
 األساس القانوني للتعداد
الل  ن ـخ جاء اإلطار القانوني للتعداد ـم
ون  اـن ـق روف ـب ـع ـم ـخاص اـل ع اـل التشرـي

م      ن رـق اـك ـس ـم ان واـل ـك ـس ـل التعداد العام ـل
بــمــوجــب قــرار  2008لســنــة )  40( 

م  ر رـق ي )  32( مجلس الرئاسة الموـق ـف
دة  2008تشرين أول  رـي ي ـج ر ـف ونـش

دد  ـع ي اـل ي  4095الوقائع العراقية ـف ـف
ذا . 2008تشرين ثاني  ل ـھ ـك ، حيث يـش

التشريع خطوة ھامة على طريق إنجاز 
ن  اـك ـس  2009التعداد العام للسكان والـم

ي  ي ـف راـق كجزء من الجھد الرسمي الـع
وتشــيــر .   الــتــنــمــيــة وإعــادة اإلعــمــار

الــتــجــربــة الــدولــيــة إلــى أن الــتــشــريــع 
طـوة  م ـخ ر أـھ ـب ـت ـع داد ـي ـع ـت ـل ي ـل الوطــن
ر  يتوجب على الدول اتخاذھا حيث يعتـب
الــتــعــداد الــعــام لــلــســكــان والــمــســاكــن 
ذ  ـف ـن مشروعاً وطنياً سيادياً يتوجب أن ـي
ة  على أساس تشريعات وقرارات وطنـي
د ـل ل ـب .  تتخذھا الجھات التشريعية في ـك

ة  الزـم ات اـل ـع رـي لذلك فإن صدور التـش

ن  اـك ـس ـم ان واـل ـك ـس ـل ام ـل لتنفيذ التعداد الـع
ق  2009 ى طـرـي ـل ة ـع اـم شكل خطوة ـھ

ا  ـھ داد وإدارـت ـع ـت ـل إنجاز الحملة الوطنية ـل
 .وفقاً ألحدث الممارسات في ھذا المجال

 

 الحملة الوطنية للتعداد
ً للتشريعات العراقية الصادرة بشأن  طبقا
التعداد، فقد انطلقت التحضيرات إلنجاز 

، 2009التعداد العام للسكان والمساكن 
حيث يوجه أعمال التعداد الھيئة الوطنية 
العليا للتعداد برئاسة وزير التخطيط 
والتعاون اإلنمائي والتي تضم كبار 
مسئولي الدولة في الوزارات واألجھزة 

وعلى صعيد .   والمؤسسات ذات العالقة
اإلدارة اليومية تتولى غرفة عمليات 

مھدي العالق، رئيس .  التعداد برئاسة د
الجھاز المركزي لإلحصاء  وتكنولوجيا 

كما أن .  المعلومات، إدارة العمل اليومي
ھناك فريق وطني يضم المدير التنفيذي 

  .  ورؤساء القطاعات األساسية للتعداد

 التعداد طريقنا للتنمية وإعادة اإلعمار في العراق

 2009تحديات التعداد 

داد  ـع ـت ذ اـل ـي ـف ـن ـت رار ـل ال شك ان اتخاذ ـق
محفوف  2009العام للسكان والمساكن 

ر  ـم راق ـي ـع ا وأن اـل ـم ـي بالمخاطر ال ـس
ة  ـي اـح ـن ن اـل ة ـم ادـي ـي ـت ر اـع بأوضاع غـي
األمنية والسياسية، إال أن التعداد أصبح 
ع  اـيش ـم ـع ـت ن اـل ـك ـم ة ال ـي ـح ـل ة ـم حاـج
ات  اـج اك ـح ـن ا وأن ـھ ـم ـي تأخيرھا ال ـس
ى  ـل تنموية كبيرة تعتمد بشكل أساسي ـع

ً مــن .  2009نــتــائــج الــتــعــداد  وإدراكــا
ط  الفريق الوطني للتعداد بأھمية التخطـي
ام  د ـق ـق داد ـف ـع الدقيق والسليم إلنجاز الـت
دة  ـح ـت ـم م اـل دوق األـم ع صــن بالتعاون ـم
د  ي ـق ـت ات اـل وـب ل الصــع ـي ـل ـح للسكان بـت
م  تعترض طريق إنجاز التعداد، حيث ـت

ات،  ـئ الث ـف ي ـث ات ـف وـب تصنيف الصــع
ي  ـت ة اـل ادـي ـي ـت األولى ھي المشكالت االـع
ل  ـي ـغ م وتـش روع ضــخ تتعلق بإنجاز مـش
عــدد كــبــيــر مــن الــطــواقــم وتــأمــيــن 
ة وإدارة  ـي اـل ـم ة واـل ادـي ـم ات اـل زـم المستـل
الــعــمــل بشــكــل حــرفــي، والــثــانــيــة ھــي 
رات  ـب ـخ ـقص اـل ـن ق ـب ـل ـع ـت ات  وـت التحدـي
ة  ـي راـق ـع اءات اـل ـف ـك رة اـل المتراكمة وھـج
وعــدم تــوفــر تــوثــيــق شــامــل ودقــيــق 
ة  ـب ـق ل ـع ـك ا يـش ـم ة ـم ـق اـب دادات الـس ـع ـت لـل
وتحدياً كبيراً أمام الفريق الوطني للتعداد 
ذ  الذي يكتسب المھارات من خالل التنفـي

ي .   الفعلي لفعاليات التعداد ـھ أما الثالثة ـف
از  ـج دات إلـن األخطار وتمثل كافة التھدـي

الــتــعــداد والــتــي تــعــود لــألوضــاع األمــنــيــة 
ل  د ـك ل ـع ـم ي تـش ـت ة واـل ـي ـل داـخ والسياسية اـل
ع  ل ـم اـم ـع ـت د واـل ي وـقت واـح المحافظات ـف
طـة إلدارة  األوضاع األمنية، وقد وضعنا ـخ
ا  ـن ـت ـل ـم ھكذا أزمات ونأمل أن ننجح بإنجاز ـح

 .الوطنية بأفضل السبل

 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

 قريبا على طريق التعداد

اجتماع الھيئة االستشارية الدولية  •
 للتعداد

 ورشة عمل للسيطرة النوعية  •

 تنفيذ التعداد التجريبي •

 بدء التدريب في المحافظات •

 انطالق الحملة اإلعالمية للتعداد •

 في ھذا العدد

  التعداد طريقنا للتنمية •

  الحملة الوطنية للتعداد •

  تحديات إنجاز التعداد •

  من مكتب رئيس الخبراء •

نقل المعرفة للقراءة الذكية  •
 للبيانات

 

التصنيفات المستخدمة في  •
 التعداد

 

  من كردستان •

  أخبار التعداد •

  

 
 

 2009أخبار التعداد 
 على طريق الحملة الوطنية  للتعداد السكاني            

 2009أيار  1. 1نشرة دورية عن التعداد العام يصدرھا الجھاز المركزي لإلحصاء وصندوق األمم المتحدة للسكان، العدد 

ھذا باإلضافة إلى غرفة عمليات 
وعلى .   خاصة بإقليم كردستان

صعيد المحافظات، فإن التعداد يدار 
من خالل اللجان الوطنية في 
المحافظات التي يترأسھا السادة 
المحافظون وتضم ممثلي الوزارات 
والدوائر الرسمية والفعاليات الشعبية 
واألھلية على طريق إنجاز التعداد 
.  العام بشكل حرفي ومميز وناجح

وتتولى اللجان الوطنية للتعداد في 
المحافظات كافة المسؤوليات 
المتعلقة بإنجاز التعداد بما في ذلك 
حشد الجھود الوطنية وتسھيل مھام 
فريق التعداد والمساھمة في التوعية 
الجماھيرية من أجل التعاون مع 
الفريق الوطني للتعداد للحصول 
على معلومات دقيقة وصحيحة من 
األفراد واألسر والمنشآت للوصول 

 .إلى تعداد ناجح ومميز ودقيق



/(UNFPA)ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان 
مكتب العراق أن الصندوق يسعى لتشكيل شبكة من 
الخبراء في كل من عمان وبغداد وأربيل من أجل 
مكن من  ت تجاوز الصعوبات الناجمة عن عدم ال
اسب بسبب  ن م وقت ال الوصول إلى العراق في ال

ويشير .    األوضاع االستثنائية التي يمر بھا العراق
رئيس الخبراء إلى أن وحدة الدعم الفني في مكتب 
واصل  ت مل بشكل م ع راق ت ع دى ال دوق ل الصن
ددا من  د ع ق داد حيث ع ع ت ومنسق مع إدارة ال
داد  ع ت ل ي ل وطن ق ال ري ف ة مع ال االجتماعات الفني
رنس  ف ون و ك دي باإلضافة إلى عقد اجتماع عبر الفي
ى االتصاالت  ة إل اإلضاف اتف ب ھ ر ال ب وآخر ع
اليومية من خالل البريد اإللكتروني واإلنترنت مع 
ذ  ي ف ن ن عن ت ي رؤساء القطاعات المختلفة المسؤول

دعم .   الخطط التفصيلية للتعداد كما نظمت وحدة ال

ام  ع ذي ال الفني في عمان اجتماعاً فنياً مع المدير التنفي
ة  ي ة اإلعالم ل م ح ب وال دري ت اعات ال ط اء ق ورؤس
ع  مزم خطط ال والمتابعة والتوثيق من أجل مناقشة ال
تنفيذھا باإلضافة إلى تزويد رؤساء القطاعات بالنصح 
داد بشكل  ع ت الفني بما يتوجب تنفيذه من أجل إنجاز ال

داد في .   ناجح ومميز ع ت راء ال ب ق خ ري وم ف ق ا ي م ك
أسيس  ال ت م ك ت ة الس الزم اإلتصاالت ال الصندوق ب
ة  ع راج داد وم ع ت ل ة ل ي دول ة ال اري ش ت ة االس ئ ي ھ ال
ي  ت ات ال ف ي صن ت اذج وال م ن ة وال ارات واألدل م االست
ة  ل رح ي، وفي م ب جري ستستخدم في إنجاز التعداد الت

ا ھ ت ج دوق .   جمع البيانات ومعال ظم الصن ن وسوف ي
طاع  ة مع ق ي وع ن طرة ال اقشة السي اجتماعا فنياً لمن
ق  ري ف السيطرة النوعية في عمان بداية أيار لتدريب ال
ا من  ھ ة وإجراءات الفني على أساليب السيطرة النوعي

 .2009أجل تطبيقھا في مراحل  التعداد 

 دور صندوق األمم المتحدة للسكان

 المزيد من أخبار مكتب رئيس الخبراء في الصندوق

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

يستمر صندوق األمم المتحدة للسكان في تقديم 
جاز مشروع  ي إلن ال م العون الفني والدعم ال

ساكن  م ان وال سك ل في  2009التعداد العام ل
لؤي .  العراق ، وفي ھذا اإلطار فقد تم تعيين د

داد  ع ت دوق في ال راء الصن خب شبانه رئيساً ل
 جورج جورجي. ويقول د.  السكاني العراقي

ً خاصاً  (UNDG)تجاوباً مع المتطلبات الدولية وبالتعاون مع السلطات العراقية، أسست مجموعة األمم المتحدة اإلنمائية  ا ي ان م ت ً إئ ا صندوق
ة في  (C-23)ويتضمن ھذا الصندوق من بين قضايا وأمور أخرى، مشروعاً حمل الرقم .   (ITF)بالعراق  ي ن ف درات  ال ق ع ال يھدف إلى رف

ان  سك ل ام ل ع اداد ال ع ت العراق في مجال جمع وتحليل واستخدام البيانات السكانية في صياغة الخطط التنموية مع تركيز خاص على بيانات ال
مليون دوالر ساھم صندوق إئتمان العراق فيھا بحوالي خمسة ماليين  7.8والمساكن والمسوح األسرية واسعة النطاق بموازنة إجمالية قدرھا 

 .دوالر، والحكومة العراقفة بمليون ونصف ومليون ونصف من موازنة صندوق األمم المتحدة للسكان 

ة / يلقد تولى صندوق األمم المتحدة للسكان ي رب  (ASRO)مكتب العراق إدارة ھذا المشروع بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في المنطقة الع
ساكن .   (TSD)والقسم الفني في المكتب الرئيسي  م ان وال سك يذكر أن المشروع يركز على قضايا بناء القدرات والتدريب والتسھيل والدعم الفني لتنفيذ التعداد العام لل

 .وتحليل نتائجه وتعزيز استخدامھا على المستوى الوطني. في العراق 2009
 

م في فنياً، يعمل الصندوق  بالتعاون مع عدد من االشركاء الدوليين، وفي ھذا اإلطار وبناء على طلب السيد وزير التخطيط والتعاون اإلنمائي  دوق األم العراق، بدأ صن
الطالع 2009المتحدة للسكان وقسم اإلحصاء التابع لألمم المتحدة إجراءات تشكيل الھيئة االستشارية الدولية للتعداد العراقي  قال ل ، حيث ستشكل ھذه الھيئة منبرا مست

ارس م م ذ ات على التحضيرات الفنية التي يقوم بھا الفريق الوطني للتعداد والتأكد من أن التعداد يتم تنفيذه وفقا للتوصيات الدولية وأفضل ال ي ف ن ة في مجال ت ي م ال ع ال
ل .   وستتألف الھيئة من عدد من الخبراء من مختلف بقاع العالم، كما سيشارك في أعمال الھيئة خبراء من المنطقة العربية والمؤسسات الدولية.   التعدادات ي ي تشك ويأت

 ً  . ھذه الھيئة حرصاً من الفريق الوطني للتعداد على تنفيذ تعداد ناجح ومميز وفقاً ألعلى معايير الجودة المتعارف عليھا دوليا

 2009الجھود التي بذلھا الصندوق للتعداد العام للسكان والمساكن 

2008-2009  
 
لمناقشة  2008نظم الصندوق اجتماعاً لخبراء التعداد في تموز  •

االستمارة وأدوات التعداد األخرى وآليات جمع البيانات بالماسحات 
الضوئية حيث عرض خبراء من مصر والسودان والمغرب 

 .  تجاربھم لمساعدة العراقيين في تحديد الموذج  الذي سيستخدمونه
اقشة  2009في كانون ثاني  • ن م ً ل ا ي ً دول ا اع م ت دوق اج ظم الصن ن

راء من  ب اع خ م االستمارة السيطرة النوعية حيث شارك في االجت
م  راء من قسم اإلحصاء في األم ج وخب المنطقة العربية والنروي
راء مدى  خب المتحدة باإلضافة إلى خبراء الصندوق، حيث ناقش ال

 .التزام التعداد العراقي بالمعايير الدولية في تنفيذ التعدادات

2006-2007 
 
نظم الصندوق ورشة عمل في القاھرة  2006في تشرين ثاني  •

عضو من الھيئة العليا للتعداد لنقاش الفكرة وتحديد  21بحضور 
 .التوجھات العامة وآليات التقدم لألمام

ثالثة اجتماعات في آذار ونيسان  2007نظم الصندوق في عام  •
وآب لتسھيل الحوار بين الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا 

المعلومات وجھاز اإلحصاء المصري لتحديد رزمة التدريب وبناء 
القدرات المطلوبة للفريق الوطني العراقي طبقاً للبوتوكول الموقع 
بين العراق ومصر في ھذا الشأن، حيث تناولت االجتماعات كافة 

االحتياجات وآليات التجاوب معھا لضمان سھولة استخدام 
 .تكنولوجيا الماسحات الضوئية والقراءة الذكية في معالجة البيانات



اسي  ي ق يف ال المھني العراقي باإلستناد إلى التصن
الدولي للمھن الصادر عن منظمة العمل الدولية في 

ق .   2008عام  ري ف جز ال باإلضافة إلى ذلك فقد أن
تخصصات  ل راقي ل ع يف ال الفني للتعداد التصن
م  ي ل ع ت ل ي ل دول يف ال العلمية باإلستناد إلى التصن
ام  و ع ونسك والتخصصات العلمية الصادر عن الي

م .   1997 دوق األم ي لصن ويقوم فريق الدعم الفن
ات  ف ي صن ت ذه ال ة ھ المتحدة للسكان حالياً بمراجع
ة  زي ي ل ج ة واإلن ي واستكمال إنجازھا باللغتين العرب
ز  بحيث تكون جاھزة لعملية التجھيز اآللي والترمي

ام اآللي  ع داد ال ع ت ات ال ان ي جة ب ال ع في مرحلة م
ى .   2009للسكان والمساكن  ا إل ويجدر التنويه ھن

ة  جرب ة يضع ت أن استخدام ھذه التصنيفات الحديث
ة  ي جارب اإلحصائ التعداد العراقي في مصاف الت
ة  ي الوطنية المتميزة التي تستخدم تصنيفات إحصائ

ام  ع داد ال في إطار استعدادات الفريق الوطني للتع
، وضمن جھد 2009للسكان والمساكن والمنشآت 

غرفة عمليات التعداد والفريق الفني المسئول عن 
اختيار وإعداد األدلة والتعليمات والتصنيفات، فقد 
ة  ي ات اإلحصائ ف ي صن ت خدام أحدث ال تقرر است
م  ألم المعتمدة دولياً من اللجنة اإلحصائية التابعة ل
ويب  ب يف وت ز وتصن ي رم المتحدة في مجال ت
ان .  البيانات اإلحصائية التي تنتجھا تعدادات السك

داد  ع ت ل وفي ھذا السياق فقد أنجز الفريق الوطني ل
اد  ن ت االس التصنيف العراقي لألنشطة االقتصادية ب
عي  إلى الطبعة الرابعة من التصنيف القياسي السل
م  ة الصادر عن األم صادي ت لكافة األنشطة اإلق
دول  المتحدة، حيث تعتبر دولة العراق من أول ال
ي  ة ف ع راب ة ال ع ب ط دم ال خ ت ي تس ت ة ال ي رب ع ال

يف كما أنجز .   التعدادات تصن ي ال الفريق الوطن

د من  ي ف ت دول األخرى أن تس ل حديثة يمكن ل
ك في  تجاربھا في مرحلة الحقة، كما يساھم ذل
داد  ع ت جعل ال ا ي م إجراء المقارنات الدولية م
ة  ي راق ع مصدراً مھماً للمعلومات اإلحصائية ال

 .على المستوى الدولي

2009السيطرة النوعية في التعداد العام للسكان والمساكن   

 التعداد العام للسكان والمساكن يستخدم أحدث التصنيفات الدولية

 نقل المعرفة في تصميم واستخدام القراءة الذكية 

ة  ي دول ات ال وصي ت ُ مع ال تمشيا
حدة في  الصادرة عن األمم المت
ان  دادات السك ع ذ ت ي ف ن مجال ت
ررت إدارة  د ق ق ن، ف اك س م وال
راق  ع ي ال ي ف ان ك داد الس ع ت ال
ب  ي ال دث األس دام أح خ ت اس

 التكنولوجية الحديثة في تنفيذ
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ساكن  م ان وال سك ل ام ل ع خدام 2009التعداد ال رر است ق ، وت
داد  (scanners)الماسحات الضوئية  ع ت ات ال ان ي في إدخال ب

ي متخصص من  ن ق ف ومعالجتھا، وفي ھذا اإلطار يقوم فري
الجھاز المركزي لإلحصاء المصري بتنفيذ سلسلة من الدورات 
ة  رف ع م ل ال ق ن داد ل ع ت ل ة ل ي وطن وادر ال التدريبية لعدد من الك

ة   ي ذك راءة ال ق اً  (ICR)والخبرة المصرية في مجال ال ق وف
إلحصاء  مركزي ل از ال جھ لبروتوكول التعاون الموقع بين ال
ة  ئ ب ع ت ل وتكنولوجيا المعلومات في العراق والجھاز المركزي ل

دوق .   العامة واإلحصاء في جمھورية مصر العربية ويقدم صن
ل  ق األمم المتحدة للسكان دعماً مالياً وفنياً لضمان جودة عملية ن

د .    المعرفة  للفريق الوطني للتعداد اق ع د ت ق وفي ھذا السياق ف
ن  وطي ت ة ل ي ج رم ب الصندوق مع شركة خاصة لتقديم الحلول ال
اجات  ي ت راقي واالح ع ع ال واق ى ال ة عل البرمجيات المستخدم

 . الوطنية للتعداد وتدريب الكوادر العراقية في القاھرة

 

إدراكاً من الفريق الوطني للتعداد ألھمية الجودة كأحد معايير نجاح التعداد، فقد تم تأسيس قطاع متخصص بالسيطرة النوعية، 
حيث يسعى ھذا القطاع إلى تحقيق ثالثة أھداف؛ أولھا أن يكون التعداد قادرا على التجاوب مع  االحتياجات الوطنية من 
البيانات اإلحصائية، والثاني ھو إنجاز التعداد في وقت قياسي بحيث تتاح المعلومات التي يتم جمعھا لالستخدام العام في أقرب 
فرصة ممكنة، والثالث ھو ضمان أن تكون نتائج التعداد دقيقة واإلحصاءات التي سيتم إنتاجھا تتسم بالدقة والمواصفات الفنية 
الضرورية بحيث يتم اإلعتماد على بيانات صحيحة ودقيقة وتصف الواقع العراقي كما ھو، من أجل أن تكون النتائج أداة 

وفي ھذا السياق يعمل رئيس قطاع السيطرة .   معلوماتية دقيقة على صعيد التخطيط السليم وتقييم السياسات العامة بشكل مھني
النوعية في التعداد العراقي مع رئيس خبراء الصندوق وطاقم خبراء وحدة الدعم الفني في عمان على تطوير دليل شامل 

وسوف يتضمن الدليل إجراءات السيطرة التي سينفذھا .   للسيطرة النوعية من أجل أن يتم تطبيقه في مراحل التعداد المختلفة
 .قسم السيطرة النوعية باإلضافة إلى النشاطات التي سينفذھا رؤساء القطاعات األخرى لضمان السيطرة على عملية التنفيذ



 من كردستان

 أخبـــــار التعـــــــــداد

ة، حيث  • الزم ن ال ي وان ق ة وال ي صدور اإلطار القانوني والتشريعي الالزم لمشروع التعداد من خالل المراسيم الرئاس
 . 2008لسنة  40باإلستناد إلى قانون التعداد رقم  32أصدر المجلس الرئاسي مرسوماً حمل الرقم 

 إصدار نسخة معدلة من الخطة الشاملة للتعداد باللغة اإلنجليزية بالتعاون مع خبراء صندوق األمم المتحدة للسكان •
وى  • محت ة ال ب اس ن م وم ي صم ت تنفيذ فحص أولي الستمارات التعداد في بغداد والمحمودية من أجل التأكد من سالمة ال

 .وفحص آليات استيفاء االستمارة ونماذج وأدوات العمل األخرى
ارة  • م ت ل االس دي إصدار فيلم وثائقي حول فحص االستمارة األولي من أجل التوثيق والتعميم ومتابعة نتائج الفيلم في تع

 .ومحتوياتھا بما يضمن أن تكون االستمارة قادرة على تحقيق األھداف التي صممت من أجلھا
راءة  • ق عشرة كوادر من الفريق الوطني للتعداد يخضعون اآلن لتدريب مكثف في القاھرة على الماسحات الضوئية وال

 .الذكية لالستمارات بالتعاون مع اإلحصاء المصري وشركة خاصة تعاقد معھا صندوق األمم المتحدة للسكان
ذ  • ي ف ن ت دا ل ي ھ شرع الفريق الوطني للتعداد بتدريب مدراء التعداد في المحافظات ومساعديھم والمشرفين المركزيين تم

 .التعداد التجريبي، حيث يشمل التدريب الذي يستمر ألسبوعين قضايا فنية وإدارية وتنظيمية
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 :لالستفسار أو التعليق، نرحب باتصاالتكم على أحد العناوين التالية

داد .  عرض د ع ت ات ال ي ل ة عم مھدي العالق، رئيس غرف
ن  ي ي راق ع ن ال محتوى التعداد وخطته العامة على المشرعي
ق  ري ف قى ال ل في جلسة خاصة في مجلس النواب، حيث ت
دوا  داد، وأك ع ت ل ن ل ي ي راق الوطني دعماً من المشرعين الع
ة  وي م ن ة ت ي ل على أھمية أن يكون التعداد مھنياً ليؤسس لعم

 .مستقبلية في العراق

اعات  م ة اجت ل س ل داد س ع ت ل ا ل ي عقدت الھيئة الوطنية العل
ي، حيث  ائ م اون اإلن ع ت برئاسة السيد وزير التخطيط وال
دعم  دمت ال ا، وق ھ رت تدارست الخطط العامة  للتعداد وأق
ة  الزم السياسي الالزم إلنجاز التعداد وقدمت التوجيھات ال
ة  ي ن ف دادات ال ع ت ال االس م ك ت لغرفة العمليات من أجل اس

 .  2009الالزمة إلنجاز التعداد العام للسكان والمساكن 

 من غرفة العمليات أخبار الھيئة الوطنية العليا للتعداد

 المزيد من
أخبار التعداد   

م  ياتنظم الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعلومات لقاءاً ھاماً مع أعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء العراقيين في الخارج لتدارس آل • خارج، وت ن في ال ي عد العراقي
 .التوصل لعدد من التوصيات التي يتم تدارسھا للمتابعة على إنجازھا

 
امة للتعداد وخطة التدريب والتوثيق العنظم صندوق األمم المتحدة للسكان لقاءاً فنياً في عمان بحضور المدير التنفيذي العام وعدد من رؤساء القطاعات حيث ناقش اللقاء الخطة  •

 .والمتابعة باإلضافة إلى الحملة اإلعالمية وآليات تنفيذھا
 
 .ليل التعليمات، وقواعد التدقيق اآلليا داستكمل المدير التنفيذي للتعداد بالتعاون مع خبير التعدادات في صندوق األمم المتحدة للسكان استمارات التعداد  وأدلة العمل بما فيھ •
 
ي دوراستكمل اإلحصاء المصري تنفيذ عدد من الدورات التدريبية لعدد من كوادر الفريق الوطني للتعداد العراقي في القاھرة، حيث ساھمت ھذه ال • وطن ق ال ري ف ل ال ي أھ ت ات ب

 .وإكسابه المھارات األساسية الالزمة الستخدام الماسح الضوئي والقراءة الذكية وإعداد البرامج الالزمة لذلك
 
ظات  2009ينظم الفريق الوطني للتعداد لقاءاً ھاماً مع المحافظين بداية شھر أيار  • حاف م من أجل تدارس الخطط التنفيذية للمحافظات وإطالق عمل اللجان الوطنية للتعداد في ال

ة  حلةوتسليم السادة المحافظين مسؤوليات اإلشراف العام على تنفيذ التعداد كل في محافظته، حيث يعتبر ھذا االجتماع إيذانا باالنتقال من مر ل ى مرح ة إل زي التحضيرات المرك
 .التنفيذ الال مركزية التي تتسم بھا تعدادات السكان والمساكن

ان من 2009طبقاً للخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن  • ت ردس م ك ي ل ، فقد تم تشكيل غرفة عمليات خاصة بإق
ة  ذي ي ف أجل اإلشراف على فعاليات التعداد في محافظات إقليم كردستان، وتعمل غرفة العمليات على وضع الخطط التن
من أجل تنفيذ مراحل التعداد المختلفة وفقاً للخطة العامة التي وضعتھا إدارة التعداد وأقرتھا الھيئة الوطنية العليا لتعداد 

 .2009السكان والمساكن 

تستمر أعمال تھيئة القوى البشرية العراقية في إقليم كردستان ضمن خطة التأھيل العامة للفريق الوطني للتعداد حيث  •
ة مصر  وري ھ دت في جم شارك جزء من كوادر اإلحصاء في إقليم كردستان في مختلف الدورات التدريبية التي عق

 .العربية من أجل استكمال التھيئة الفنية الكاملة للفريق الوطني للتعداد في كافة مناطق العراق

ان من أجل  • ت ردس م ك ي على صعيد آخر تستمر االجتماعات الفنية والتنظيمية واإلدارية للفريق الوطني للتعداد في إقل
ة  2009االستعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن  ي م ظي ن ت حيث تشمل ھذه اللقاءات واالجتماعات المستويات ال

 .والميدانية في اإلقليم وبالتنسيق مع إدارة التعداد المركزية في بغداد
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