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، ویعتب  ر التع  داد  ٢٠٠٩نف  ذ الجھ  از المرك  زي لإلحص  اء التع  داد الع  ام للس  كان والمس  اكن ف  ي ش  ھر تش  رین األول ع  ام      
أضخم عملی ة إحص ائیة تق وم بھ ا الدول ة حی ث یس تلزم تعبئ ة م وارد مادی ة ومالی ة وبش ریة ض خمة لت وفیر قاع دة بیان ات                 

  . ق بحجم وتركیب وخصائص السكان والمباني والمساكنومؤشرات رقمیة حدیثة وشاملة وموثوقة بما یتعل
  

من الناحیة الجغرافی ة والفئ ات المس تھدفة ت م إع داد       ٢٠٠٩لغرض ضمان الشمول في التعداد العام للسكان والساكن لعام 
الفئ ة   لتكون دل یًال إرش ادیا لك وادر التع داد الت ي تت ولى عملی ة حص ر وع د ھ ذه          ) البدو ( خطة حصر وعد القبائل الرحل 
سلوب العد وآلیة عملھا وضمان ع دم تك رار ع دھا أو ع دم ش مولھا لك ي نحص ل عل ى         إ من سكان العراق ، موضحًا فیھا

من اطق ولجمی ع البیئ ات    تعداد ن اجح عل ى وف ق المع اییر الدولی ة واألھ داف الوطنی ة وتكتم ل ص ورة الس كان ف ي جمی ع ال            
  .االجتماعیة

)البدو ( خطة حصر وتعداد ل الرحل   
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معتاد، ویقطنون في بیوت الشعر أو  إقامةالتعداد كافة السكان المتنقلین الذین لیس لھم مكان  ألغراض ،یقصد بالبدو
المدن أو القرى،  أطراففي  آلخرالخیم أو ماشابھ، وینتقلون في البادیة بحثًا عن الكأل  والماء، أو ینتقلون من مكان 

 .ن باقي السكان في نفس سجالت واستمارات التعدادأنھم في ذلك شأبیانات عن السكان البدو شالوتؤخذ 
 

 
 

من ضمن الفئات الخاصة التي یتطلب عدھا اعدادا خاصا بحیث یتم عدھم ) ومعظمھم من البدو(تعتبر القبائل الرحل 
ھذه الفئة من السكان الرحل  لطرق والوسائل التالیة لحصر مساكندون حذف او تكرار، وتشمل الخطة الحالیة، ا

 :وترقیمھا ومن ثم جمع بیانات عن افرادھا وذلك على النحو التالي
  

باالتصال بشرطة الحدود أو مع التشكیالت األخرى ذات العالقة قبل إجراء التعداد  المحافظةالتعداد في  نةتقوم لج .١
وتحدید .  المحافظةداخل  جغرافیًاأو عشیرة /ة ولیقبمواقع مضارب كل تحدید والطلب منھم  ،بحوالي شھر

واالستدالل على ھذه  فرق العملمعلومات اولیة حول تحركاتھم في تلك الفترة، ووضع ادالء تحت تصرف 
 .المضارب من خاللھم

الع  د بم  دة قص  یرة  لحظ  ة /لتص  ویر المن  اطق المش  ار إلیھ  ا وذل  ك قب  ل ی  وم    ) ان ل  زم االم  ر( القی  ام بطلع  ات جوی  ة   .٢
وتھ دف عملی ة التص ویر الج وي إل ى تحدی د مواق ع التجمع ات الس كانیة بش كل ع ام، وإل ى تحدی د              ).  حوالي الش ھر (

  ). من على األرض(بیوت الشعر المتباعدة والتي ال یمكن رؤیتھا بالعین في الموقع 
الحص ر قب ل ی وم التع داد     م ن قب ل ف رق    والسكان الرحل مباش رة  ) الخیم وبیوت الشعر(القیام بعملیة حصر المساكن  .٣

 .العشرین یوماوفي مدة ال تتجاوز ) ٢٠٠٩تشرین أول  ٢٤/ ٢٣لیلة ( العام
بطاق ات حص ر وتع داد القبائ ل الرح ل      ووسائل االتصال الالس لكي  بمیدانیة بسیارات میدانیة ومزودة الفرق التجھیز  .٤

وط الس یر مض افًا إل ى ذل ك مخطط ات توض ح       وخط  ) ان امك ن ذل ك وحس ب الض رورة    (والصور الجوی ة  ) البدو ( 
 بالحیون ات ، وفي حال ة ع دم إمكانی ة إس تخدام الس یارات یس تعاض عنھ ا        )ان لزم  االمر لذلك(أماكن تجمعات المیاه 

  .لحمل مستلزمات الحصر والعد والماء
طة البادی  ة أو ش  ر(  القةـ  ـالع   رى ذاتـالت األخ  ـدود أو التشكی  ـالح  دلی  ل م  ن ش  رطة  می  داني یراف  ق ك  ل فری  ق   .٥

ول  یس  -مك  ون م  ن شخص  ین أو اكث  ر حس  ب الض  رورة ویستحس  ن  ) الش  رطة المحلی  ة أو دلی  ل ذو معرف  ة بالمنطق  ة 
  .أن یكونوا من أبناء السكان الجاري حصرھم في ذلك المكان -ضروریًا

فة الى االشخاص باالضاتواجد فیھا القبائل الرحل بتشكیل فرق حصر وتعداد یالتي  المحافظةالتعداد في  لجنةتقوم  .٦
 . أعاله) ھـ(المشار الیھم في الفقرة 

  
التكلیف التي  أوامرغرار على  )ھـ ، و(بندین التكلیف لفرق الحصر والتعداد المنوه عنھا في ال أوامرصدر ت .٧

 .لفرق الترقیم والحصر والعدستصدر 
 :تشكل فرق الحصر والعد لمناطق البدو من  .٨
  

اء البدو اللذین تتوفر فیھم القدرة والكفاءة على فھم التعلیمات وملء یفضل ان یكون من ابن( رئیس فریق   أ 
 ).إستمارتي الحصر وعد السكان والمساكن 

معاون یساعده في أداء المھمة ولھ القدرة على ان یحل محل رئیس الفریق عند الحاجة، ویساعده في أداء  ب 
 .مھامھ

 .المتوقعة والتجوال بشكل یغطي كافة حدود المحافظةدلیل لمساعدة الفریق للوصول الى مناطق تواجد البدو .  ج 
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 .حمایة خاصة من شرطة الحدود او أیة قوة امنیة   د 
 
 .تدریب بشكل مشتركالطیة السكان البدو في المحافظة وغیجري توزیع الفرق داخل المحافظة لت .٩

 .تباشر الفرق عملھا في الحصر والعد .١٠
 لبطاقات الخاصة بتعداد البدو وسجالت االستمارات والجداولمن ا یتم تزوید فرق الحصر والتعداد بعدد كاٍف 

 .في تلك المنطقة  سر القبائل الرحلألالمقدر  العدد إلى إستاد، والتعداد للحصر التنظیمیة
) ٢٠٠٩/تش رین االول   ٢٣/٢٤لیل ة  (أي قب ل لحظ ة الع د    تبدأ ھ ذه الف رق عملھ ا من ذ الی وم  األول لفت رة الع د         .١٢

 .بعشرین یومًا
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  آلیة العمل  :ثاثال
  :يأتحصر وتعداد القبائل الرحل وفقا لما ی بإجراءتقوم فرق الحصر والتعداد 

الذي قد یتواجد فی ھ مجموع ة م ن األس ر، یتق دم رئ یس الفری ق         البدوعند وصول الفریق إلى موقع تجمع السكان  .١
ویش رح ل ھ أھ داف      ،)في تلك المنطق ة  ءالوجھا حدأأو مختار القبیلة، أو (او العشیرة والدلیل لمقابلة شیخ القبیلة 

) الخیم ة (األف راد إل ى بی ت الش عر      كل یتوجھ في تنفیذ عملیة التعداد في موقعھ وانمنھ المساعدة العملیة وطلب 
  . الخاص بھ

یق وم رئ یس الفری ق بع د ذل  ك بتقس یم الموق ع إل ى بلوك ات او إل  ى اقس ام مس تعینًا بالمخطط ات والص ور الجوی  ة               .٢
 .كل عداد من فریقھلتحدید عمل 

رقم ا  ) البل وك او القس م  (حصر سكان كل مسكن ضمن نطاق عملھ، ویأخذ كل نطاق عمل  یبدأ كل عداد بعملیة  .٣
  .خاصًا بھ

 الحائزینالحصر بموجب سجل حصر المباني واألسر وجراء عملیة إب رئیس الفریق أو المعاونیقوم   .٤
 .افة المعلومات المطلوبة في السجل  وفقًا للتعلیمات الخاصة بھا حیث تمأل ك ینالزراعی

سكان  بموجب سجل استمارات السكان والمساكن لبعد أجراء الحصر لألسر، یقوم العداد باجراء عملیة عد ا .٥
 .وفقًا للتعلیمات الخاصة بھا 

ملء بعد استیفاء البیانات المطلوبة لألسرة في كل من استمارة الحصر والتعداد ب رئیس الفریق أو المعاونیقوم  .٦
ویوقع  ،البطاقة الخاصة بتعداد البدو بالمعلومات المطلوبة فیھا ویدون اسمھ ورقم وتاریخ أمر التكلیف بالتعداد

للفرق المیدانیة البطاقة ویسلمھا الى رئیس األسرة ویقوم بإبالغ رئیس األسرة بضرورة االحتفاظ بھا وإبرازھا 
 .اشي عدھم أكثر من مرةوذلك لتح ،مقابلتھمعند بالتعداد  األخرى المكلفة

فیم  ا یتعل  ق بالمس  اكن المتباع  دة ح  ول التجم  ع الرئیس  ي فعل  ى رئ  یس الفری  ق تك  وین اط  ار یض  م ھ  ذه البی  وت           .٧
وال دلیل   العش یرة المحیطة بالتجمع الرئیسي مستعینًا بالصور الجویة المتوافرة و المعلومات الت ي ی دلي بھ ا ش یخ     

  .متناثر عن اقرب بیوت الشعر االخرى لھم مضافًا إلى ذلك سؤال قاطني كل بیت شعر

بعد اتمام حصر جمیع المساكن وسكانھا ف ي منطق ة تجم ع معین ة ی تم تمش یط المنطق ة للتأك د م ن ش مولیة حص ر             .٨
 .ھذه المساكن وسكانھا
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  حاالت خاصة: رابعًا 
 

.  ف ي أح د خط وط الس یر    لبدو الرحل الذین ھم في طریقھم مع مساكنھم المتنقلة إلى مضرب جدید وتمت مصادفتھم ا .١
یتقدم رئیس الفریق والدلیل من كبیرھم ویشرح لھ أھداف العملیة، وفي حالة التأكد م ن ع دم حص رھم مس بقًا یطل ب      
الیھ التوقف وأن یلتزم سكان كل بیت شعر بجوار بیت الشعر المحمول والخاص بھم بش كل یس مح بتحدی د ك ل بی ت      

وبعد التأكد من ذل ك ت تم عملی ة حص رھم وجم ع      .  خرآدم عدھم في مكان ، وتبدأ عملیة التأكد من عهمحمول وأفراد
البیانات عن افراد االسر، ویتم اعتبار الموقع الجغرافي للعد ھو الموقع الذي تتجھ الیھ ھذه القافل ة لالقام ة فت رة م ن     

 .الوقت خالل فترة العد

 :ت المیدانیةالرحل الذین ینزلون في أماكن یتعذر الوصول الیھا بالسیارا والبد .٢

ی  تم نق  ل الف  رق المیدانی  ة إل  ى مث  ل ھ  ذه التجمع  ات بالط  ائرات العامودی  ة، أو باس  تخدام وس  ائط النق  ل الحیوانی  ة            •
 .على االقدام كاألحصنة، الجمال، والحمیر والبغال او مشیًا

افھ ا، حی ث   الق رى او باطر / داخ ل المح الت   او بی وت ش عر   ال تشمل فئة السكان الرح ل األس ر الت ي تقط ن ف ي خ یم       .٣
 .القرى/ ستعد ھذه الفئة من السكان مباشرة من خالل تلك المحالت

  
  اإلجراءات المتبعة لذلك: خامسًا

وقی  ادة ش  رطة الح  دود او ش  رطة ق  وات البادی  ة او اي م  ن التش  كیالت   التنس یق ب  ین لجن  ة التع  داد ف  ي المحافظ  ة   .١
 ،لعم ل ب اي معلوم ات یحتاجونھ ا خ الل فت رة الع د       ف رق ا وتزوی د   ،في المناطق التي یتواجد فیھا س كان رح ل  االخرى 

 .باإلضافة إلى توجیھ فرق العمل میدانیًا
 .وقائد الشرطة  في تلك المنطقة مسؤولین عن إتمام ھذا العملرئیس فریق العمل ومعاونھ یكون كل من   .٢
 :الفرق المیدانیة على النحو التاليتجھز   .٣

  .السلكي سیارة مسلحة مرافقة لكل فریق مع جھاز إرسال •
 .التزود بالوقود االحتیاطي، وذلك لتباعد المسافات •
 . التزود باإلطارات •
 .التزود بالماء والطعام •

ت وفیر ف رق إض افیة عل ى       المحافظ ة ف ي   التع داد  لجن ة في حالة أن كان عدد الس كان الرح ل كبی ر، فیج ب عل ى        .٤
 .المھمة ضمن الوقت المحددسرع ما یمكن لدعم الفرق المیدانیة العاملة وذلك إلنجاز أالفور وب
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  )البدو (طاقة حصر وتعداد القبائل الرحل تعلیمات تعبئة ب: سادسًا
  

  مكونات البطاقة 
  : لونین وقسمین ھما  ومقوى ذالورق الالبطاقة من 

  

    :القسم أ
 

ف ي ھ ذه البطاق ة    ل الخاص ة  بعد االنتھ اء م ن عملی ة الحص ر وع د األس ر بم لء الحق و         رئیس الفریق أو المعاونیقوم 
  .لجنة التعداد في المحافظةإلى   ملحقاتاي مع سجل الحصر والسكان و اویتم تسلیمھ

 

  :الحقول اآلتیة البطاقة ضمن توت
  

 .یدون اسم اإلقلیم بالنسبة لمحافظات إقلیم كردستان: إلقلیما  - ١
  .یدون فیھ اسم المحافظة  :المحافظة  - ٢
 .اسم رئیس األسرةیدون فیھ :  اسم رئیس األسرة   - ٣
 .رئیس الفریق او المعاونیدون فیھ اسم :  رئیس الفریق أو المعاون اسم  - ٤
 . یدون فیھ تاریخ الحصر والعد ألسرة البدو:  تاریخ الحصر والعد  - ٥
 .الخاص بالتعدادالمحافظة  لجنة التعداد في ختم  - ٦
   

     :القسم ب 
 

ه البطاق ة  ھ ذ ف ي  االنتھاء م ن عملی ة حص ر وع د األس ر بم لء  الحق ول الخاص ة         بعد  رئیس الفریق أو المعاونیقوم  
ویتض من ھ ذا القس م     یصادفھ فریق حص ر آخ ر،  عندما  ھاوإبراز اإلى رئیس األسرة لالحتفاظ بھ البطاقة  تم تسلیموی

  : الحقول اآلتیة 
  .إسم رئیس االسرةیدون فیھا اسم اإلقلیم والمحافظة و : ٣ -١الحقول من 

  .الحصر والتعداد للبدو یقتشكیل فریدون فیھ رقم وتاریخ األمر اإلداري ب :  ٤قل الح
  .وتوقیعھ ریئس الفریق او المعاوندون فیھ اسم ی :  ٥الحقل 
  .یدون تاریخ الحصر والعد:  ٦الحقل 
  .بالتعداد  المحافظة لجنة التعداد في  ختم:  ٧الحقل 

  
بع د   ب وع د الب دو وف ي ك ال القس مین أ و      الذي قام بحص ر  الفریق او المعاونس ئیرأما رقم البطاقة فیتم وضعھ من قبل 

    .لئھمام
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  القسم    أ                                              جمھوریة العراق                                                
                              وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي      

  رقم البطاقة                                     الجھاز المركزي لإلحصاء           
  
  
  
  
  

 
  

  )البدو(طاقة حصر وتعداد القبائل الرحل ب
  
  

 ........................................................:...................یمـاإلقل  .١
  
 ........................................................: ..............ـةافظالمح  .٢

 
 ...................................:..........................سم رئیس األسرة ا  .٣

 
 ....................................:............سم رئیس الفریق أو المعاونا  .٤

 
 ٢٠٠٩/     /              :الحصر والعد تاریخ  .٥

 
  :ختم المحافظة الخاص بالتعداد  .٦
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                               بالقسم                  جمھوریة العراق                                                   

                          وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي      
  رقم البطاقة                                       الجھاز المركزي لإلحصاء           

  
  
  
  
  
  
  

  )البدو ( بطاقة حصر وتعداد القبائل الرحل 
  
  

 ...................................................:.....................قلیماإل .١
 
 ................................................:....................المحافظة .٢

 
 .....................................................:.....إسم رئیس األسرة .٣

 
 ٢٠٠٩/     /     التاریخ ......  ....الرقم / األمر اإلداري بتشكیل فرقة الحصر والتعداد  .٤

  
 :وتوقیعھ إسم رئیس الفریق أو المعاون  .٥
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 ٢٠٠٩/       /          :حصر والعدتاریخ ال .٦
 

  ختم المحافظة الخاص بالتعداد .٧
   

  
  
  


