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0B  
  المقدمة

   
الث  امن عرض  ا إلنجازی  ة تل  ك  یت  ضمن التقری  ر ال  دوري . دة م  ن قب  ل ك  ل قط  اع  المّع  طالخط  ات فعالی  تنفی  ذ متابع  ة ل إس  تمرارًا

جمالی ة  ة اإلوكذلك الن سب  ، الخطة كمؤشر تفصیلياتعتماد النسبة المئویة لتنفیذ كل فعالیة من فعالیإمن خالل  الفعالیات وذلك   
  .كانــلتعداد العام للساجمالیة والتفصیلیة لكل قطاع من قطاعات نجازیة اإلعرض اإل إضافة إلى للقطاع ذاتھ

  
  

   إنجازیة العمل على مستوى القطاع
  

  إنجازیة خطة العمل  القطاع  ت

  منجز    الفني  1

  منجز   المیداني  2

  منجز   الخرائط  3

  منجز    التدریب  4

  منجز  ومعالجة البیانات  اإلدخال   5

  منجز    المالي  6

  منجز    القانوني  7

  منجز    قواعد البیانات واستخراج التقاریر والنشر االلكتروني  8

  منجز    التوثیق والمتابعة  9

  منجز    المتابعة والدعم الفني والشبكات  10

  منجز    اإلعالمي  11

  منجز    السیطرة النوعیة  12

  منجز    اإلداري  13

  غیر منجز    تھیئة الكوادر  14
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  قطاع العمل الفني
  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

  

  نسبة اإلنجاز  الفعالیة  ت
%  

  المالحظات

ت   شكیل لج   ان التع   داد ف   ي الوح   دات      1
  اإلداریة

ث    الث أق    ضیة ل    م تكتم    ل / محافظ    ة نین    وى -  95
 .وبین إقلیم كردستانللتداخل بینھا 

لج  ان االق  ضیة   ل  م تكتم  ل   / محافظ  ة كرك  وك   -
  .والنواحي بسبب األوضاع األمنیة

  لم یبدأ العمل لحد اآلن  لم تتحقق  تحلیل نتائج التعداد التجریبي  2

  
  محاضر االجتماع

  النتائج والتوصیات  الھدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاریخ  ت
1  16-17 /

كانون 
  2009/األول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

رئیس الھیئة العلیا 
للتعداد، رئیس 

اإلدارة التنفیذیة، 
المدیر العام 

التنفیذي، مرشحین 
من إقلیم كردستان، 

في من ظموكادر 
 اإلدارة التنفیذیة

  

متابع       ة توص       یات  -
اإلجتم               اع األول 
للھیئ     ة اإلست     شاریة 
الدولی  ة للتع  داد الع  ام  

 للسكان والمساكن
التق   دم المح   رز ف    ي    -

  التعدادتنفیذ فعالیات
التق   دم المح   رز ف    ي    -

المنف ذ  (بناء الق درات    
م       ن قب       ل األم       م   

 ).المتحدة
ال    دروس الم    ستفادة   -

م              ن التع              داد  
 .التجریبي

ال    دروس الم    ستفادة   -
م   ن معالج   ة بیان   ات  
التع      داد التجریب       ي  
بإس      تخدام الماس      ح  
ال     ضوئي والق     راءة  

 .الذكیة
الحمل      ة اإلعالمی      ة  -

الخاص       ة بمرحل       ة 
 .الترقیم والحصر

ان إج      راءات ض      م  -
الج  ودة ف  ي الت  دریب  
خ  الل فت  رة الح  صر   

 .والترقیم
إج      راءات ض      مان   -

الج    ودة ف    ي العم    ل  
المی  داني خ  الل فت  رة  

 .الحصر والترقیم
التح                       ضیرات  -

الجغرافی                             ة  
 .والخرائط

نق     اش ع     ام ح     ول    -

لتع  داد التأكی  د ب  شأن أھمی  ة تحلی  ل بیان  ات ا -
 .التجریبي إلثراء تقریر التعداد التجریبي

الترحی ب بق  رار الع  د ال  واقعي ف  ي ت  صمیم   -
عملی ات ع د ال سكان عل ى أن یتراف ق ذل ك       
مع توضیحات بشأن ع د الق وات الم سلحة          

 .والفئات الخاصة
إعط    اء أھمی    ة خاص    ة ل    ضمان ج    ودة      -

الت دریب والمراقب ة عل  ى الت دریب بم ا ف  ي     
ریبی   ة الم   ساندة ذل   ك إس   تخدام الم   واد التد 

 .مثل أشرطة الفیدیو لتوحید التدریب
إتاح   ة الن   سخ اإلخی   رة م   ن اإلس   تمارات      -

 .ألعضاء الھیئة لإلطالع
توض    یح آلی    ة ت    دقیق اإلس    تمارات وفق    ًا   -

 .للھیكل المیداني لضمان الجودة
التأكی    د عل    ى أھمی    ة إس    تكمال األجھ    زة   -

والبرامجی  ات والبنی   ة التحتی  ة ف   ي أس   رع   
حج  م وطریق  ة أرش  فة وق  ت ممك  ن لتق  دیر 

ال    صور واإلس    تمارات، وذل    ك الت    دابیر   
األمنی  ة وال  دروس الم   ستفادة م  ن التع   داد    

 .التجریبي
ض      رورة تعزی      ز إس      تخدام األنترن      ت   -

وتوسیع نطاق حملة الحملة اإلعالمیة م ن       
خالل مخاطبة الرأي العام ف ي نھ ج س ؤال      
وجواب من أج ل زی ادة التواص ل وان ی تم      

ض  من خط  ة   توض  یف الحم  ل اإلعالمی  ة    
 .الطوارىء العامة للتعداد

تفاصیل أكثر عن عملی ة الت دریب بم ا ف ي             -
ذل  ك ال  دورات، عملی  ة المراقب  ة، وآلی  ات      

 .ضمان الجودة
إج    راء تحل    یالت ب    شأن م    دى إخ    تالف    -

م   ستوى ب   ین مختل   ف المن   اطق والف   رق     
 .المیدانیة خالل فترة الحصر والترقیم

ع دم تحمی  ل التع  داد أكث ر مم  ا یتحمل  ھ ف  ي    -
ءات مكافح    ة التزوی    ر وأن ھن    اك   إج    را

حاج   ة لتط   ویر مع   اییر خاص   ة بالتع   داد     
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إج      راءات الج      ودة  
وإج        راءات من        ع  
ح        االت التزوی        ر  
خ  الل مرحل  ة العم  ل  

  .المیداني

وف  ي ھ  ذا ال  صدد طلب  ت الھیئ  ة    . العراق  ي
م ن األم م المتح دة تنظ  یم حلق ة نق اش فنی  ة      
معمق ة م ع ع دد م ن الخب راء م ن المنطق  ة       
ومن الع الم واإلس تفادة م ن تج ارب ال دول        
م   ن أج    ل بل    ورة سل    سلة م    ن المق    اییس  

  .   العمل المیدانيإلستخدامھا في مرحلة
2  27- 28 /

 /ألولاكانون 
2009  

 اآلنسة نھى خضر
المدیر العام 

، التنفیذي للتعداد
 اهللا السید عبد 

حسن ماذي، السید 
فخري حمید 

جابر،السید باسل 
صالح الدین، 
السید فاضل 
نایوخ، السید 

یونس شیخھ عبد 
 إقلیم كردستان/ اهللا

اآلنسة إیمان 
     محمود كاظم

ة أمل اآلنسو
/ حسون زغیر

غرفة عملیات 
  .التعداد

مناق     شة خط     ة الت     دقیق   
الالح    ق لعملی    ة الح    صر 

  والترقیم الفعلي

إنتھ   اء  ت   اریخ ب   دء العم   ل س   یكون بع   د       -
بع            د أي البرلمانی            ة االنتخاب            ات 

  .)منتصف الشھر الثالث (15/3/2010
 .المطابقة ستكون على مستوى األسرة -
 .اإلدخال سیكون بالماسح الضوئي -
 فترة الشھرین األول والثاني كافیة       ستكون -

 .لتحضیر المستلزمات والوثائق
ستمارة جدی دة تتناس ب م ع الت دقیق         إعداد  إ -

   .الالحق

  
  

  قطاع العمل المیداني
  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

 ت
  نسبة اإلنجاز الفعالیة 

  المالحظات %

بإستثناء مركز محافظة نینوى   100 والریفیة في المناطق الحضریة حصر والالحزم والترقیم  1
 %)35حیث أنجز منھ (

 بإستثناء مركز قضاء نینوى 100 التدقیق المكتبي المتقاطع 2

 بإستثناء مركز قضاء نینوى 100 إعداد الخالصات 3

المتابعة المیدانیة من قبل رؤساء فرق اإلسناد المركزي  4
 90  .الترقیم ألغراض السیطرة النوعیة الحصر وةلعملی

استحدثت ھذه الفعالیة ألغراض 
 .السیطرة النوعیة

5 
إعداد تقریر أولي بأعداد االقضیة والنواحي والمحالت 

 إلى ةوالبلوكات وعدد األسر في المناطق الحضریة باإلضاف
  .عدد المدراء والمعاونین ألغراض السیطرة النوعیة

100  
ة ألغراض استحدثت ھذه الفعالی

 .السیطرة النوعیة 

  
  

  محاضر االجتماع 
  لم یتم تزویدنا بمحاضر إجتماع
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  قطاع الخرائط
   حسب الخطة الواردة من القطاعلتجریبيإنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد ا

  نسبة االنجاز  الفعالیة  ت
  المالحظات  %

الخرائط بالبیانات السكانیة وإستخراج مؤشرات ربط   1
 یوجد تغییر في التوقیتات الزمنیة 25  ھیئة خرائطالنتائج على

2  
تحدیث خرائط التعداد التجریبي وإدخال األرقام 

   100 التعدادیة

  
  
  

  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي حسب الخطة الواردة من القطاع

  نسبة االنجاز  الفعالیة  ت
  المالحظات  %

لیل الوحدات الخرائط وتدقیقھا ومطابقتھا مع دطباعة   1
  100 اإلداریة

تدقیق حدود المحالت في الخرائط میدانیًا إعتمادًا   2
 100 على واقع الحال 

  

   100 تحدیث الخرائط مكتبیًا وتحضیرھا  3

   100 توزیع الخرائط والكشوفات  4

وذلك الن الخرائط والسجالت  لم تتحقق  الخرائط والكشوفات إلى بغداداسترجاع  5
المحافظات للقیام الزالت في 

 بأعمال التدقیق علیھا
یوجد تأخیر في أعمال الشبكة في  لم تتحقق بناء وتنصیب الشبكة  6

 وذلك إلعادة GISبنایة الـ 
المناقصة الخاصة بھا ونحن في 

وضع المواصفات الفنیة مرحلة 
 الجدیدة للشبكة

 6على الفقرة العتمادھا  لم تتحقق التدریب على كیفیة تحویل العمل إلى شبكة  7
 6العتمادھا على الفقرة  لم تتحقق التجھیز والنصب  8
   100 تشكیل لجان تحدید حدود المقاطعات والقرى  9

   100 تشكیل لجان التدریب وتھیئة المستلزمات  10

تحدید حدود المقاطعات الریفیة والتجمعات القرویة   11
 98 داخل المقاطعة

لتأخر العمل في محافظة نینوى 
بب الوضع األمني حیث توجد بس

ناحیتین لحد اآلن لم یكتمل العمل 
 فیھا

تحدیث الخرائط الحضریة وفق عملیة الحزم   12
 5 العتمادھا على الفقرة  لم تتحقق والترقیم والحصر

المباحثات مع مازال في مرحلة  لم تتحقق التجھیز بالصور الفضائیة الحدیثة   13
 الشركة المجھزة 

 13العتمادھا على الفقرة  لم تتحقق بقات الجغرافیة وفق الصور الحدیثةتحدیث الط  14
  

  محاضر االجتماع
  لم یتم تزویدنا بمحاضر اجتماع
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  قطاع التدریب 
  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع 

  نسبة االنجاز  الفعالیة  ت
  القطاع المنفذ  %

ل  م یط  رأ تغیی  ر عل  ى اإلنجازی  ة ، وق  د ت  م رف  ع م  ذكرة           10  لى إدارة الشبكاتدورة تدریبیة ع  1
بخ   صوص ال   دورات الت   ي یحتاجھ   ا ك   ادر القط   اع م   ن    

حی ث یتطل ب   دورات الصیانة والشبكات وقواعد البیانات      
   .تنفیذ ھذه الدورة خارج العراق

دورة تدریبی   ة عل   ى إدارة قواع   د     2
  البیانات وتناقل البیانات

  .1الفقرة  تغییر على اإلنجازیة ، لنفس مالحظة لم یطرأ  40

  .1الفقرة لم یطرأ تغییر على اإلنجازیة ، لنفس مالحظة   5  دورة تدریبیة عن الدعم الفني  3
  

   
  محاضر االجتماع

  النتائج والتوصیات  الھدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاریخ  ت
 الدكتور كاظم -  24/12  1

رئیس قطاع /محمد
  التدریب

 أعضاء قطاع -
  التدریب  

 مناق             شة منھجی             ة -
الت       دریب،حجم العم       ل،   
اإلش                    راف اإلداري، 
اإلش  راف الفن  ي، المتابع  ة    
اإلداری  ة، المتابع  ة الفنی  ة،    

  .2010خطة تدریب عام 
  

  .إعادة النظر بمفردات استمارة التقییم -
تشكیل لجنة م شتركة م ن قط اعي الت دریب       -

  .والسیطرة النوعیة
دریب بتق    دیم تكلی    ف أع    ضاء قط    اع الت       -

  .مقترحات تطویریة

 السید مأمون - 29-30/12  2
مدیر إدارة /موفق

االستشارات 
والنظم بالمركز 

  .الوطني
السیدة رغد -

رئیس باحثین /علي
  .أقدم 

عدد من -
المعاونین 

والموظفین في 
المركز الوطني 

والجھاز المركزي 
لإلحصاء ومدرسة 

 .القدس

 ع  رض خالص  ة مرك  زة -
 ال ذي عق د     لنتائج االجتم اع  

  .في عمان
 تق  دیم مقترح  ات لتط  ویر  -

آلی     ات العم     ل ولتج     اوز   
السلبیات التي رافقت تنفی ذ      
خطة التدریب خالل الفترة    

  .الماضیة
  
 

االطالع على إح دى التج ارب الناجح ة ف ي         -
  .مجال اإلشراف والرقابة وتقییم التدریب

قی   ام القطاع   ات المعنی   ة بالتع   داد بتزوی   د      -
قط  اع الت  دریب باالحتیاج  ات التدریبی  ة م  ن  
ال   دورات لك   ي ی   تم ت   ضمینھا ف   ي الخط   ة    

  .التدریبیة
تفعیل التنسیق ب ین القطاع ات وع دم تحدی د           -

برن  امج ت  دریبي قب  ل التن  سیق الم  سبق م  ع     
  .قطاع التدریب

تزوید قط اع الت دریب ب اإلجراءات المتخ ذة       -
ر الت  ي ترف  ع م  ن قب  ل القط  اع    ع  ن التق  اری 

والت    ي تخ    ص تقی    یم ال    دورات التدریبی    ة  
  .المنفذة على أعمال التعداد

إی   الء االختب   ارات أھمی   ة ق   صوى لتقی   یم      -
المتدربین وقیاس مستوى ال تعلم ل دیھم وأن        
تت    ضمن ھ    ذه االختب    ارات جان    ب عمل    ي 
وجانب نظري وی تم تزوی د قط اع الت دریب           

  .بنتائج ھذه االختبارات
كت   اب ال   ى غرف   ة عملی   ات التع   داد  إع   داد  -

لقی  امھم باإلیع  از ال  ى م  دراء اإلح  صاء ف  ي  
المحافظ    ات بم    لء االس    تمارة الم    صممة  

 بمعلوم     ات ح     ول ال     دورات (والخاص     ة 
تت  ضمن  )التدریبی  ة المنف  ذة ف  ي المحافظ  ات 

عدد القاع ات  /الفترة الزمنیة /عنوان الدورة (
مك   ان انعق    اد  /ع   دد الم   شاركین  /التدریبی   ة 

ع دد المت سربین م ن     /المت دربین عدد  /الدورة
ال       دورات م       ع إض       افة حق       ل أخی       ر   
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  ).للمالحظات
إس  تمرار قی  ام أع  ضاء القط  اع باإلش  راف      -

  .على المحافظات
م  لء االس  تمارة ال  واردة م  ن رئ  یس قط  اع    -

ال  سیطرة النوعی  ة والخاص  ة بتوثی  ق المھ  ام 
الرئی  سة واإلج  راءات المتبع  ة ف  ي مراح  ل    

 .التنفیذ المكلف بھا قطاع التدریب
  

  

  قطاع اإلدخال ومعالجة البیانات
  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

  نسبة االنجاز  الفعالیة  ت
  المالحظات  %

تھیئ   ة وت    دریب ك   وادر العم    ل      1
  )تدقیق مكتبي(

  :ھناك تأخیر ویعود إلى األسباب التالیة  70
  .تي التدریب العمليتھیئة قاعة التدریب النظري وقاع -
  .عقد ورشة لمشرفي التدقیق المكتبي -
یج  ري حالی  ًا مقابل  ة مجموع  ة إض  افیة ألغ  راض قب  ولھم    -

 .ضمن مجموعة التدقیق واإلدخال والمعالجة
تحویل كافة البرامج من قبل مجموعة الترمیز إلى قاع دة     -

  . (Oracle) بیانات موحدة 
 .تتم التعدیالت اإلضافیة على برامج الشمول -
لمساھمة مع اللجنة الفنیة في إعداد صیغة العقد الخ اص    ا -

لتجھی    ز المبن    ى بالحاس    بات ون    صب     ) 6(بالمناق    صة 
  .الشكبة

الت      دقیق المكتب      ي لل       سجالت     2
  ومطابقتھا مع األطر

 لم تستوفى السجالت من المیدان -  لم تتحقق
ل   م یكتم   ل دلی   ل الوح   دات اإلداری   ة الخ   اص بالح   ضر      -

  والریف
ني ألغلفة اإلدخال االلكترو  3

  يالمیدانالعمل لم تستوفى من   لم تتحقق  السجالت

لم یطرأ تغییر على اإلنجازیة ولكن تم إعداد الب رامج لمرحل ة            30  إعداد برامج استمارة الفنادق  4
  الماسح على االستمارة الحالیة

دراسة استخدام بصمة اإلبھام   5
  ھذا الموضوع بشكل مفصل لحد اآلنلم یتم الخوض ب  لم تتحقق  وموائمتھا مع استمارة السكان

تعدیل استمارة السكان    6
  المقترححول التعدیل ال زالت في مرحلة النقاشات   لم تتحقق  وتعلیماتھا

إعداد برامج استمارة عد   7
  یتم تھیئة  تقریر بھذا الخصوص  لم تتحقق  الجالیات

  
  محاضر االجتماع

  لم یتم تزویدنا بمحاضر اجتماع
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   واستخراج التقاریر والنشر االلكترونيعد البیاناتقطاع قوا
  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد التجریبي حسب الخطة الواردة من القطاع

  نسبة االنجازیة  الفعالیة  ت
  المالحظات  %

تعدیل واختبار جمیع برامج قواعد التدقیق  والتصویب اآللي   1
    100  .لیات الحصرلالستفادة منھا في التعداد الفعلي وخاصة في عم

    100  اء من كتابة تقاریر حصر المباني االنتھ 2

3 
وتتألف من (االنتھاء من كتابة التقاریر الخاصة باستمارة السكان 

    100  ) تقریر20

4 
وضع خطة زمنیة یتم فیھا تدریب ثالث مبرمجین إضافیین للقطاع 

 250وتتألف من (لكتابة التقاریر اإلجمالیة الستمارة السكان 
  )تقریر

100  
  

    100  تم االنتھاء من إدخال كافة المحالت للمحافظات الستة  5
  

  
  محاضر اإلجتماع

  لم یتم تزویدنا بمحاضر اجتماع

  

  قطاع المتابعة والدعم الفني والشبكات
  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد التجریبي حسب الخطة الواردة من القطاع

  نسبة االنجازیة  الفعالیة  ت
  مالحظاتال  %

  إدارة البیئة التجریبیة لشبكة   1
  100 اإلدخال والمعالجة

أنھ  ى فری  ق عم  ل ال  شبكات وال  دعم الفن  ي أعمال  ھ  
ف   ي البیئ   ة التجریبی   ة م   ع انتھ   اء قط   اع قواع   د      

  .البیانات واستخراج التقاریر أعمالھ
  
  
  

  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع
  نسبة االنجازیة  الفعالیة  ت

  المالحظات  %

 ومعداتشبكة وإنشاء وتنفیذ  تھیئة  1
 مركز نظم المعلومات وبرمجیات

  الجغرافیة

 تقدیم دراسة بسبب إنتظار  ھناك تأخیر،  18
  جدوى حول الموضوع وھي قید اإلنجاز حالیًا

ش      بكة ومع      دات وإن      شاء  تھیئ     ة   2
  اإلدخ     ال والمعالج      ة وبرمجی     ات 

  )الكرادة(

  . توقیع العقد لحد اآلنبسبب عدم ھناك تأخیر ،  80

  
  محاضر اإلجتماع

  النتائج والتوصیات  الھدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاریخ  ت
 .السیدة إشراق صباح -  14/12/2009  1

 .السید عادل یوسف -
 .السید حمزة عدنان -
 .السید خالد شاكر -
 .الست أمیرة نجم -
مختصین من جھاز  -

 .أطلسالمخابرات وشركة 
  

إكم    ال إع    داد طل    ب اس    تدراج    
الع   روض الخاص   ة ببنای   ة نظ   م    

  .المعلومات الجغرافیة

تم مناقشة المواص فات األولی ة المع دة      
من قبل فریق عمل الشبكات باإلضافة 

  ) .GIS(إلى مناقشة مھام مركز 
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   قطاع السیطرة النوعیة
   القطاع حسب الخطة الواردة منالفعليإنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد 

  نسبة االنجازیة  الفعالیة  ت
  المالحظات  %

  ضمن السقف الزمني  50  فحص أنشطة قطاعات الحصر والترقیم  1
تدریب المشرفین المركزیین على أعمال قطاع السیطرة النوعیة   2

للقیام بزیارات میدانیة للمحافظات ومتابعة فعالیات الحصر 
لحصر والترقیم وكذلك تدریبھم على فحص استمارات ا

  .  والترقیم

100    

  
  محاضر اإلجتماع

  لم یتم تزویدنا بمحاضر اجتماع
  

  القطاع اإلعالمي

  إنجازیة القطاع بالنسبة للتعداد الفعلي العام حسب الخطة الواردة من القطاع

  نسبة االنجازیة  الفعالیة  ت
  المالحظات  %

  100   الحصر والترقیم عن عملیة وبث مشاھد تمثیلیةإنتاج 1

  100 عملیة  الحصر والترقیمب الخاصة اإلعالناتر نش 2

    100   عملیة  الحصر والترقیم أخبار وتقاریر عننشر 3

  100  الحصر والترقیمخاصة بعملیةطبع بوسترات  4

 100 . الحلقات التلفزیونیة الخاصة بعملیة الحصر والترقیم منانجاز عدد 5
 

  100 .لترقیم عن عملیة الحصر واإذاعیة لقاءات تحقیق 6

  100  .  نشاطات عملیة الحصر والترقیمبأھمتزوید مواقع االنترنت  7
 

  
  محاضر اإلجتماع

  لم یتم تزویدنا بمحاضر اجتماع
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  قطاع التوثیق والمتابعة
  إنجازیة القطاع

  

  نسبة االنجازیة  الفعالیة  ت
%  

  المالحظات

 عم  ل القطاع  ات ض  من  ت  م إص  دار التقری  ر ال  دوري ال  سابع إلنجازی  ة     1
  باللغ  ة العربی  ة 2009م  شروع التع  داد الع  ام لل  سكان والم  ساكن لع  ام   

وباللغ  ة اإلنكلیزی  ة ، وإرس  ال ن  سخة إل  ى ال  سید رئ  یس غرف  ة عملی  ات   
التع  داد ون  سخ أخ  رى إل  ى ك  ل م  ن اإلدارة التنفیذی  ة للتع  داد ورؤس  اء       
 القطاع   ات كاف   ة والن    شر االلكترون   ي وت   م إعمامھ    ا ال   ى م    دیریات     

  . اإلحصاء في المحافظات

100    

    100  المتابعة المستمرة إلنجازیة عمل قطاعات التعداد  2

 
  محاضر االجتماع

  النتائج والتوصیات  الھدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاریخ
السید احمد   8/12

رئیس / یاسین
قطاع التوثیق 

 والمتابعة
أعضاء ، 

  القطاع

مناق   شة انجازی   ة القط   اع   
ح  ول التع  داد  م  ن تق  اریر  

التجریب           ي والتع           داد  
الفعل      ي باإلض      افة إل      ى 
متابع              ة ن              شاطات  

  . القطاعات األخرى

طل  ب ال  سید رئ  یس القط  اع م  ن أع  ضاء القط  اع  إع  داد         -
تقری    ر مف    صل ع    ن فعالی    ات التع    داد التجریب    ي ال    ذي    
نف   ذ ف   ي المحافظ   ات ال   ستة  ابت   داًء م   ن ت   شكیل الھیكلی   ة  

ة والعم       ل واألوام       ر اإلداری       ة وال       دورات التدریبی       
المی    داني وانتھ    اًء بإص    دار التق    اریر النھائی    ة وتحلی    ل      

 .النتائج
كل    ف ال    سید رئ    یس القط    اع أع    ضاء القط    اع بإع    داد        -

تقری    ر ع    ن عملی    ات الح    صر والت    رقیم للع    د الفعل    ي       
ال   ذي ی   شمل كاف   ة محافظ   ات الع   راق مت   ضمنًا الھیكلی   ة    
واألوام   ر اإلداری    ة والتجھی   ز بالم    ستلزمات وال    دورات   

ة والعم    ل المی    داني وانتھ    اًء بإص    دار التق    اریر  التدریبی    
  .النھائیة وتحلیل النتائج

  
  
  

  القطاع المالي
  .قسیتم ذكر انجازیة ھذا القطاع في التقریر الالح ) 2009جرد نھایة  السنة ( بسبب أعمال تصفیة حسابات السنة المالیة 
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  القطاع القانوني
  إنجازیة القطاع

وبلغت االستشارات القانونیة الخاصة بالتعداد العام لل سكان والم ساكن   . أو توقیع أي عقد خالل شھر كانون الثاني  لم یتم إبرام    
  .استشارة)18(

 
  محاضر اإلجتماع

  النتائج والتوصیات  الھدف من االجتماع  أسماء الحضور  التاریخ  ت
 4ت             م عق             د   

إجتماع  ات ل   م ی   تم  
  .تحدید تواریخھا

  نیة أعضاء اللجنة القانو-
أعضاء  اللجنة -

  .المختصة بالمناقصة
  . أعضاء لجنة التحلیل-

مناق  شة كاف  ة الجوان  ب الفنی  ة  
والقانونی              ة الخاص              ة  

ل    سنة ) 6(بالمناق    صة رق    م  
 الخاص        ة بتجھی        ز  2009

خوادم وحاس بات ش بكة بنای ة     
إدخ      ال ومعالج      ة بیان      ات   

  .  التعداد

ف   ي ) 19(إب   رام العق   د الم   رقم  
 الخ     اص بتجھی     ز  5/1/2010

ب وت        شغیل خ        وادم ون        ص
وحاس   بات ش   بكة بنای   ة ادخ   ال   
ومعالج    ة بیان    ات التع    داد م    ع 
ش         ركة الع         راق والع         الم   
لتكنولوجی            ا االت            صاالت   

  . والمعلومات المحدودة 
  
  
  

 القطاع اإلداري
 لخصوصیة العمل في القطاع اإلداري فقد تم تصنیف متابعة إنجازیة  الفعالیات الخاصة بھذا القطاع الى نوعین ، یتمثل

  الصنف األول بجدول متابعة نسب اإلنجازیة  المتحققة ، وكما ھو واضح في الجدول اآلتي؛
 

  نسبة االنجاز الفعالیة ت
 المالحظات %

  100 استئجار وتأثیث المباني 1

  100 تھیئة مستلزمات التجربة القبلیة 2

  100 تھیئة مستلزمات العد التجریبي  3

  100 لیة الحصر للعد الفعليتھیئة مستلزمات التدریب لعم 4

  100 تھیئة مستلزمات الحصر والترقیم للعد الفعلي 5
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فیما یتمثل الجدول الثاني بمتابعة عدد اإلنجازات المتحققة من خالل ما یتم توفیره من مستلزمات أو تھیئة كافة األمور 
  .ة على اختالف قطاعاتھااإلداریة الالزمة  لتسییر  فعالیات المشروع  المختلف

  
 المالحظات العدد الفعالیة اللجنة/الشعبة

  3 دورات/ورش عمل/اجتماعات العالقات

  156 جوالت نقل داخل بغداد وخارج بغداد النقل

  186 أمر إداري و مخاطبات و كتب شكر وإعداد قوائم الذاتیة

  - كتب صادرة و واردة وبرید المحافظات األرشیف

  360 مستند إدخال وإخراج وسندات إعادة مخزنیة المخازن

 37  لجنة مشتریات اللوازم األساسیة واألثاث

 14 لجنة مشتریات الحاسبات

 - لجنة مشتریات المطبوعات
  المشتریات

 10  لجنة تحدید األسعار

كل جولة تتضمن شراء 
أو تدقیق أسعار عدة 

 .مواد

 22 تلجنة صیانة وتصلیح السیارا

 الصیانة 2 لجنة صیانة المولدات

 45 لجنة الصیانة للمباني

 

  - )لكافة محافظات العراق( الوثائق ومستلزمات القرطاسیة  االستالم والتسلیم

  
  


