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عدادأهم ما أجنزته اإلدارة التنفيذية للت

 -: مال وكما �يتقامت اإلدارة التنفيذية للتعداد خالل الفرتة املاضية �جناز العديد من األع
افظـــات االنبـــار التحضـــري واإلعـــداد واملشـــا ركـــة  يف تنفيـــذ عـــدد مـــن التجـــارب القبليـــة يف حم

 . والبصرةوبغداد وأربيل 
لومــــات ونظــــم عقــــد العديــــد مــــن الــــورش التدريبيــــة يف جمــــال العمــــل الفــــين وتكنولوجيــــا املع

ماعية لدول غـرب آسـيا املعلومات اجلغرافية �لتعاون والتنسيق مع اللجنة االقتصادية واالجت
للســكان  ورش تدريبيــة، شـارك فيهـا العديــد مـن خـرباء التعــداد العـام) 8(وبواقـع ) األسـكوا(

 .يف ا�االت املختلفة
عـــدد مـــن  إعـــداد العديـــد مـــن التقـــارير اخلاصـــة �لتجـــارب القبليـــة  وكـــذلك اإلشـــراف علـــى

.موز الدولالتقارير اخلاصة �دلة الرتميز ومنها دليل التخصصات العلمية ودليل ر 



عدادأهم ما أجنزته اإلدارة التنفيذية للت

 مات اجلغرافية والـيت املشاركة يف العديد من الورش يف جمال تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلو
ر مـا مت التوصـل إليـه أقامتها اجلامعـة التكنولوجيـة �لتنسـيق مـع الشـركات العامليـة وتقـدمي آخـ

 .  من هذه الشركات يف جمال التعداد العام للسكان
ضـم ممثلـي العديـد مـن تشكيل اللجنة األمنية اخلاصة �منيـة وسـرية البيـا�ت وتناقلهـا والـيت ت

ضـافة إىل �إل) جهاز املخـابرات، األمـن الـوطين، مستشـارية األمـن القـومي(األجهزة األمنية 
 .ممثل عن وزارة االتصاالت

رســـاهلا إىل بعـــد االنتهـــاء مـــن إعـــداد االســـتمارة مـــن قبـــل قطـــاع العمـــل الفـــين وامليـــداين، مت إ
 .2020لسنة ) 185(الوزارات املعنية إلبداء مالحظا�م بضوء قرار جملس الوزراء رقم 



عدادأهم ما أجنزته اإلدارة التنفيذية للت

ىل قطـاع العمـل استالم كافة املالحظات اخلاصة �ستمارات التعداد من الوزارات وحتويلهـا إ
 .مارةالفين لغرض األخذ �ا وفق التوصيات الدولية ومبا ال يثقل حجم االست

عـايل السـيد الـوزير مت إعادة إعداد موازنة التعداد �لتنسيق مـع القطـاع املـايل وبضـوء توجيـه م
مليـــار دينـــار ) 9(مليـــار دينـــار إىل ) 60(بتخفـــيض النفقـــات حيـــث مت ختفيضـــها مـــن مبلـــغ 

 .األجهزة اللوحية على أن ختصص لتوفري البىن التحتية اخلاصة مبراكز البيا�ت وشراء
جيـل التعـداد مـن سـنة  مت تعديل التوقيتات الزمنية اخلاصة بفعاليات التعـداد علـى أثـر قـرار�

 .2021إىل سنة  2020
 ة يف حمافظة كربالءركة  يف تنفيذ التجربة اإللكرتونية القبلي واملشاالتحضري واإلعداد. 



قطاع العمل الفين وامليداين

ازنسبة االجن  الفعالية اسم اللجنة ت

100% اجناز دليل التخصصات العلمية اخلاص �لتعداد يةجلنة إعداد دليل التخصصات العلم 1

50%

يف اخلــارج لكتابــة  مت رفــع االســتمارة والتعليمــات وقواعــد التــدقيق اخلاصــة بعــّد اجلاليــات•
 .الرب�مج من قبل قطاع تكنولوجيا املعلومات

ــــد علــــى متاب• ــــة واهلجــــرة واملهجــــرين للتأكي عــــة األعمــــال مــــع مت االتصــــال بــــوزاريت اخلارجي
.السفارات والقنصليات العراقية يف اخلارج

ارججلنة عد اجلاليات العراقية يف اخل 2

100% اجناز دليل النشاط االقتصادي اخلاص �لتعداد جلنة إعداد دليل النشاط االقتصادي 3

90%

لــدليل املنجــز مت اكمــال أعمــال اللجنــة اخلاصــة �عــداد دليــل تصــنيف املهــن وقــد مت تــدقيق ا
ى دليــل املهــن مــن خــرباء علــكثــرية التعــديالت �ل واألخــذالتقريــر  مراجعــة تومتــتــدقيقاً �ائيــاً 

.منظمة العمل الدولية
جلنة إعداد دليل املهن 4

65%
تم بعد عملية وسي) الرقم اإلحصائي(مت اجناز عمل جلنة إعداد ترميز الوحدات االقتصادية 
).الرقم اإلحصائي(احلصر إعداد دليل جلنة ترميز الوحدات االقتصادية 

الرقم (جلنة ترميز الوحدات االقتصادية 
)اإلحصائي

5



قطاع العمل الفين وامليداين

ازنسبة االجن  الفعالية اسم اللجنة ت

100% مت اجناز دليل الدول •

جلنة مراجعة دليل الرموز اإلحصائية 6
35%

ة �ملناطق املتنازع دليل الوحدات اإلدارية فالعمل متوقف فيه حلني حل املشاكل املتعلق•
.وتوفري املبالغ املخصصة للعمل امليداين يف احملافظات عليها

80%

ا املعلوماتمت اكمال جداول حصر املباين واملساكن وتسليمها إىل قطاع تكنولوجي•
آخــر  العمــل مســتمر علــى االنتهــاء مــن جــداول عــد الســكان واملســاكن �العتمــاد علــى•

.حتديث لالستمارة
جلنة إعداد جداول اإلخراج 7

80%
املنشـــآت مت اجنـــاز اســـتماريت عـــد الســـكان واملســـاكن وحصـــر املبـــاين واملســـاكن واألســـر و •

 .واألنشطة الزراعية
مــــــــات جلنــــــــة تصــــــــميم االســــــــتمارات والتعلي

وقواعد التدقيق
8



قطاع العمل الفين وامليداين

ازنسبة االجن الفعالية اسم اللجنة ت

50% .العمل مع مدراء اإلحصاء يف احملافظات إلعداد فرق العمل امليدانيةمت  جلنة اإلشراف احمللي 9

80% .مت حتديد فرق اإلشراف املركزي جلنة اإلشراف املركزي 10

10%
واملســاكن  مت االنتهــاء مــن تــدقيق ومراجعــة مســودة اجلــداول الصــماء للتعــداد العــام للســكان

.و�نتظار تنفيذ التعداد لغرض استخراج النتائج 2020لسنة 
للجنة مراجعة وحتليل النتائج 11

85%
يـة السـابقة وآخرهـا خطـة الرتقـيم واحلصـر بضـوء نتـائج التجـارب القبلإعداد دليل العمل على 

.  جتربة حمافظة كربالء
قيمجلنة إعداد دليل  خطة احلصر والرت  12



يةقطاع تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات اجلغراف

املالحظات نسبة االجناز اسم النشاط ت

متت جتربته ميدانياً وجيري العمل على التطوير 60% نظام احلزم  1

متت جتربته ميدانياً وجيري العمل على التطوير 55% نظام الرتقيم واستمارة احلصر 2

متت جتربته ميدانياً وجيري العمل على التطوير 60% نظام استمارة سجل بيا�ت األسرة 3

متت جتربته ميدانياً وجيري العمل على التطوير 50% نظام استمارة العد  4

متت جتربته ميدانياً وجيري العمل على التطوير 40% نظام إدارة العمل امليداين  5

سيتم جتربته بعد اكمال النسخة األولية 45% نظام غرفة العمليات  6

سيتم جتربته بعد اكمال النسخة األولية 30% نظام التقارير اإللكرتونية  7

سيتم جتربته بعد اكمال النسخة األولية 20% نظام الرتميز  8

متت جتربته ميدانياً وجيري العمل على التطوير 75% قواعد بيا�ت اجلهاز اللوحي  9

متت جتربته ميدانياً وجيري العمل على التطوير 50% قواعد البيا�ت املركزية  10

أنظمة وبرامج التعداد اإللكرتونية



يةقطاع تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات اجلغراف

زنسبة االجنا اسم النشاط ت

100% .العقد اخلاص مبركز البيا�ت الرئيسي واملركز البديل 1

100% .العقد اخلاص بربط املركز الرئيسي �لكيبل الضوئي مع املركز البديل 2

100%
يبـل الضـوئي، ومـدى من �حية ربط مجيع حمافظات اإلقليم مع حمافظة بغداد عن طريـق الككردستان  إقليممدى جاهزية التأكد من 

. جاهزية البىن التحتية اخلاصة �التصاالت
3

100%
اد �ملواصـفات الفنيـة الـيت العمل ضمن جلنة حتديد العروض اخلاصة �لشركات اليت مت تقدميها من قبل جمموعة من الشركات لالسرتشـ

.زةقدمت من قبلهم، ومن مث احالتها إىل اللجان املختصة لالستفادة منها أثناء وضع املواصفات اخلاصة �ألجه
4

50%
 بضوء تغيري موعد تنفيذ التعدادوضع آلية جديدة لعمل القطاع 

.وضع اخلطة األمنية اخلاصة بتناقل البيا�ت من قبل اجلهات األمنية
5

50%

ل الضـــوئي يف أكثـــر مـــن اجتمـــاع يف وزارة االتصـــاالت لالستفســـار عـــن السياســـات واالجـــراءات والضـــوابط اخلاصـــة مبـــد الكيبـــ عقـــد
مكانيــة �مــني االتصــال مــع حمافظــات العــراق كافــة والــيت ختتلــف عــن السياســات واالجــراءات املتبعــة يف اقلــيم كردســتان، حيــث تبــني ا

).سينا(اإلقليم بشرط أن تكون ضمن الشبكة احلكومية املؤمنة ضمن مشروع 
6

الدعم الفني



يةقطاع تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات اجلغراف

زنسبة االجنا اسم النشاط ت

100% .ال االجراءات املطلوبةاكمال املواصفات اخلاصة �لبيئة التطويرية والتجريبية ورفعها بشكل رمسي إىل اللجان املختصة إلكم 7

100%
اصـة �ألجهـزة اللوحيـة املشاركة يف اللجـان اخلاصـة �لتعـداد لوضـع مواصـفات األجهـزة واحلاسـبات �إلضـافة إىل وضـع املواصـفات اخل

.لعمل التجارب عليها وبيان مدى مالئمتها للتطبيقات اليت مت بناءها من قبل كوادر�
8

100%
لـز�دة خــربة ) بــل الضـوئيعقــد مـد وجتهيـز الكي(االشـرتاك يف الـدورة التدريبـة اخلاصــة �لوصـلة املايكرويـة ضــمن عقـد وزارة االتصـاالت 

.كوادر وزارة االتصاالت  الكوادر وامكانية  تشخيص اخللل الذي  قد حيصل أثناء فرتة العمل واجياد احللول املناسبة له �لتعاون مع 9

100%

 
 
املشاركة يف مرحلة استمارة األسرة
املشاركة يف مرحلة العد. 
امليـــدان اجنــاز عمليــة تناقــل البيــا�ت مــن األجهــزة اللوحيــة يف 

.إىل اخلوادم يف مقر اجلهاز املركزي لإلحصاء

-:بالء من خالل املسامهة يف اجناز التجربة امليدانية يف حمافظة كر 
ة�يئة االجهزة واملعدات املطلوبة إلجناح التجرب.
تقدمي الدعم الفين جلميع مراحل العمل.
املشاركة يف مرحلة احلصر والرتقيم.
يئة األجهزة اللوحية�. 

10

الدعم الفني



رافيةقطاع تكنولوجيا املعلومات ونظم املعلومات اجلغ

زنسبة االجنا اسم النشاط ت

100% نسبة االجناز يف أعمال الطبقات اجلغرافية للحدود اإلدارية عدا إقليم كردستان 1

100% نسبة االجناز يف أعمال الطبقات اجلغرافية للمنطقة احلضرية عدا إقليم كردستان 2

12% الريفية عدا إقليم كردستاننسبة االجناز يف أعمال الطبقات اجلغرافية للمنطقة  3

79% نسبة االجناز يف أعمال الرسم لطبقة املباين عدا إقليم كردستان 4

5% نسبة االجناز يف أعمال تدقيق البيا�ت عدا إقليم كردستان 5

84% نسبة االجناز يف أعمال استالم الصور الفضائية  6

90% نسبة االجناز يف أعمال استالم الربجميات 7

50% نسبة االجناز يف أعمال بناء قواعد البيا�ت املكانية 8

نظم المعلومات الجغرافیة
لصـور الفضـائية اخلاصـة  قيام فريق عمل من قطاع تكنولوجيـا املعلومـات بـز�رة هيــأة اإلحصـاء يف إقلـيم كردسـتان لغـرض جتهيـزهم�

دادمبحافظات اإلقليم وتدريب العاملني على آلية العمل يف معاجلة تلك الصور وجتهيزها للعمل يف التع



قطاع االتصاالت

 واملالية يف وزارة  اجتماعات للقطاع بعد إعادة تشكيله بر�سة السيد مدير عام الدائرة اإلدارية 4عقد
 .االتصاالت

 دثــة وشــاملة تزويــد� بتقــارير حم) زيــن العــراق، آســيا ســيل،كورك(الطلــب مــن شــركات اهلــاتف النقــال

 ).4G,3G,2G(لكافة مناطق التغطية لكل شركة وفق صيغة 
تناقــل إعــداد خطــة أمنيــة متكاملــة مــن قبــل جلنــة مــن اجلهــات املختصــة ضــمن القطــاع العتمادهــا يف 

 .البيا�ت
لتابعــة هلــا يف كافــة الطلــب مــن وزارة االتصــاالت بتزويــد� خبارطــة توزيــع لكــل البــداالت ومراكــز الربيــد ا

.احملافظات لبيان امكانية استخدامها كمراكز اشرافية خاصة �لتعداد



قطاع التدريب

عدد املشاركني اء�ريخ االنته �ريخ البدء الدورة أو الورشةاسم  ت

29 2019/7/9 2019/7/7 2020ن لسنة ورشة تدريبية خاصة �عداد موازنة برامج األداء للتعداد العام للسكان واملساك 1

87 2019/8/29 2019/8/28 2020ساكن لسنة الورشة التدريبية للدان املالية واإلدارية اخلاصة �لتعداد العام للسكان وامل 2

8 2019/10/10 2019/9/29 (VB. NET)الدورة التدريبية  3

23 2019/10/17 2019/10/10
غــراض �يئــة العمــل يف تعزيــز القــدرات واملهــارات يف رســم اخلــرائط ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة أل(الــدورة التدريبيــة 

)  احلصر والرتقيم ضمن التعداد اإللكرتوين 4

72 2019/11/14 2019/11/12 )ادشرح آلية احلزم والرتقيم واحلصر وملء استمارات التعد(الورشة التدريبية  5

87 2019/12/5 2019/12/2 )ادشرح آلية احلزم والرتقيم واحلصر وملء استمارات التعد(دورة تدريبية حول  6

8 2019/12/12 2019/12/11
لعـام اخلاصـة �لتعـداد ا) سـجل املوجـودات الثابتـة/ 13مسك سجل حماسبة ( الورشة التدريبية 

2020للسكان واملساكن لسنة 
7

8 2019/11/29 2019/11/25
وصـــالحية الـــدخول إىل الغـــرف  UPSالتـــدريب علـــى اســـتخدام منظومـــة اطفـــاء احلريـــق وجمهـــز القـــدرة الكهر�ئيـــة 

اخلاصة مبركز البيا�ت ومنظومة املراقبة 8

10 2020/12/31 2019/12/20 Vm ware, Hyper-V 9

42 2021/3/25 2021/3/22 لتعداد للسكانشرح آلية احلزم والرتقيم وملء االستمارات إلكرتونياً ضمن أعمال التهيئة ل 10



قطاع اإلعالم والنشر

ازنسبة االجن  الفعالية اسم اللجنة ت

100%

تغطية إعالمية لـلتجارب القبلية اليت نفذت يف احملافظات •

عالم يف احملافظاتنة اإلجل 1

فعاليات اإلعالميةتزويد املوقع اإللكرتوين للجهاز املركزي لإلحصاء جلميع األنشطة وال•

 التواصل مع الرأي العام عرب الصفحة الرمسية للجهاز املركزي لإلحصاء•

 اجراء عدة مقابالت تلفزيونية مع املعنيني للتعداد•

 اجراء جمموعة من اللقاءات الصحفية واإلذاعية عن التعداد•

تنفيذ عدة أفالم و�ئقية عن التجارب القبلية•

75%
 توزيع الكتب الرمسية والدعوات اخلاصة حبضور االجتماعات•
توزيع اجندات التعداد على اجلهات احملددة•

نة التوزيعجل 2

100%

صـــندوق األمـــم  �لتنســـيق مـــع) ميســـان ودهـــوك(إقامـــة ورشـــتني إعالميتـــني يف حمـــافظيت •
الع علــى املتحــدة للســكان حبضــور مــدراء اإلعــالم واإلحصــاء يف كافــة احملافظــات لالطــ

 .اخلطة اإلعالمية اخلاصة �لتعداد
جلنة النشر والرتويج 3



قطاع اإلعالم والنشر

 
ازنسبة االجن الفعالية اسم اللجنة ت

100% ل االجتماعينشر أنشطة وفعاليات التعداد عرب املوقع اإللكرتوين وصفحة التواص• جلنة النشر اإللكرتوين 4

100%

 �يئة قاعات االجتماعات•
 �يئة اللوحات التعريفية•
 استقبال الضيوف•
توفري الكراسات وا�لدات•

نة العالقات العامةجل 5

100%

 توثيق حماضر االجتماعات اخلاصة �لتعداد•
 حفظ كل الكتب الرمسية اخلاصة �لتعداد•
عمل قطاعات التعدادجنازية توثيق إ•

جلنة التوثيق 6



القطاع املايل للتعداد

 
ازنسبة االجن الفعالية ت

100%
ا، صيانة السيارات، مشرت�ت األ�ث واملواد غري اإللكرتونية، مشرت�ت احلاسبات وملحقا�(منح سلفة للجان اخلاصة �لتعداد 

لغرض تغطية نفقات األنشطة اخلاصة �لتعداد) ضيافة التعداد، أمني الصندوق
1

100% وأرسلت اىل وزارة املالية مبوعدها املقرر 2021إعداد التقارير الشهرية �خلاصة البيا�ت املالية لغاية شهر نيسان  2

100% إجناز كافة املعامالت املقدمة للصرف 3

100% صك) 28(سند، حترير صكوك عدد ) 14(سند، سندات قيد عدد ) 21(إجناز سندات صرف عدد  4



القطاع اإلداري للتعداد

ازنسبة االجن  الفعالية ت

100%
ل املشـمولني �لـدوام اإلضـايف، نقـل اخلـرباء، نقـل املوفـدين، نقـ(�يئة السيارات واآلليات لفعاليـات وأنشـطة التعـداد املختلفـة وتشـمل 
).توزيع الربيد العاجل، الواجبات امليدانية، نقل مواد مشرت�ت التعداد

1

100% .املطلوبة�يئة غرف وقاعات قطاع تكنولوجيا املعلومات وجتهيزها بكافة االحتياجات  2

100%
لــــى الســــيارات، املشــــرت�ت، الفحــــص، اعتــــدال االســــعار، تصــــليح الســــيارات، الكشــــف ع(متابعــــة أعمــــال جلــــان التعــــداد املختلفــــة 

).مشرت�ت احلاسبات
3

100% .البطاقاتإجناز معامالت الشراء املختلفة وإدخال وإخراج املواد خمزنياً وترحيلها إىل  4

100% .ةتنظيم سجالت الصادر والوارد لقطاعات التعداد كافة وتوزيع الربيد اليومي والعاجل واألرشفة االلكرتوني 5

100% .)تشكيل قطاعات العمل، جلان أيفاد العاملني، أوامر االنفكاك واملباشرة(أجناز كافة األوامر اإلدارية اخلاصة بــــ  6

100%
العمـــل اإلضـــايف وكـــذلك طبـــع كتـــب الشـــكر والتقـــدير للعـــاملني يف التعـــداد وكـــذلك األوامـــر اإلداريـــة اخلاصـــة �لتنســـيب والتكليـــف و 

.�لتعداداصة األوامر اإلدارية اخلاصة �مللتحقني يف الدورات التدريبية واألوامر اإلدارية اخلاصة مبنح السلف للجان اخل
7



القطاع اإلداري للتعداد

ازنسبة االجن  الفعالية ت

-: طباعة كافة املطبوعات اخلاصة �عمال التعداد وهي 9

100% دليل رموز الدول

100% دليل التخصصات العلمية

100%  2019تقرير التجربة القبلية األوىل واليت نفذت يف حمافظة االنبار عام

100%  2019عام ) أربيل، البصرة، بغداد(تقرير التجربة القبلية الثانية واليت نفذت يف حمافظات  



القطاع القانوين

1(االتصـاالت رقـم  إجناز عقد مد وربط الكيبل الضوئي بني مركز البيا�ت الرئيس والبديل مع وزارة (
 .2020/ 2/ 11يف 
القطــاع اخلــاص  إجنــاز عقــد �يئــة غــرف اخلــوادم يف مركــز البيــا�ت الــرئيس والبــديل مــع إحــدى شــركات

 .2020لسنة ) 2(رقم 
 غة العقـد مع وزارة االتصاالت لوجود بعض املتغـريات يف صـي) 1(العمل على إعداد ملحق للعقد رقم

 .املربم
ة كافــة العمــل علــى إعــداد ملحــق عقــد مــع جامعــة تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لغــرض مراجعــ

ى املواصـفات الفنيـة األعمال اليت مت تنفيذها من قبل كـوادر فطـاع تكنولوجيـا املعلومـات واملصـادقة علـ
 .اخلاص �ألجهزة املطلوبة لتنفيذ أعمال التعداد



التحد�ت

لدولــة خــالل هــذه الســنة املبلــغ املخصــص لتنفيــذ فعاليــات التعــداد يف املوازنــة االحتاديــة لتضــمني عــدم  .1
 .واليت كانت خمصصة للبىن التحتية

اجنـاز التـأخر يف  الظرف الصحي الذي مير به العامل والعراق من تفشـي جائحـة كـورو�، والـيت أدت إىل .2
 .امليدانية يف نظم املعلومات اجلغرافية ودليل الوحدات اإلداريةاألعمال بعض 

ل هــذه الســنة بســبب تنفيــذ االنتخــا�ت يف هــذه الســنة ألقــى بظاللــه علــى إمكانيــة تنفيــذ التعــداد خــال .3
 .قرب موعد إجراء االنتخا�ت من املوعد احملدد لتنفيذ التعداد العام للسكان

ات التدريبيـــة يف التعـــداد وخاصـــة يف جمـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات مـــن أخـــذ الـــدور متكـــن العـــاملني عـــدم . 4
ركات أخــــذها يف إحــــدى دول املنطقــــة مــــن قبــــل الشــــم تيــــلتطــــوير أدائهــــم والــــيت كــــان مــــن املقــــرر أن 

 .ا�ال بسبب عدم توفر التخصيص املايلاملتخصصة يف هذا 



التحد�ت

ذ التعداد التجرييب والذي كان عدم توفر البىن التحتية للتعداد يف هذه السنة سيؤدي إىل الـتأخر يف تنفي. 5
 .من املقرر تنفيذه قبل موعد تنفيذ التعداد الفعلي بسنة على أقل تقدير

ينهـا أن يـتم تنفيـذها مـن العـراق، واختـذت اهليـأة العليـا للتعـداد يف حاإللكرتوين جتربة جديدة يف التعداد . 6
أن يــتم تطــوير  اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء وهــذ األمــر يتطلــب/ قبــل الكــوادر الفنيــة يف وزارة التخطــيط 

نجــز هــذا العمــل الكبــري العــاملني يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات بكافــة ختصصــا�ا حــىت تســتطيع أن ت
 .الذي أحالته عدة دول عربية إىل شركات متخصصة لتنفيذه وكلفها أموال طائلة



شكرا حلسن اصغائكم


