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  خالصة التقرير
  

  قطاع العمل الفني
 .هرت خالل العمل الميدانيظالعمل مستمر في تحديث دليل الوحدات اإلداريةعلى ضوء المتغيرات التي  .1
 .العمل مستمر في إعداد دليل العد .2
 .مشرف التعداد في الناحيةلمدير المحلة و) 2(وضع آلية العمل المكتبي مع إعداد جداول عدد  .3
ة             .4 ة تهيئ يس لجن ة السيد رئ ل وزارة التربي ى ممث ليمها إل دادين وتس راقبين والع إعداد وتهيئة جداول بأعداد الم

 .الكوادر لعملية العد وعلى مستوى المحافظات آافة
رة من    .5 ع    و 8/7/2010 -7عقد إجتماع للهيئة اإلستشارية الدولية للتعداد العراقي في عمان للفت م مناقشة جمي ت

 . التحضيرات الفنية للتعداد العراقي
 

  مرآز اإلدخال والمعالجة 
 .البدء بعملية إعداد البرامج الخاصة بالسكان والمساآن وبرامج عد الجاليات

 
  

  القطاع القانوني 
اريخ            داد بت ة للتع ة القانوني ام رئاسة اللجن يم محيسن  بمه د رح وزاري    بموجب األ  19/7/2010تكليف السيد مهن مر ال

  .25/7/2010في ) 2556/4/3/10592(المرقم 
  

  
  الغرض من التقرير

اع    ل قط ل آ ن قب دة م ات الخطط الُمّع ذ فعالي ة تنفي تمرارًا لمتابع دوري  ،إس ر ال ر يتضمن التقري امس عش ًاالخ  عرض
اد تلك الفعاليات وذلك من خالل    إلنجازية ات        اعتم ة من فعالي ذ آل فعالي ة لتنفي الخطة آمؤشر تفصيلي،     النسبة المئوي

  .إضافة إلى عرض اإلنجازية اإلجمالية والتفصيلية لكل قطاع من قطاعات التعداد العام للســكان
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  مرآز نظم المعلومات الجغرافية 
  إنجازية القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

 نسبة االنجاز  الفعالية  ت
%  

  المالحظات

يم       90  وتحديث الطبقة الجغرافية تدقيق 1 ين محافظات إقل داخل ب لوجود ت
 آردستان والمحافظات المجاورة

  .ضمن السقف الزمني  7  تهيئة وتدريب آوادر العمل داخل وخارج العراق  2

اطق    90  شراء وتجهيز الصور الفضائية الحديثة  3 تم إستالم الوجبات ما عدا المن
  .المغطات بالغيوم

ز وتن  4 ات    تجهي ة المعلوم رامج منظوم يب ب ص
  الجغرافية

  عدم استكمال المناقصة  -

  عدم استكمال المناقصة  -  توزيع الخرائط على مقرات العمل في المحافظات  5

  

  
  

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

  
  إلنجازانسبة   الفعالية  ت

%  
  المالحظات

   100 تحديث الحصر ميدانيًا  1
  
  
  قطاع التدريب 
  إنجازيه القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع  

  إلنجازانسبة   الفعالية ت
%  

  القطاع المنفذ

 الميداني  القطاع 100  دورة مدراء المحالت والقرى  1
 الميداني  القطاع 100 رية والقرى في الوحدات االدا دورة مدراء المحالت 2
 دورات تنشيطية لموظفي العقود 3

  
درج     - م ت مرآز االدخال والمعالجة، ل

ل   لها انجازية النها مستمرة وتقام قب
ل     ل عم ن مراح ة م ل مرحل آ

  .المرآز
ول     4 از ح ي الجه دربين ف الب المت ة للط دورة تدريبي

  2010عملية تحديث حصر المباني واالسر لسنة 
  الفنيالقطاع   100
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  قطاع العمل الفني 
  

 نسبة االنجاز  الفعالية ت
  المالحظات  %

ات الخاصة     1 داد والتعليم وم التع ات ي ين بواجب تمارة للمكلف داد إس إع
  .بها

100       

ر   2 داد تقري ة (إع ائج النهائي ر   ) النت اني واألس ر المب ة حص لعملي
 .2009والمنشاءات والحائزين الزراعيين لسنة 

100  

اني واألسر لسنة       3 وضع آلية العمل في خالصة تحديث حصر المب
ة  2010 ى مستوى المحافظة    / لكل من المحل ة وعل / القضاء / القري

لتثبيت خالصات تحديث حصر    ) 4(الناحية مع إعداد جداول عدد 
  .المباني واألسر

100    

ة     4 ير عملي ى س وف عل ات للوق ة للمحافظ ارات الميداني ام بالزي القي
   . تحديث الحصر والترقيم والتعرف على المشاآل والمعوقات 

100    

  

  رآز اإلدخال والمعالجةم
  بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة  المرآزإنجازية 

  نسبة االنجاز الفعاليةت
% 

 المالحظات

ب  1 ز ونص وادم  تجهي زة والخ غيل األجه وتش
ة(والحاسبات  ة الفعلي ة البيئ ى ) تهيئ باإلضافة إل

.الصيانة الدورية وعمل نسخ احتياطية دورية

ه  95 ل طاقت تم بك م ي ى ل غيل المبن ان تش
ى     ًا عل التشغيلية النه يجري العمل حالي

 .تكملة تنصيب البرامج واالجهزة
ارير تحديث سجالت الحصر  2 ليم تق ة وتس طباع

 .الترقيمو
100  

ات    3 دة بيان من قاع ن ض طة والمه ال االنش إدخ
  ).مرحلة الترميز(الحصر والترقيم 

 .اقليم آردستانلكل المحافظات عدا   100

ن     4 واردة م ات ال اء والمالحظ ة االخط معالج
دات    ل الوح ؤول دلي ع مس يق م دان بالتنس المي

  . االدارية في االدارة التنفيذية 

-  . 

  

  قانونيالقطاع ال
  .تموزلم يتم إبرام أو توقيع عقودخالل شهر  -
 .استشارة قانونية) 15(بلغ عدد اإلستشارات القانونية الخاصة بالتعداد خالل شهر تموز  -

 
  

  قطاع السيطرة النوعية 
  نجازية اإللم تردنا 

  
  
  لقطاع الماليا

  جازيةاإلنلم تردنا 
  



    

                                                                       التعداد العام للسكان والمساآن
 

  7-4                                                                      عشر لقطاع التوثيق والمتابعة الخامسالتقرير الدوري 
 

  القطاع اإلعالمي
  الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاعإنجازية القطاع بالنسبة للتعداد 

 نسبة االنجاز  الفعالية  ت
  المالحظات  %

ات     1 ن عملي بتايتل ع الن س ر اع ديثنش  تح
ي   رقيم ف ر والت ات الحص ائية  20بيان فض

  عراقية

100  

ي   2 وني ف الن تلفزي ر اع ائيات ) 6(نش فض
عراقية عن عمليات تحديث الحصر والترقيم

100  

الن ف    3 ر اع ن   ) 20(ي نش ة ع حيفة عراقي ص
  عمليات تحديث الترقيم والحصر

100  
  

  

ي       4 الن ف ر اع ن   ) 14(نش ة ع ة عراقي اذاع
  .عمليات تحديث الحصر والترقيم

100    

ا       5 ة العلي يس الهيئ م رئ ان صحفي باس ر بي نش
  .للتعداد عن بدء عمليات الترقيم والحصر

100    

ن      6 دد م ارآة ع ة بمش والت ميداني ام بج القي
ات     ا داد والمحافظ ي بغ ة ف ائيات العراقي لفض

  .لمواآبة فعاليات الترقيم والحصر

داد  3  100 ي محافظات بغ ة ف جوالت ميداني
  وبابل والنجف 

ات     7 ي تغطي فعالي ارير الت ار والتق ر االخب نش
داد  ي بغ رقيم ف ر والت ديث الحص تح

  .والمحافظات

  تقارير  10خبر مع  22  100

ابالت التلفز  8 راء المق ة اج ة واالذاعي يوني
ين والصحفية مع ا ات     المعني للحديث عن عملي
  .الترقيم والحصر

  مقابالت اذاعية  5  100
  مقابالت تلفزيونية  10و

    100  .خبرا صحفيا عن التعداد 22نشر  9
    100  .تقارير صحفية عن التعداد 10نشر   10

  
  
  

  القطاع االداري
 المالحظات العدد الفعالية اللجنة/ الشعبةت
  5 دورات  / ورش/ إجتماعات العالقات1
  356 جوالت نقل داخل بغداد وخارجها النقل2
  291 أمر إداري ومخاطبات وآتب شكر وإعداد قوائم الذاتية3
  1537 آتب صادرة وواردة وبريد المحافظات األرشيف4
  1484 مستند إدخال وإخراج وسندات إعادة مخزنية المخازن5
آل جولة تتضمن شراء أو  65 لجنة مشتريات اللوازم األساسية واآلثاث المشتريات6

 24 لجنة مشتريات الحاسبات  .تدقيق أسعار عدة مواد
 5 لجنة مشتريات المطبوعات 
 42 لجنة تحديد األسعار 
  3 لجنة صيانة وتصليح السيارات الصيانة7
 3 لجنة صيانة المولدات 
 360 يلجنة صيانة المبان 
   % GIS 90 إستكمال األعمال المدنية في مبنى   

ى      اإلستالم والتسليم8 ليمها إل زن وتس ن المخ واد م تالم الم إس
المحافظات

 )1(الملحق رقم  
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  قطاع التوثيق والمتابعة
  زالنجاإ نسبة  الفعالية ت

%  
  المالحظات

دوري    1 ع تم إصدار التقرير ال عشر   الراب
ة ا إلنجازي ل القطاع من عم ت ض

ام للسكان والمساآن     مشروع التعداد الع
  .2010لعام 

ات     100 ة عملي يس غرف يد رئ ى الس خة إل ال نس إرس
داد     والتعداد،  ة للتع نسخ إلى آل من اإلدارة التنفيذي

م    ي وت ر االلكترون ة والنش ات آاف اء القطاع ورؤس
ات    ميعت ي المحافظ اء ف ديريات اإلحص ى م ا إل  مه

  .ورؤساء فرق اإلسناد المرآزي

ل     2 ة عم تمرة إلنجازي ة المس المتابع
  .قطاعات التعداد

100    
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