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                    )Population  Census(تعداد السكان   •

 وتقييم وتحليل ونشر أو توزيع البيانات الديمغرافية تصنيفمجموع عملية جمع و وه

  . فترة زمنية معينةللسكان خالل القتصادية واالجتماعية أو

 وتنفيذ تخطيط يتسنى يولك وة المادية وتوزيعها ،إلنتاج الثر سييعتبر السكان عنصر أسا

نشاط إداري أو بحث علمي يتطلب وجود بيانات موثوق بها  تنمية اقتصادية واجتماعية أو

لهذه " رئيسا" وتفصيليه عن حجم السكان وتوزيعهم وتكوينهم ، ويشكل تعداد السكان مصدرا

    . اإلحصاءات األساسية للمقارنة 

      )Housing Census(تعداد المساكن  •

المتعلقة يم وتحليل ونشر أو توزيع البيانات اإلحصائية يهو مجموع عملية جمع وتصنيف وتق

   . خالل فترة زمنية معينةالمساكن وشاغليها في البلدب

 ويوفر التعداد المعلومات عن الموجود من الوحدات السكنية والمعلومات عن الخصائص

ثر في الحفاظ على الخصوصية والصحة وتهيئة أحوال معيشية عادية اإلنشائية التي لها ا المرافقو

  .لألسرة

   هدف التعداد .2
لتنمية اوضع خطط وبرامج ل" اساسيا" متطلبا) بما ينتجه من بيانات(يمثل التعداد العام للسكان والمساكن 

سكان الذين هم  ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص البكلباستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة وموثوقة 

الوحدات (أهم عناصر وأهداف التنمية ،باإلضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن المباني والمساكن 

 للعديد من  احصائيطارأتستخدم كالتي ت والحيازات الزراعية آوالمنش) السكنية والمساكن الجماعية

  في أعداد التقديرات السكانية للفترة ما"ضا اي أهمية التعدادتبرركما  التعدادات األخرى والمسوح بالعينة،

  .بين التعدادات 

 استخدامات تعدادات السكان والمساكن .3
تخطيط الخدمات  وكالسياسات والبرامج الحكومية،  ،  ألغراض صنع السياسات والتخطيط واإلدارة    

     .واالنتخابات

   .ألغراض البحوث والدراسات

والطلب على الـسلع والخـدمات وااليـدي         عرضكال،  لألغراض التجارية والصناعية والعمالة   

  . العاملة



 :ألغراض األعداد للتعدادات االخرى هي

مناطق العد وإعداد اإلطار وتحديد الحيازات الزراعية وأصحاب ، كتحديد التعداد الزراعي .1

 .الحيازات

في وتستخدم عن الخصائص االقتصادية لألفراد ، كالمعلومات التي تجمع تعداد المنشآت .2

تعداد الحق  الصناعية والتجارية والخدمية ألعداد اطار لاد قوائم بأصحاب هذه المنشآتإعد

يوفر تعداد السكان معلومات عن المنشآت ، كما للمنشآت أو الستكمال سجالت المنشآت

 ويديرها أشخاص يعملون لحسابهم أشخاصتشغل أقل من خمسة  الصغيرة الحجم التي

ة ،  اضافة الى ها من سجالت المنشآت الرسميعلي الخاص والتي اليمكن الحصول

 .الصناعات الريفية والمنزلية

 . تعداد المباني .3

 .نظام اإلحصاءات الجارية للمساكن .4

تستخدم بيانات تعداد السكان كمؤشرات لحساب  ،السجل المدني واإلحصاءات الحيوية .5

 . معدالت الوقائع الحيوية وقت إجراء التعداد

شاء سجل مستمر للسكان نتستخدم تعدادات السكان كمنطلق أل ،سجالت السكان المستمرة .6

 . شامل وكامل للتسجيل المدني للمواليد األحياء والوفياتمعلى أن يتوفر نظا

  االحصائية للتصميم العلمي للعيناتراألطيوفر التعداد ، المسوح بالعينة ما بين التعدادات .7

 نتائج المسوح وقياس التغيرات الحاصلة في  للمقارنة تعتمد في تقييم معقوليةةساسيأوبيانات 

 .الخصائص التي تم دراستها في كل من التعدادات والمسوح

   الخصائص األساسية للتعداد .4
على حدة  ) جماعيةوحدة سكنية أو مساكن     (هو عد كل شخص وكل مسكن       ،  العد الفردي  4-1

  .بصورة منفصلة وتسجيل خصائص أولئك األشخاص وتلك المساكن

 أن يغطـي منطقـة محـددة        من خصائص التعداد   ضمن منطقة محددة،     الحصر الشامل  4-2

 يجب ان يحصر جميع االفـراد الحاضـرين أو          تعداد السكان  وفي مجال    ، بدقة "جغرافيا

 أما بالنـسبة    ، ويتوقف ذلك على نوع العد المستخدم     المقيمين ضمن حدود منطقة التعداد      

بغـض  ة ضمن المنطقة المستهدفة      فيجب أن يشمل جميع الوحدات السكني      المساكنلتعداد  

  .النظر عن نوعه 



 عد كل شخص وكل مسكن باالستناد إلى النقطـة الزمنيـة المحـددة            ،  )اآلنية  ( التزامن   4-3

 المجموعة إلى فتـرة مرجعيـة محـددة          العد  بحيث تشير بيانات   )لحظة االسناد الزمني  (

مرجعية لكل البيانات التـي      أن تتطابق الفترة الزمنية ال     طغير أنه ال يشتر    ، "دقيقا "تحديدا

تجمع ولكن معظمها تعود مرجعيتها ليوم التعداد وقد تكون في بعض الحاالت فترة تسبق              

  .التعداد

 ممـا يتـيح     كل عشر سنوات    التعداد في فترات زمنية منتظمة     أجراء،  الدورية المحددة  4-4

تقبل تقييم الماضي ووصف الحاضر وتقـدير المـس       و دورية ثابتة، أجراء المقارنات في    

 .بدقة

  نبذة تاريخية عن التعدادات في العراق . 5   
أنيطت مهمة تنفيذ التعدادات العامة للسكان إلى الجهاز المركزي لإلحصاء ،حيث قام   

لكي يفي بمتطلبات خطة التنمية القومية والحاجات  1977 /10 /17التعداد السادس في بتنفيذ 

نية وبما يضمن إجراء المقارنات الدولية على أسس  والبيانات السكاتإلحصاءااألخرى لالوطنية 

هي فترة قياسية من حيث  تسعة اشهر و فترة أمدهالعلمية وسليمة ،أنجزت نتائج هذا التعداد خال

 تلك الفترة على قصرها على المستوى العالمي واستخدمت فيه أحدث األساليب اإلحصائية في

  .وسع التفصيالت الضرورية من الدقة وبأنسبيل إعدادها بأعلى مستوى ممك

حيث  ، 17/10/1987 في " من قبل الجهاز المركزي لالحصاء ايضاالتعداد السابع للسكان نفذ

وفر مؤشرات إحصائية شاملة عن التغيرات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والسكنية على 

  .مستوى جميع المحافظات ولكل من الحضر والريف

وفر هذا التعداد مؤشرات إحصائية ، 16/10/1997داد الثامن نفذ في آخر تعداد للسكان هو التع

كل لمحافظة و) 15(شاملة عن التغيرات السكانية واالجتماعية واالقتصادية والسكنية على مستوى 

 .)السليمانية ، اربيل ودهوك (من الحضر والريف ماعدا محافظات إقليم كردستان

  

  
 


