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2014، تشرين ثاني 

  جميع الحقوق محفوظة.
  

  في حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى المطبوعة كالتالي:
  

  2014 - نشر االحصاءات الرسميةسياسة ، هيئة احصاء اقليم كردستان
  اقليم كردستان – اربيل

  
  خدمات الجمهور على العنوان التالي: قسمجميع المراسالت توجه إلى 

 ھیئة احصاء اقلیم كردستان

 العنولن البریدي للھیئة
    2559170 066 هاتف: 

  http://www.krso.netصفحة الكترونيه: contact @krso.netبريد إلكتروني:
 

 



 
  

  تقدیم
 
 

احتیاجات الشركاء كافة، فقد  بما یخدمفي اطار سعي ھیئة احصاء اقلیم كردستان لتطویر خدماتھ االحصائیة 
تم تطویر سیاسة نشر االحصاءات الرسمیة على اساس آخر المستجدات في مجال االحصاء الدولي وبشكل 

یخدم خطة اصالح النظام االحصائي بشكل عام. وترتكز سیاسة النشر على التشاور مع الشركاء وتمكین 
  المستخدمین وتنوع الوسائل المستخدمة. 

سیاسة نشر االحصاءات الرسمیة ھو ارتكازھا بشكل كبیر على النشر االلكتروني حیث یعتبر  وأھم ما یمیز
الموقع االلكتروني للھیئة البوابة الرئیسیة لنشر االحصاءات الرسمیة في االقلیم. وھذا التوجھ یتوافق مع 

الى كافة المستخدمین  التطور التكنولوجي المتسارع الذي ساھم بشكل كبیر في وسائل وطرق ایصال المعلومة
  في آن واحد حسب المبادئ االساسیة لإلحصاءات الرسمیة. 

ونحن على یقین أن ھذه سیاسة نشر االحصاءات ھي خطوة على مسار تطویر االحصاءات الرسمیة في االقلیم 
  بما یخدم تعزیز استخدام البیانات االحصائیة في التخطیط ورسم السیاسات وصنع القرارات.

  

 
 
 
 
 

  سیروان محمد محي الدین                
 رئیس ھیئة احصاء اقلیم كردستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

تشمل سیاسة نشر اإلحصاءات الرسمیة في اقلیم كردستان على مبادئ إرشادیة وتوجیھیة لنشر اإلحصاءات الرسمیة، وسوف تعمل ھیئة احصاء 
مالئمة لتحقیق االھداف المحددة والمتمثلة في تعزیز دور اإلحصاءات الرسمیة  عمل اقلیم كردستان على االلتزام بھذه السیاسة من خالل خطط 

  البیانات للمستخدمین بالوقتیة المناسبة مع ضمان سھولة االستخدام. وإتاحة

 

 

  

  . المركزي لإلحصاء وھیئة احصاء اقلیم كردستاناحتیاجات المستخدمین بین الجھاز شر االحصاءات وتلبیةنالتكامل في  .1
 

  .نشر وتعمیم االحصاءات الرسمیة) الھیئة على مستوى االقلیم في مجال Presenceتعزیز حضور ( .2
 

 .) بین مؤسسات االقلیم كجھة متخصصة في نشر وتعمیم االحصاءات الرسمیةVisibilityتعزیز دور الھیئة ( .3
 

  .) لتوظیف االحصاءات الرسمیة في التخطیط وصنع السیاساتEmpowermentتمكین المستخدمین والشركاء ( .4

 

 

 

  :شرائح مستخدمي االحصاءات الصادرة عن ھیئة احصاء اقلیم كردستان الفئات االتیةتشمل 

 الشركاء .1
 المؤسسات الدولیة وأجھزة االحصاء .2
 المؤسسات الحكومیة .3
 السلطات المحلیة .4
 المؤسسات االكادیمیة والبحثیة  .5
 المكتبات العامة والمتخصصة .6
 القطاع الخاص .7
  الجمھور بشكل عام .8

 

 

 المبادئ العامة :  
 االحصاءات الرسمیة ھي سلعة عامة:  

   .2014وتحدیثاتھا في عام  1994المتحدة في عام  المبادئ االساسیة لإلحصاءات الرسمیة الصادرة عن االمم      - أ

االلكتروني للھیئة بھدف یتم نشر االحصاءات الرسمیة مثل البیانات الصحفیة والتقاریر االحصائیة على الموقع   - ب

 االتاحة لجمیع المستخدمین.

تعتمد الھیئة على النشر االلكتروني بصورة رئیسیة من خالل الموقع االلكتروني للھیئة والنشر الرقمي من خالل   - ت

 مجموعات البیانات المؤھلة لالستخدام العام، ویقتصر النشر الورقي على نشرات خاصة ومحددة.

 

  سياسة نشر االحصاءات الرسمية              

  تھدف ھذه السیاسة الى:

 فئات المستخدمینأوال. 

 االحصاءات الرسمیةنشر وتعمیم  ثانیا.



  االحصاءاتمواعید نشر:  

یتم تحدید مواعید نشر االحصاءات الرسمیة وتعمیمھا على جمیع المستخدمین وفق رزنامة احصائیة سنویة ویتم   - أ

 نشر ھذه الرزنامة على الموقع االلكتروني للھیئة.

مل عأیة تعدیالت على مواعید النشر المحددة في الرزنامة تكون بموافقة رئیس الھیئة أو من یفوضھ وفق اجراءات   - ب

  . متفق علیھا

 المخرجات االحصائیة أرشفة :  

یتم أرشفة جمیع المخرجات االحصائیة من تقاریر ونشرات احصائیة الصادرة عن الھیئة وفق اجراءات عمل متفق   - أ
 .علیھا

 احصائي وفق آلیة محددة. مخرجیصدر رقم تعریفي لكل   - ب
 .)Source Files(صیغتھا االصلیة لنسخ االلكترونیة من المخرجات فياتحتوي عملیةاالرشفةعلى    - ت
 .االحصائیة أرشفة جمیع المخرجات لمتابعة علىتتولى وحدة النشر في الھیئة مسؤولیة ا  - ث

 

  حمایة البیانات : Data Protection 

  .  قانون االحصاءیتم نشر البیانات االحصائیة وتوفیرھا للمستخدمین بشكل یضمن التوافق مع            

  االخطاء/تعدیل المخرجات االحصائیةاجراءات تصحیح           :    

الموقع االلكتروني للھیئة وفق اجراءات عمل  وذلك من خالل یتم التبلیغ عن أیة تعدیالت على المخرجات االحصائیة المنشورة       

                       متفق علیھ.

      : االحصائیةالمنتجات   .1

  الصادرة عن ھیئة احصاء اقلیم كردستان على: تشمل المنتجات االحصائیة         
  .التقاریر االحصائیة الورقیة 

  .االلكترونیةالتقاریر االحصائیة  

  .ملفات اخرىجداول احصائیة أو المواد المنشورة على الموقع االلكتروني للھیئة سواء في قواعد بیانات أو  

 shape files .ومكوناتھا مثل  الخرائط االحصائیة 

  .البیانات الوصفیة من ادلة ترمیز وتصنیفات ومنھجیات عمل 

           2 . الخدمات اإلحصائیة/الفنیة:  

                 تشمل الخدمات االحصائیة :     

  .طلبات خدمات الجمھور 

  .أو القطاع االھلي والخاصاالستشارات الفنیة من قبل مؤسسات حكومیة أخرى  

  :المواضیع االحصائیة  3. 

تمكن المستخدمین من الوصول الى البیانات معیاریة حصائیة اعن الھیئة حسب مواضیع  المنشورةیتم تصنیف االحصاءات  

 .بسرعة

 

 

  ثالثا. المنتجات والخدمات االحصائیة



  :مؤشرات جودة المنتجات والخدمات          4. 

    .            معلومات حول جودة البیانات االحصائیةوتشمل التقاریر االحصائیة الصادرة عن الھیئة 

   ( Branding ) :تسویقیةالالعالمة .           5

 . تسویقیةخاصةیتم تمییز المخرجات االحصائیة الصادرة عن الھیئة بعالمة                              

  :حقوق النشر .          6 

 . تنویھ للمستخدمین لالستدالل حول مصدر البیانات وآلیة االقتباستشمل جمیع المخرجات االحصائیة   

 .تشمل الجداول االحصائیة المنشورة على الموقع االلكتروني للھیئة على بیانات وصفیة معیاریة 

 

 

   :المبادئ العامة .1

 المخرجات االحصائیة المجانیة: - أ 

  . رة على الموقع االلكتروني الرسميالتقاریر االحصائیة االلكترونیة المتوفجمیع  )1

 .جمیع الجداول االحصائیة المنشورة على الموقع االلكتروني  )2
  . البیانات الصحفیة )3
  . منھجیات العمل بما في ذلك االستبیانات والتصنیفات المستخدمة وفق المبادئ االساسیة لإلحصاءات الرسمیة )4
 مات الجمھور التي ال یزید العمل على تجھیزھا من قبل الفني عن ثالثة ساعات عمل.طلبات خد )5
البیانات الخام المؤھلة لالستخدام العام للمؤسسات الحكومیة والمؤسسات االكادیمیة والبحثیة غیر الربحیة وطالب  )6

  . الجامعات
  . ) لجھات االھداءHard coverالتقاریر االحصائیة الورقیة ( )7

 : المخرجات االحصائیة غیر المجانیة  -ب                     

في (یستثنى من ذلك  طلبات خدمات الجمھور التي یزید العمل على تجھیزھا من قبل الفني عن ثالثة ساعات عمل )1

  .ة مؤسسة حكومیة أومؤسسة شریكة)بحال كانت الجھة الطال

  .أو في حال كانت الغایة من االستخدام ھي ربحیة الخاصالبیانات الخام المؤھلة لالستخدام العام لصالح القطاع  )2

  مالحظات  غیر مجاني  مجاني  المنتجات / الخدمات

      ×  البیانات الصحفیة

      ×  البیانات والتقاریر المتوفرة على الموقع االلكتروني

  حسب الجھة الطالبة  ×  × PUFالبیانات المؤھلة لالستخدام العام 

وحسب الجھة  مجاني في حال كان وقت االعداد اقل من ثالثة ساعات  ×  ×  طلبات خدمات الجمھور

  الطالبة

  جھات االھداءاالولویة ل    ×  ) Hard coverالتقاریر االحصائیة الورقیة (

 

 

 والخدمات االحصائیة رابعا. تسعیرالمنتجات



 جھات االھداء  .2

االحصائیة مجانا وتكون ھذه بالمخرجات  بتزویدھم الھیئة  قوم ت بالمؤسسات أو االفرادالذینجھات االھداء قوائم  تشمل 

 أو من یفوضھ بذلك. الھیئةالقوائم معتمدة من قبل رئیس 

 الخصم واإلعفاء .3
  .  لموافقة رئیس الھیئة أو من یفوضھ بذلك تخضع عملیات الخصم واإلعفاء لخدمات أو منتجات احصائیة            

 
 
 
 
 

   والمستخدمينحوار المنتجين  .1

م الجھات ذات ل اجتماعات ثنائیة أو ورش عمل تضوالشركاء من خال   أحد ركائز سیاسة النشر ھي التشاور مع المستخدمین 
 Customized mailing(  االختصاص/االھتمام  العالقة أو التواصل االلكتروني منخالل قوائم مصنفة حسب موضوع 

lists(. 

تغطي مختلف مراحل المسح ویشمل وتشمل خطة عمل تنفیذ مسح احصائي أنشطة تستھدف المستخدمین   - أ
 ذلك مرحلة التحضیر للمسح والتنفیذ والنشر.

 للتشاور مع المستخدمین.یشمل الملف االبتدائي لتنفیذ أي مسح خطة عمل خاصة   - ب

 مسح رضى المستخدمين .2

بما في ذلك  الھیئةبشكل منتظم باستطالع أراء المستخدمین حول جودة منتجات وخدمات  الھیئةقوم ت  - أ

 .الھیئةنظمھا تالتقاریر االحصائیة والموقع االلكتروني وخدماتالجمھور وورش العمل التي 
وإستراتیجیة التواصل مع المستخدمین والشركاء  ابتعدیل خطط عملھ تقومالھیئةبناء على نتائج المسح،   -  ب

 .فع جودة الخدمات والمخرجاتلر

  خدمات الجمهور .3

 ةتتولى وحدة النشر في الھیئة استالم ومتابعة وتوثیق جمیع طلبات البیانات الواردة الى الھیئة وفق اجراء خاص  - أ
 . بطلبات خدمات الجمھور

أیام عمل من تاریخ االستالم ویتم تبلیغ صاحب الشأن في حال كان ھناك حاجة  خمسةتم انجاز طلبات البیانات خالل   - ب
 . لفترة اطول

یتم توثیق جمیع طلبات البیانات في قاعدة بیانات خدمات الجمھور بتفاصیل تسمح باستخراج تقاریر احصائیة تساعد   - ت
 .في تطویر جودة الخدمات المقدمة

یتم اعداد دراسة سنویة طول طبیعة طلبات البیانات التي لم یتم تلبیتھا من قبل الھیئة وتوصیات بخصوص توفیر   - ث
 .بدائل من مصادر اخرى

 

ویتم أو بروشور حول عمل الھیئة یتم الترویج لمنتجات وخدمات الھیئة من خالل دلیل خاص بذلك "دلیل خدمات ھیئة احصاء اقلیم كردستان" 
 ھذه المواد بشكل سنوي.مثل تحدیث 

 یتم الترویج لعمل الھیئة ومھامھا على مستوى اقلیم كردستان بمختلف الوسائل.  - أ
 واالجتماعات التي تنظمھا الھیئة ألغراض الترویج للھیئة. ورش العملاالستفادة من یتم   - ب
من خالل وسائل التواصل االجتماعي یتم الترویج لعمل الھیئة وأنشطتھا، كما یتم العمل على نشر االحصاءات   - ت

Social Media . 

 1/6/2014 بتاريخ السياسة هذه اعتماد تم

 خامسا. التواصل مع المستخدمین

  الھیئةالترویج لمنتجات وخدمات  سادسا.



 

 



 


