
 رسالتنا
 

يشــكــل الــتــعــداد الــعــام لــلــســكــان 
ن  اـك دة  2009والمـس ة وـح اـل رـس

واتفاق لكل العراقيين على طريق 
بــنــاء عــراق جــديــد  مــزدھــر 

إن .   ومــتــطــور لــكــل الــعــراقــيــيــن
ان  ـك ـس ـل دة ـل ـح ـت ـم صندوق األمم اـل
ا  ـن ون ـل دـم ـق ن ـي وشركاءنا اآلخرـي
ق  رـي ـف دة اـل اـع ـس ـم الزم ـل الدعم اـل
ة  ـي رـف ـح ازه ـب الوطني للتعداد إلنـج
ه  ـي ـل ق ـع ـف ـت مميزة ليكون تعداداً ـم

 ً  .وطنياً ومعترف به دوليا
 

 على بابان
 وزير التخطيط والتعاون اإلنمائي

 رئيس الھيئة العليا للتعداد

 في ھذا العدد

 البدء بمراحل التعداد الميدانية •

 إعادة جدولة عد السكان •

 من مكتب رئيس الخبراء •

 إنجازات التعداد •

 
 

 2009أخبار التعداد 
 على طريق الحملة الوطنية  للتعداد السكاني            

 2009، أكتوبر 6نشرة دورية عن التعداد العام يصدرھا الجھاز المركزي لإلحصاء وصندوق األمم المتحدة للسكان، العدد 

الحزم والترقيم والحصر: انطالق المراحل الميدانية األولى من التعداد العام للسكان  

والتدريب الحالي يهدف إلى إكساب مشرفـي  

التعداد المهارات الالزمة لتنفيذ الـمـراحـل    

الميدانية األولى من التعداد، حيث سـيـقـوم    

المشرفون الميدانيون بعمليات حزم المحـالت  

والبلوكات وإسقاط عمليات الحزم وتـرقـيـم    

الشوارع واألزقة على الخرائط، بينما سيقـوم  

المعاون بترقيم المباني والمساكن واستيـفـاء   

بيانات المباني والمساكن طبقاً لـنـمـوذج      

وقد جرت عمليات التدريب خـالل  .   الحصر

األسابيع الماضية إلعداد الكوادر بشكل مهني 

ومـن  .   ووفقاً للمواصفات الفنية المـحـددة  

المتوقع أن يستمر العمل في هذه المـراحـل   

 أسابيع، إذ يتوقع استكمال العمل 6-5الميدانية 

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقـم   

بشأن إعـادة     2009لسنة  304

جدولة فعاليات التعداد العام للسكان 

والمساكن، واصلت غرفة عمليـات  

التعداد إجراءات تنفيذ الحزم والترقيم والحصر  وتأجيـل  

لقد .    2010أكتوبر /  عمليات عد السكان إلى تشرين أول

اتخذت الحكومة هذا القرار طبقاً لتـوصـيـات وزارة      

التخطيط والتعاون اإلنمائي واللجنة  الوطنية العليا للتعداد 

وغرفة العمليات المركزية، بناء على تقرير فني مقدم من 

وقد تضمن .   إدارة التعداد بشأن األوضاع الفنية والميدانية

مشتركة من الحكومة ااالتـحـاديـة     القرار تشكيل لجنة 

 قريبا على طريق التعداد

 التقرير النھائي للتجربة القبلية •

 تنفيذ الترقيم والحصر •

استكمال بناء القدرة الفنية للفريق  •
 الوطني العراقي

في المناطق الحضرية والريفية منتصف شـهـر   

في ذات الوقت انتهت عمليات .    كانون أول القادم

المسح الضوئي واستخراج البيانات اإلحصائية من 

التجربة القبلية للتعداد والتي أجريت خالل شهـر  

وتقوم الفرق الفنية بفحص الشـمـول    2009أيار 

وقد أشار .   واالتساق تمهيداً إلعداد التقرير النهائي

مهدي العالق، رئيس غرفة عملـيـات   .  كل من د

التعداد واآلنسة نهى خضر، المدير التنفيذي للتعداد 

إلى رضاهم عن مستوى التنفيذ، وأشاروا إلى أن   

الفريق الوطني العراقي أثبت جدارته في ميدانـي  

التنفيذ الفعلي سواء في الجانب 

الفني أو في جانب استـخـدام   

 . تكنولوجيا المعلومات

2010أكتوبر /عد السكان سيتم في تشرين أول: إعادة جدولة فعاليات التعداد  

وحكومة إلقليم كردستان لحسم األمور العالقة وإجراء  

مراجعة متأنية إلجراءات سير العمل وحل مسألة وقوع 

عدد من الوحدات اإلدارية تحت إدارة بعض محافظات 

يذكر أن الهيئـة  .   1991اإلقليم أو المركز بعد أحداث 

االستشارية الدولية للتعداد العراقي أكـدت خـالل       

أن التعداد العراقـي   2009اجتماعها األخير في تموز 

يتوافق مع التوصيات الدولية وأفضل المـمـارسـات    

اإلحصائية من الناحية الفنية، إال انها أوصت أيضـاً    

بمنح الفريق الفني المزيد من الوقت السـتـكـمـال       

االستعدادات الفنية في مجال الخرائط والسيطرة النوعية 

 .ال سيما على تنفيذ التدريب لعدد كبير من الكوادر

واصلت غـرفـة     

عمليات التعداد العام 

للسكان والمساكن في 

العراق جهودها فـي  

توفير المصادر البشرية والمالية وحشد الجهود   

للمضي قدماً في تنفيذ فعاليات التعداد طبـقـاً   

وفي هذا اإلطـار،    .   للجدول الزمني المعدل

واصلت إدارة التعداد عمليات تدريب وتأهيـل  

الكادر الميداني من المدرسين والمشـرفـيـن    

التربيويين ومدراء المدرارس والمعاونين للقيام 

بعمليات الحزم والترقيم والحصر، حـيـث     

تجري عمليات التدريب في كل محافـظـات   

 .العراق بما فيها محافظات إقليم كردستان



 التعداد العراقي على األجندة الدولية: من مكتب رئيس خبراء صندوق األمم المتحدة للسكان

حة    2ص ف د ا د   ع ت ا ر   ا ل ب شر ة   أ خ   ن

في مواصلة دعمها للتعداد العراقي، 

منحت المدير التنفيذي لصـنـدوق   

االمم المتحدة للسكان ثريا عبـيـد،   

والمكتب اإلقليمي للدول العربـيـة   

رئيس خبراء التعداد العراقي فـي  

الصندوق فرصة لزيارة المقر الرئيسي للصندوق فـي    

نيويورك واستعراض الوضع الراهن للتعداد  الـعـام     

للسكان والمساكن في العراق أمام المجلس التنـفـيـذي    

وبرنـامـج    (UNFPA)لصندوق االمم المتحدة للسكان 

وقد استعرض رئيس .   (UNDP)االمم المتحدة اإلنمائي 

الخبراء إنجازات التعداد في المراحل التحـضـيـريـة     

والميدانية وتوصيات الهيئة االستشارية الدولية للتعـداد  

 العراقي واالستعدادات التي يتم اتخاذها لتنفيذ التعداد بما 

 المزيد من األخبار من مكتب رئيس الخبراء 

في إطار تعزيز قدرات الكوادر الوطنية العراقية في مجـال  

البحث والتحليل الديمغرافي، أوفد صندوق األمم المتـحـدة   

للسكان وفداً عراقياً مؤلفاً من المدير التنفيذي للتعداد العـام  

للسكان والمساكن، ورئيس قسم اإلحصاء في جامعة بغـداد  

ورئيس قسم اإلحصاء في جامعة الموصل ورئيـس قسـم     

اإلحصاء في جامعة القادسية للمشاركة في المؤتمر الدولـي  

 27المنعقد في مراكش خالل الفتـرة     (IUSSP)للسكان 

 وقجد رافق الوفد كل .   2009تشرين أول  2ايلوال ولغاية 

 التعداد العام للسكان يمهد الطريق نحو تنفيذ مسوح متخصصة دقيقة وذات مصداقية في إطار نظام متسق

لعملية تصميم واختيار العينات اإلحصائية      

للمسوح المتخصصة، كما يشكل التعداد       

كقاعدة بيانات إحصائية وفنية أساساً مهما        

وصالحاً لتوحيد المفاهيم والمصطلحات      

والتصانيف والمعايير بين مختلف منتجي      

اإلحصاءات الرسمية للوصول إلى نظام       

إحصائي متكامل ومتسق وموحد وفاعل       

وقادر على استيعاب احتياجات المستخدمين     

 .بمواصفات فنية ومهنية رفيعة

في ذلك قرار الحكومة العراقية الخاص بإعادة جدولة 

على صعيد آخر استكمل مكـتـب   .   فعاليات التعداد

رئيس الخبراء ترجمة بعض الوثائق الفنية بما فيهـا  

دليل العمل الميداني تمهيداً الجتماع الهيئة الدولـيـة   

كما يعمل مـكـتـب      .   المخطط في ديسمبر القادم

العراق مع المركز الرئيسـي  / صندوق األمم المتحدة

ومكتب الدول العربية لتنظيم جلسة خاصة حـول    

التعداد العرقي على هامش اجتماعات الـلـجـنـة     

 .اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة في آذار القادم

يعرف النظام الوطني لإلحصـاءات بـأنـه      

المنظومة واإلطار المؤسسي الذي يتم بموجبه 

جمع ومعالجة وتحليل ونشـر اإلحصـاءات     

اإلحصاءات الرسمية تعتبـر أداة    .   الرسمية

حيوية للتخطيط والمراقبة والتقييم للسياسـات  

العامة في المجاالت الديمغرافية واالجتماعيـة  

وتزيد ثقـة الـجـمـهـور        .   واالقتصادية

باإلحصاءات الرسمية كلما كانت أكثر استقالالً 

 .واستناداً إلى المنهج العلمي والمعيار المهني

لقد تعرضت المنظومة اإلحصائية العراقية       

لتشوهات عديدة خالل العقود الثالثة الماضية،       

واليوم تواجه هذه المنظومة عدد من التحديات        

ليس أقلها إنتاج إحصاءات دقيقة ومتسقة وذات       

عام على تنفيذ     12مصداقية، خصوصاً بعد     

سنة   22آخر تعداد في وسط وجنوب العراق و        

ومن .   على تنفيذ آخر تعداد في إقليم كردستان      

هنا يحتل التعداد موقعاً مهماً وخاصاً في هذه         

العملية حيث يوفر األطر اإلحصائية الالزمة       

من رئيس الخبراء وأحد كوادر برنامج السكان والتنمية في مكتب العراق من أجل 

استكشاف إمكانيات التعاون اإلقليمي وتأسيس شبكة علمية مع مؤسسـات ودول    

لتعزيز قدرات العراق البحثية في مجال السكان والديمغرافيا، ال سيما في ضـوء  

المزمع تنفيذهما  PAPFAMومسح  MICSتنفيذ المسح الوطني للشباب، ومسح 

خالل العام القادم باإلضافة إلى النتائج المتوقعة للتعداد العام للسكان والمساكـن،  

حيث تشكل هذه المصادر قاعدة بيانات أساسية ومهمة يمكن البناء عـلـيـهـا       

واالستفادة منها في وضع سياسة العراق السكانية، خصوصاً وأن الـعـامـل      

 . الديمغرافي يعتبر عامالَ حاسماً في أي خطط تنموية  متوسطة أو طويلة األجل



حة    3ص ف د ا د   ع ت ا ر   ا ل ب شر ة   أ خ   ن

 تتقييم -مراقبة—تنفيذ—فحص: التعداد العام للسكان والمساكن على طريق التنفيذ

رق  أنجز قطاع العمل الميداني تدريب الف
ة  ي دان ي م ة ال ل مرح ال ة ب ف ل ك الميدانية الم
م  ي رق األولى التي تشمل عمليات حزم وت
راق، حيث  ع ة في ال المناطق الحضري
ن  ي شارك م دريب إكساب ال ت يتضمن ال
ات  ان ي ب مھارات عديدة في مجال جمع ال
ات  ي ل ط وإجراء عم خرائ دام ال خ واست
اطق  ن الحزم وتحديد الحدود الخارجية لم
العد على مستوى المحافظات والمحالت 

ع .     والبلوكات كما استكمل القطاع توزي
دريب  ت اعات ال مستلزمات العمل على ق
داً  ي ھ م ظات ت ومقرات التعداد في المحاف
ن  ة شھر تشري لبدء العمل الميداني بداي

 .2009أكتوبر / أول

ا ت  ا ن ي ب جة   ا ل ع ا ل ا ع   م ط  ق

ات إجراء  ان ي ب استكمل قطاع معالجة ال
ارات  م ي الست مسح الضوئ عمليات ال
التعداد التجريبي، واستكمل استخالص 
ساكن  م ي وال ان ب م البيانات لسجالت ال
داول  ج ً ل ا ق ة وف ي زراع ازات ال ي ح وال
ذه  ھ ا ل ھ م ي م تصم ي ت ت المخرجات ال

ات فحص .   الغاية ي ل كمل عم كما است
ات  ف ل الشمول واالتساق للتأكد من أن م
ارات  م ت ل االس وي ك ت ح ات ت ان ي ب ال

 ً ا ي وئ ة ض وح س م م ق .   ال ري ف دا ال وب
ان، حيث من  ج السك ائ ت خراج ن باست
المتوقع أن ينتھي من ذلك قريبا من أجل 
ي  ب جري إعداد التقرير النھائي للتعداد الت
والذي سيناقش في اجتماع الھيئة الدولية 

 . للتعداد العراقي في ديسمبر القادم

د ر ي ب  ت ا ع   ا ل ط  ق

ل  ي أھ ت استكمل قطاع التدريب عمليات ال
شارك  ي ست واإلعداد للفرق الميدانية الت
حصر،  م وال ي رق في عمليات الحزم والت

ر من  ث دورة  750حيث نظم القطاع أك
ر من  ث ا أك  18,000تدريبية شارك فيھ

ن  ي مشرف متدريب من بين المدرسين وال
ن  ي اون ع التربويين ومدراء المدارس والم
ى  المكلفين بتنفيذ المراحل الميدانية األول
ن  اك س م ان وال ك س ل ام ل ع داد ال ع ت ل ل

شآت ن م ات .   وال ي ل م لت ع م ك ت د اس وق
عراق  ظات ال حاف ة م اف التدريب في ك

 .وأصبح الفريق الميداني جاھزا للتنفيذ

داً من  زي ة م ي ن اجرى قطاع العمليات الف
ز  ي جھ االجتماعات والفعاليات من أجل ت
م  ي رق ت ات ال الفرق الميدانية المكلفة بعملي
والحصر بالمتطلبات الفنية الالزمة لتنفيذ 

جودة وى من ال ا .   العمل بأعلى مست م ك
ى  ي عل ن ف اإلشراف ال قام ھذا القطاع ب
دعم  ل ً ل ا ق ري دريب وشكل ف عمليات الت
سارات  ف ت ة اس الفني لقاعات التدريب ألي
ارة  تأتي من قاعات التدريب حول االستم

ا ھ وت ت ا .   ومفاھيمھا واألسئلة التي اح م ك
ادة  ي ق وده ل ھ ق ج ري ف ل ال م ك ت اس
ة  ي ن ف ات ال واصف االستعدادات لوضع الم
م  ت ي ي س ت ة ال ي ضائ ف النھائية للصور ال
ط  رائ خ ز ال ي ھ ج ل ت ن أج ا م راؤھ ش
اإلحصائية الالزمة لعملية عد السكان في 

 .العام القادم

 قطاع العمل الميداني العمليات الفنية
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