل  القطاع  ت

  منجز  فنيال  1

  منجز  الميداني  2

  منجز  الخرائط  3

  منجز  التدريب  4

  منجز  فريق معالجة البيانات وإصدار التقارير  5

  منجز  فريق المتابعة والدعم الفني والشبكات  6

  منجز  القانوني  7

  منجز  المالي  8

  منجز  التوثيق والمتابعة  9

  منجز  اإلعالمي  10

  منجز  السيطرة النوعية  11
  منجز  ارياإلد  12
  غير منجز  تهيئة الكوادر  13

  
  

  قطاع العمل الفني
  

  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع 
  نسبة إلنجاز  الفعالية  ت

%  
  المالحظات

تحديث دليل الوحدات   1
  80  اإلدارية 

من واقع العمل الميداني على ضوء إسـتالم سـجالت    −
  .كل محافظةالحصر والترقيم من 

تحليل نتائج التعداد   2
  لم تتحقق  التجريبي

تم إشـتراك الكـادر بـدورة التحليـل الـديموغرافي       −
ولـم يبـدأ    20/2/2010 - 13الثانية للفترة مـن  

  .العمل الفعلي بعد وإنما تم تهيئة الكوادر فقط
إعداد اإلطار للمحافظـات    3

ــية    ــتوى األقض ــى مس عل
ــر   ــدد األس ــواحي وع والن

ــات  ــراض والبلوكـ ألغـ
  . التدقيق الالحق

  . نينوىبسب الوضع األمني في محافظة   90
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  محاضر اإلجتماع
  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ  ت
غرفة عمليات  -  15/2/2010  1

  . التعداد
مناقشــة واقــع عمليــة     -

التــدقيق المكتبــي فــي   
مركـــــز اإلدخـــــال  

 .والمعالجة
ي إستعراض األخطـاء التـ   -

ضــهرت خــالل عمليــة   
  .  التدقيق

  

ــل   -  23/2/2010  2 ــق عم فري
  .التدقيق

 .إستعراض خطة العمل -
مناقشــــة التوقيتــــات   -

  .الزمنية

  

فريق التحليل  -  27/2/2010  3
  .الديموغرافي

توزيع فريق العمـل إلـى    -
ــل حســب   ــات عم مجموع

  .القطاعات

إعــداد جــداول بالتوقيتــات  -
 .الزمنية

ــات  - ــة لمحتوي وضــع هيكلي
  .التقرير

  
 

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

 ت
 

نسبة  الفعالية
  اإلنجاز

% 

  المالحظات

  الحزم والترقيم والحصر في المناطق الحضرية والريفية في محافظة نينوى 
  / الحضر 1

ــن      − ــر م ــاحل األيس ــي الس ــر ف ــة الحص عملي
 .مركز قضاء نينوى

ــ − ــن    عملي ــن م ــاحل األيم ــي الس ــر ف ة الحص
  .مركز قضاء نينوى

  
100   
  
35  

  
  
  

ــأخير بســبب الوضــع   ــاك ت هن
  . األمني في المحافظة

  / الريف  2
  .عمليات الحصر عدا مركز قضاء نينوى −

هناك تأخير بسبب الوضع   90
  .األمني في المحافظة

  
  محاضر اإلجتماع 
  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع 
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  ومات الجغرافية مركز نظم المعل
  

  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع
  نسبة االنجاز  الفعالية  ت

%  
  المالحظات

  ضمن السقف الزمني  70  إسترجاع الخرائط والكشوفات إلى بغداد  1

ــة    2 ــات الريفيـ ــدود المقاطعـ ــد حـ تحديـ
 والتجمعات القروية داخل المقاطعة 

100  

ث الخرائط الحضـرية وفـق عمليـة    تحدي  3
 الحزم والترقيم والحصر

وذلك ألن القطاع في ضـوء تـدقيق     لم تتحقق
الخــرائط المســتلمة مــع كشــوفات  
ــة   ــل الوحــدات اإلداري اإلســتالم ودلي

  .األخير
تحديث الطبقات الجغرافيـة وفـق الصـور      4

 الحديثة 
يعتمد على عملية التجهيـز بالصـور     لم تتحقق

مازلنــا فــي طــور الفضــائية والتــي 
  .الموافقات القانونية والمالية

 GISوذلك إلعادة مناقصة شبكة الـ   لم تتحقق  بناء وتنصيب الشبكة   5
وتم إكمال إعداد الموافقـات الفنيـة   
الجديدة من قبل لجنة فنيـة مشـكلة   
لهذا الغرض بمشاركة وزارات اخرى 
  .وتحديد تواريخ جديدة إلنجاز العمل

  

  محاضر اإلجتماع
  يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع لم
  
  قطاع التدريب 
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع 
نسبة   الفعالية  ت

  االنجاز
%  

  المالحظات

  )الوجبة الثانية(دورة التدقيق المكتبي   1

100  

نفذ مـن قبـل فريـق معالجـة البيانـات      
رة التدقيق علمًا إن دو. وإصدار التقارير

المكتبي الوجبة األولى قد نفذت بتاريخ 
3/1/- 17/1/2010.  

  :19الدورات ضمن العقد   2
N+   دورة أساسيات الشبكاتhard 

ware  
A+  دورة صيانة الحاسبات  

  
85  
85  

نفذ من قبـل فريـق المتابعـة والـدعم     
  .الفني والشبكات

تهيئة وتدريب كوادر العمل داخل وخارج   3
  :العراق
 مجاميع التدقيق المكتبي  تدريب -

  
100  
  

نفذ مـن قبـل فريـق معالجـة البيانـات      
  .وإصدار التقارير
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  المجموعة الثانية
 دورة النشر االلكتروني -
- Oracle application 

server  

100  
100  

  

  
  محاضر االجتماع

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ ت
د كاظم محمد   4/2 1

 /بريسم
 رئيس قطاع التدريب
  السادة أعضاء القطاع

ــل دور  ــان (تفعيـ اللجـ
ــة  ــة وتهيئــ التدريبيــ

بإشـــراكهم ) الكـــوادر
ــة   ــدورات تدريبيــ بــ

لمــدة يــومين ) إداريــة(
يتم من خاللها التركيز 
على تعريف المشاركين 
بآليــة  تنفيــذ الــدورات 
التي تعقد في المحافظة، 
ــا هــي المســتلزمات  وم
ــتم   ــي ي ــرورية الت الض

على توفيرهـا  التركيز 
ــى  وتســليط الضــوء عل
االستمارات المسـتخدمة  
لتقيـــــيم الـــــدورات 
ــا  ــة تفريغهــ وكيفيــ
وتحليلها وإعداد تقريـر  

 .   بالدورات المنفذة
  

تنفيذ الدورات فـي قاعـات المركـز     −
ــوير  ــارات والتطـ ــوطني لالستشـ الـ
ــدة   ــذ دورة واح ــا أن تنف اإلداري، أم
تشمل جميـع المشـاركين أو تقسـم    

الثــة مجــاميع  المحافظــات الــى ث 
المنطقة الشمالية، المنطقة الوسطى، (

كل مجموعة في ) المنطقة الجنوبية
دورة مســـتقلة تنفـــذ فـــي قاعـــات 

 .المركز
تنفيذ دورات تدريبية ألعضـاء لجـان    −

التعداد في المحافظـات لمـدة ثالثـة    
 .أيام

طــرح موضـــوع إعــداد وتســـجيل    −
ــراص    ــى أق ــة عل ــرات كامل محاض

ــة  ــ) CD(ليزري ــر وكيفي ة الحص
تصــوير (والتــرقيم ومــن خــالل   

مـــن قبـــل الجهـــاز ) المحاضـــرات
 .المركزي لإلحصاء

 2010التأكيد على تهيئة خطة لعام  −
ــدورات   ــل ال ــيلية لك ــة وتفص متكامل

 .التدريبية 
توجيه كتـاب رسـمي للمـدير العـام      −

ــاع    ــد قط ــداد لتزوي ــذي للتع التنفي
ــدورات    ــذ ال ــرات تنفي ــدريب بفت الت

قبـل وقـت    وعددها ومناطق تنفيـذها 
ليتسنى تهيئة وتنسيق إدارات الدورات 
وان أي تــأخير فــي التبليــغ لــه اثــر 
سلبي على العملية التقييمية والعملية 

 .  التوثيقية
مخاطبة القطاعـات كافـة بضـرورة     −

تزويد قطـاع التـدريب باالحتياجـات    
التدريبية لغرض تضمينها فـي خطـة   
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 .2010عام 
 2010تهيئة خطـة للطـوارئ لعـام     −

ــون  ــروف  تك ــي الظ ــة ف ــة بديل خط
 .االستثنائية

ــي      − ــر ف ــادة النظ ــى إع ــاق عل االتف
االستمارات المستخدمة لتقييم الدورة 
ــك    ــون هنال ــى أن تك ــة عل التدريبي
ــن   ــرف ع ــدهما للمش ــتمارتين اح اس
الدورة واالستمارة األخرى للمتـدرب  

  .    لتقييم المدربين والدورة
الدكتور كاظم   24/2 2

رئيس قطاع / محمد
  التدريب

   أعضاء قطاع التدريب 

ــام قطــاع   ضــرورة قي
  التدريب بإعـداد خطـة  

للتــــدريب حســــب  
  )ITABIC( توصيات

تكليف أعضاء التدريب القطاع بإعـداد   −
كتــاب الــى غرفــة عمليــات التعــداد 
لتزويد قطاع التـدريب بالمحاضـرات   
التعليمية التي يتطلب تسـجيلها علـى   

ع أقراص ليزرية استنادًا الـى االجتمـا  
والـذي حـدد   ) ITABIC(الثاني لــ  

 2010/  3/  31الموعد النهائي في 
. 
بخصــوص موضــوع التــدريب لجــان  −

ــي   ــوادر فـ ــة الكـ ــدريب وتهيئـ التـ
المحافظات تم تحديـد أعضـاء لجنـة    

مدير (التدريب في كل محافظة هم  
عــام التربيــة فــي المحافظــة، مــدير 
التخطيط والمتابعة، مـدير التـدريب،   

ــدير اإلحصــاء، مم ــة م ــل عــن نقاب ث
 ).المعلمين، موظف إحصاء

تمت مناقشة الموضوعات التي سـيتم    −
 .تضمينها بالخطة التدريبية

إجراء اختبارات مباغته خـالل فتـرة     −
ــاط    ــود نق ــرورة وج ــدريب وض الت

 .للمراقبة واإلشراف
تم االتفـاق علـى أن تحتـوي الخطـة      −

علــى نتــائج  2010التدريبيــة لعــام 
 .2009انجازات عام 

قطاع التدريب بضـرورة   طلب رئيس −
) التـدقيق المكتبـي  (ترجمة تقريري 

للــدورتين اللتــين اقيمتــا فــي شــهر 
كانون الثـاني وشـهر شـباط لسـنة     

 .باللغة االنكليزية 2010
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ــيم    − ــتمارات التقي ــر باس ــادة النظ إع
    .وتحديثها حسب متطلبات العمل

  
  فريق معالجة البيانات وإصدارالتقارير

  لتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة إنجازية الفريق بالنسبة ل
  

نسبة   الفعالية  ت
  االنجاز

%  

  المالحظات

تدقيق (تهيئة وتدريب كوادر العمل   1
  )مكتبي
 الوجبة األولى •
  الوجبة الثانية •

كوادر العمـل تكونـت مـن ثالثـة وجبـات؛        100
الوجبة األولى والوجبة الثانيـة تـم التعاقـد    
معهمــا وأقيمــت الــدورة وباشــروا بأعمــال 
اإلدخــال ومعالجــة البيانــات، وســوف تليهــا 
الوجبة الثالثة التي سيتم التعاقد معهـا فـي   

ــدورة  حــال   1/3/2010 ــام ال وســوف تق
  .االنتهاء من إجراء التعاقد معها

تدقيق المكتبي للسجالت ومطابقتها ال  2
  مع األطر

  ضمن السقف الزمني المقر  40
تــم االنتهــاء مــن أعمــال التــدقيق المكتبــي 

للمحافظـات  % 100وكانت نسبة االنجـاز  
  التالية ؛

 15/2/2010-9/2للفتـرة مـن   : االنبار −
 ).ريف،حضر( 3165عدد السجالت 

-15/2للفتــــرة  مــــن  : النجــــف  −
ــدد الســـجالت  17/2/2010  2447عـ

 ).حضر،ريف(
 21/2/2010-17/2للفترة مـن   :ديالى −

 ).حضر،ريف( 3920عدد السجالت 
-21/2للفتـــرة مـــن : صـــالح الـــدين −

ــدد الســـجالت  23/2/2010  3351عـ
  ).حضر،ريف(
ــربالء  − ــن  : كــ ــرة مــ -23/2للفتــ

ــدد الســـجالت  24/2/2010  2234عـ
 ).حضر،ريف(
ــان  − ــن : ميســـ ــرة مـــ -24/2للفتـــ

ــدد الســـجالت  27/2/2010  2085عـ
 ).،ريفحضر(
 27/2/2010-27/2للفترة من : المثنى −

 ).حضر،ريف( 1601عدد السجالت 
ــل − ــن  : باب عــدد  1/3-27/2للفتــرة م
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  ).حضر،ريف( 3773السجالت 
  ضمن السقف الزمني المقر  25  اإلدخال االلكتروني ألغلفة السجالت  3

سوف يتم تحديد نوع اإلطار أو الكشف الذي 
ات يخدم مراحـل اإلدخـال ومعالجـة البيانـ    

وهــو إطــار التــدقيق المكتبــي 12نمــوذج (
لسجالت حصر المباني واألسـر والحيـازات   

 6أو كشـف  الزراعية على مستوى السجل ،

وهو جـدول النتـائج األوليـة للحصـر فـي      
ــة ــجالت   ) الناحي ــع الس ــه م ــوفر من والمت

المستوفاة من الميدان عندها سـيتم إدخالهـا   
ــذا    ــدة له ــرامج المع ــق الب ــًا وف إليكتروني

  .الغرض
ــى      30  إعداد برامج استمارة الفنادق  4 ــر عل ــرأ تغيي ــم يط ــأخير، ول ــاك ت هن

اإلنجازية وذلك إلعـداد البـرامج الخاصـة    
بمرحلة الماسـح الضـوئي علـى اإلسـتمارة     

  .الحالية
دراســـة اســـتخدام بصـــمة اإلبهـــام   5

  وموائمتها مع استمارة السكان
تم أخذ عينة من بصمات األصابع لعـدد مـن     30

إجراء عملية الفحص عليها مـن  الموظفين ب
ــف    ــة كش ــركة وإمكاني ــرامج الش ــل ب قب
ــة      ــاد مجموع ــم إيف ــا وت ــرارات منه التك

اإلدارة التنفيذيـة والخبـراء   (متخصصة من 
ــة      ــق المعالج ــؤول فري ــى مس ــافة إل إض

إلــى الشــركة لالطــالع علــى ) والتقــارير
تجربتهم وحاليًا يتم التنسـيق معهـم لبيـان    

  .الخصوصإمكانية التعامل معهم بهذا 
تهيئــة وتــدريب كــوادر اإلدخــال      6

  والمعالجة
تمت التهيئة والتدريب خالل أعمـال إدخـال     100

ومعالجة سجالت حصـر المبـاني حيـث تـم     
سحب جميع كوادر التدقيق المكتبـي علـى   
شكل وجبات ليتم تدريبها بشكل عملي علـى  
مراحل العمـل وتـم تصـنيف الكـوادر علـى      

مـن أعمـال   مراحل مختلفة وحـال االنتهـاء   
التدقيق المكتبي سيتم سحب جميع الكـوادر  
على مراحل أعمال اإلدخال والمعالجة إضافة 

  .الى أعمال الدعم الفني والشبكات
تهيئــة وتــدريب كــوادر العمــل فــي   7

  الترميز اآللي واإلدخال األبجدي
  .لنفس السبب السابق  100

إستكمال نصب وتجهيـز مبنـى بنايـة      8
  جاهزيته للعمل؛اإلدخال والمعالجة و

 تبديل الجام بنوع مسلح −

  
  
100  
100  

  
  
  



    

                                                                       نالتعداد العام للسكان والمساآ
 

- 9                                                                                                     لقطاع التوثيق والمتابعةالعاشر التقرير الدوري 
17  

 

 وضع قواطع حديد للقاعات −
ــبات   − ــع الصـ ــة لوضـ التهيئـ

 والعارضة ألغراض أمنية
عمليات شراء األثاث المتعلـق   −

  بالبناية

  
90  
  
50  

  
  .ضمن السقف الزمني

  
  .ضمن السقف الزمني

إعادة تشـكيل هيكـل العمـل وتحديـد       9
  المهام والمسؤوليات

100    

دة تهيئـة البيئـة التجريبيـة لبـدء     اإع  10
  العمل الفعلي بها 

100    

  
  فريق المتابعة والدعم الفني والشبكات

  إنجازية الفريق بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة 
  

  نسبة االنجاز  الفعالية  ت
%  

  المالحظات

) 8(حاســـبة، ) 97:(متكونـــة مـــن   100  إعداد قاعة متكاملة   1
server ،)2 (scanner ،)6 (

طابعات مختلفة األنواع وربطت الشـبكة  
المكونة من األجهـزة المـذكورة وتـم    
تنصيب البرامج الخاصة بمراحل العمـل  

ساهم بهذا العمل أيضًا فريـق معالجـة   (
  ).البيانات والتقارير

 19شركة العراق العالم ضمن العقد   2
ـــ   ــبكة الـ ــليك الشـ ــمن تسـ وتتضـ

Wiring   )يز خوادم وهو عقد تجه
وحاسبات لشبكة بناية مركز إدخـال  

     )ومعالجة بيانات التعداد

  :يشمل  100
Trey 
Cable 
Kiston 
Batch core panel 
Test          
Finger door  

  ؛  data centerغرفة   3
 .األرضية والسقف −
− Server (5)  Rack,  
  

 
100  
100  
  

  

متابعــة التوقيتــات الزمنيــة الخاصــة   4
  بالشركة

الفعالية خالية من االنجازية النهـا  هذه   -
يومية ومستمرة، وهـي  اإلشـراف علـى    
أعمال نصب وتجهيز الشـبكة باإلضـافة   
إلــى متابعــة أعمــال الصــيانة الدوريــة 

  .للقاعة المعدة
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  محاضر اإلجتماع
  لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

  
  

  القطاع اإلداري
  .سب الخطة الواردة من القطاعإنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام ح

يتمثل الجدول التالي متابعة اإلنجازات المتحققة من خالل ما يتم توفيره مـن مسـتلزمات أو تهيئـة كافـة     
 .األمور اإلدارية الالزمة لتسيير فعاليات المشروع المختلفة على إختالف قطاعاتها

 المالحظات العدد الفعالية اللجنة/الشعبة

  0 دورات/ ورش عمل/ اجتماعات العالقات
  362 جوالت نقل داخل بغداد وخارج بغداد النقل

أمر إداري و مخاطبات و كتب شـكر وإعـداد    الذاتية
 قوائم

175  

  1899 كتب صادرة و واردة وبريد المحافظات األرشيف
  - مستند إدخال وإخراج وسندات إعادة مخزنية المخازن

  المشتريات

 37  ساسية واألثاثلجنة مشتريات اللوازم األ
كل جولة تتضمن 
ــدقيق   ــراء أو ت ش
 .أسعار عدة مواد

 12 لجنة مشتريات الحاسبات
 0 لجنة مشتريات المطبوعات

 12 لجنة تحديد األسعار 

 الصيانة
  7 لجنة صيانة وتصليح السيارات

 0 لجنة صيانة المولدات
 -  لجنة الصيانة للمباني

ــتالم  االســــــ
 والتسليم

ديق سجالت الحصر والتـرقيم المسـتلمة   صنا
اربيل، بغداد، نينوى، (من المحافظات باستثناء 

 )دهوك

ــر (  1961الحضــــــ
/ الريـــف(، )صـــندوق

ــندوق 1479 ، )صـــــ
/ االكشوفات والخـرائط (

596( 
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  القطاع القانوني
  إنجازية القطاع القانوني لشهري كانون األول وشباط

في ) 19(اسبات لشبكة بناية مركز إدخال ومعالجة بيانات التعداد بالعدد تم توقيع عقد تجهيز خوادم وح 
) 40(وبلغ عدد اإلستشارات القانونية الخاصة بالتعداد خالل شهري كانون األول وشباط   5/1/2010

  .إستشارة قانونية
  
  محاضر اإلجتماع 

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ  ت
1  28/1/2010  

اجتماعات ) 6(
أخرى لم يتم 
  تحديد تواريخها

أعضاء اللجنة 
  .القانونية للتعداد
  .اللجنة الفنية

ــداد  - ــى إع ــاق عل اإلتف
ــة   ــفات الفنيـ المواصـ
ــي   ــا ف ــرض تثبيته لغ

 . العقد
اإلجابة على التقريـر  -

المقدم من قبل مكتـب  
المفتش العـام بتـاريخ   

28/2/2010.  

إعداد مسودة  عقد تجهيز الجهاز 
لصــور الفضــائية الحديثــة ذات با

الدقــة العاليــة ألغــراض التعــداد 
بالصــيغة النهائيــة  وهــي حاليــا 
معروضة على السيد رئيس غرفة 
عمليات التعداد لبيـان مالحظاتـه   

  .عليها

 
  القطاع المالي

  المصروفات وفق قنوات اإلنفاق المثبتة خالل شهر كانون الثاني 
  
  
  

 المجموع  كانون الثاني الفعالية ت

 128587817 128587817  )دينار عراقي(المصروفات    1

 106930000 106930000 )دينار عراقي(السلف الممنوحة    2

3  
دينار (الرواتب المصروفة للمتعاقدين 

 )عراقي
- - 

 17 17  )عدد(سندات الصرف    4

 5 5  )عدد(سندات القيد    5

 - -  )عدد(الكشوفات المالية    6
  

  
  محاضر اإلجتماع

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

  

  الفعالية  ت
  نسبة االنجاز

%  
  المالحظات

  100  أخبار حول التعدد) 5(نشر  1

  100 تقارير حول التعداد) 4(نشر  2

    100   تقارير تلفزيونية) 3(إجراء  3

  100 إنتاج فلم وثائقي حول التعداد   4

  
  محاضر االجتماع

  .لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع
  
  

  قطاع السيطرة النوعية 
  القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الزيارة الميدانية إلقليم كردستان انجازية

  الفعالية  ت
نسبة 
  االنجازية

%  
  المالحظات

واألسر وجداول الخالصـات   تدقيق سجالت حصر المباني  1
  .مكتبيًا لعينات متفرقة من المحالت والمقاطعات

100    

    100  .التدقيق الميداني لعدد من المحالت والمقاطعات  2
  

يبين الجدول أدناه عدد السجالت والبلوكات والمحالت والقرى والمقاطعات والنواحي في المناطق الحضرية 
  :  نيًا في إقليم كردستانوالريفية التي دققت مكتبيًا وميدا

  عدد البلوكات  عدد السجالت  
عدد المحالت أو 

  القرى
عدد 
  المقاطعات

  عدد النواحي

المناطق 
  الحضرية

227  201  162  -  102  

  43  75  80  81  81  المناطق الريفية
  

 القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الزيارة الميدانية لمحافظات الوسط والجنوبانجازية 

  اليةالفع  ت
  نسبة االنجازية

%  
  المالحظات

تدقيق سجالت حصر المباني واألسر وجداول الخالصات مكتبيًا   1
  .لعينات متفرقة من المحالت والمقاطعات

100    

    100  .التدقيق الميداني لعدد من المحالت والمقاطعات  2
  

لنواحي في المناطق الحضرية يبين الجدول أدناه عدد السجالت والبلوكات والمحالت والقرى والمقاطعات وا
 :  والريفية التي دققت مكتبيًا وميدانيًا في المحافظات الستة
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  عدد البلوكات  عدد السجالت  
عدد المحالت أو 

  القرى
عدد 
  المقاطعات

  عدد النواحي

المناطق 
  الحضرية

482  497  279  -  
73  

  63  266  277  292  282  المناطق الريفية
ظات ظهرت بعض االخطاء فـي سـجالت حصـر المبـاني واالسـر، وتـم اعـالم        من خالل الزيارة لهذه المحاف

  ...  المشرفين في المحافظة عن جميع االخطاء وطلب منهم العمل على تصحيحها
 

  محاضر اإلجتماع
  .لم يتم تزويدنا بمحاضر إجتماع

  
  قطاع التوثيق والمتابعة

  

  إنجازية القطاع

  الفعالية  ت
  نسبة االنجاز

  المالحظات  %

م إصدار التقرير الدوري التاسع ت  1
إلنجازية عمـل القطاعـات ضـمن    
ــكان   ــام للس ــداد الع ــروع التع مش

  .2009والمساكن لعام 

إرسال نسخة إلى السيد رئـيس غرفـة عمليـات      100
التعــداد، كــذلك نســخ إلــى كــل مــن اإلدارة 
التنفيذيــة للتعــداد ورؤســاء القطاعــات كافــة 

يريات والنشر االلكتروني وتم إعمامها إلـى مـد  
اإلحصاء في المحافظات، كما تم إطالق تقريـر  
عن إنجازيـة عمـل القطاعـات ضـمن مشـروع      

 2009التعداد العام للسـكان والمسـاكن لعـام    
  .باللغة اإلنكليزية

المتابعة المستمرة إلنجازية عمل   2
  .قطاعات التعداد

100    

3  
تولى أعضاء القطاع توثيق كافة 
فعاليات وأنشطة التعداد ضمن 

  .ام األرشفةنظ

100    

  
  محاضر اإلجتماع

  النتائج والتوصيات  الهدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاريخ
 رئيس القطاع -  22/2

  أعضاء القطاع -
مناقشة ما أنجـزه القطـاع   
من نشاطات رئيسة متمثلـة  
بتقديم التقـارير الدوريـة   
الشــهرية عــن إنجــازات   
ــرى  ــات األخـــ القطاعـــ
واإلشــكاالت التــي واجهــت 

ــل كــل   قطــاع مــن  عم

باإلضافة إلى متابعة أعمال القطاعات من  -
ضروري البـدء بعمليـة التوثيـق والتـي     
تشمل توثيق كل ما يتعلق بالتعداد إبتداًء 
بمراحــل العمــل األولــى وحتــى الوقــت  

 .الحاضر
تشــتمل عمليــة التوثيــق ثالثــة مراحــل  -

 :رئيسية تتمثل بـ
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 .مرحلة اإلعداد والتهيئة .1  .القطاعات المكونة للتعداد
 .مرحلة العمل الميداني .2
مرحلة اإلدخال والمعالجة وإصـدار   .3

 .التقارير
ــراح   - ــيتم إقت ــق س ــة التوثي ــدء بعملي للب

سيناريوهات تمثل هيكلية التقرير ويشمل 
كــل مرحلــة مــن المراحــل المــذكورة 
لعملية التوثيق من أجـل إصـداره بشـكل    

  .تقرير متكامل
  

  محاضر اجتماع متفرقة
  النتائج والتوصيات  هدف من االجتماعال  أسماء الحضور  التاريخ

ــى خضــر  20/2 / اآلنســة نه
المدير العام التنفيذي 

 .للتعداد
ــاظم   ــدكتور كـ الـ

س قطـاع  يرئـ / محمد
 .التدريب

/ السيدة فاطمة محمد 
  .التدريبإدارة مدير 

إعداد خطة للتدريب علـى  
ــيات   ــوء توصــــ ضــــ

)TABIC.(  

ــدريب مــع   - إعــداد هيكــل هرمــي للت
طبقة فـي   تحديد مهام وواجبات كل

الهرمية لتنسيق أنشطة التدريب على 
 .مستوى الوحدة اإلدارية

وضع آليـة للسـيطرة النوعيـة علـى      -
جراء اختيـارات مباغتـه   إالتدريب كـ 

خالل فترة التدريب  لضـمان القيـام   
 .بالتدريب على الوجه الصحيح

 .وضع خطة طوارئ -
وضع تفاصـيل عـن عمليـة التـدريب      -

اد تتضمن حجم العمل، الـدورات، إعـد  
ــات ضــمان   ــة، آلي ــدربين، المراقب الم
الجودة، آليات اتساق وتوحيد التدريب 

 .والتقنيات المستخدمة فيه
  /وتم التوصل الى -

لجــان الرئيســة فــي   لتحديــد ا -1
المحافظات على مستوى الوحـدات  

 .اإلدارية
مخاطبــة مــديريات اإلحصــاء فــي  -2

المحافظات واإلقليم بتفعيل لجـان  
الل التدريب وتهيئة الكوادر من خـ 

تزويدنا بتشكيلة هذه اللجان لكـي  
يــتم تــدريبهم علــى المهــام التــي 
 .ستوكل إليهم من قطاع التدريب

مخاطبــة رؤســاء قطاعــات العمــل  -3
بتزويدنا باحتياجاتهم من الدورات 

         .التدريبية
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  هيكلية مركز اإلدخال والمعالجة:  1ملحق 
  
  


