
  ) البدو ( خطة حصر وتعداد القبائل الرحل 
  

  ) :البدو ( القبائل الرحل 
 معتاد ، ويقطنون في بيوت إقامة التعداد آافة السكان المتنقلين الذين ليس لهم مكان ألغراضيقصد بالبدو ،   

 المدن أطراف في آلخران الشعر أو الخيم أو ماشابه ، وينتقلون في البادية بحثًا عن الكأل  والماء ، أو ينتقلون من مك
  .ن باقي السكان في نفس سجالت واستمارات التعداد أنهم في ذلك شأبيانات عن السكان البدو شالأو القرى ، وتؤخذ 

  
  : العد أسلوب
 اإلدارية داخل وحداتهم  بتحديد مناطق تواجد القبائل الرحل جغرافيًااإلداريةتقوم لجان التعداد في الوحدات  .1

 . التعداد بحوالي شهر إجراء ذات العالقة قبل األخرىرطة الحدود أو مع التشكيالت بالتنسيق مع ش
  

 بموجب بطاقة  قبل يوم التعداد العام بعشرين يومًاأسرهميتم حصر مناطق تواجد القبائل الرحل وتعداد  .2
 ) .البدو ( حصر وتعداد القبائل الرحل 

  
اجد فيها القبائل الرحل بتشكيل فرق حصر وتعداد تقوم لجان التعداد في الوحدات اإلدارية التي تتو .3

 ) لهذا الغرض حصرًا( وتتكـــون آـــــل فرقـة من عدادين اثنين يكــون احدهما مدير قطاع المقاطعــة 
التي تتواجد فيها القبائل الرحل واآلخر من شرطة حدود الوحدة اإلدارية أو شرطة البادية أو الشرطة 

 .فة بالمنطقة المحلية أو دليل ذو معر
  

 التكليف أوامرغرار على  أعاله ) 3(  التكليف لفرق الحصر والتعداد المنوه عنها في الفقرة أوامرتصدر  .4
 تزويد لجنة التعداد في اإلداريةالتي ستصدر لمدراء القطاعات أو العدادين ، وعلى لجنة التعداد في الوحدة 

ين المكلفين بحصر وتعداد القبائل الرحل الذين يتواجدون  الخاصة بالعداد التكليف أوامرالمحافظة بنسخ من 
  .اإلداريةضمن الرقعة الجغرافية التابعة للوحدة 

  
 من البطاقات الخاصة  القبائل الرحل يتم تزويد فرق الحصر والتعداد بعدد  آاٍفأسرستناد الى عدد إلبا .5

 .تعداد  للحصر وال التنظيميةبتعداد البدو وسجالت االستمارات والجداول
  

  :ي أت حصر وتعداد القبائل الرحل وفقا لما يبإجراءتقوم فرق الحصر والتعداد  .6
  

 للتعليمات الخاصة بها وفقًاوالحيازات الزراعية  واألسريجري الحصر بموجب سجل حصر المباني   . أ
 .حيث تمأل آافة المعلومات المطلوبة في السجل 

سؤال ( في بإعطاء أرقام متسلسلة حيث تقوم  داريةاإلتشكيل فرقة واحدة للحصر والتعداد في الوحدة   . ب
 األولى األسرة تبدأ بحيث اإلداريةلكافة اسر القبائل الرحل في الوحدة  من سجل الحصر  )27رقم 
  .الى آخر أسرة في الوحدة اإلدارية  ) 3( والثالثة رقم ) 2( والثانيــــة رقــــــم  ) 1( برقم 

  
 وفقًاسجل استمارات السكان والمساآن  التعداد لها بموجب جراءإ يتم لألسر الحصر أجراءبعد   . ج

 .للتعليمات الخاصة بها 
 
 في آل من استمارة الحصر والتعداد يقوم مدير القطاع بملء لألسرةبعد استيفاء البيانات المطلوبة   . د

كليف بالتعداد  التأمربالمعلومات المطلوبة فيها ويدون اسمه ورقم وتاريخ البطاقة الخاصة بتعداد البدو 
ويسلمها الى رئيس األسرة ويقوم بإبالغ رئيس األسرة بضرورة االحتفاظ بها وإبرازها ويوقع البطاقة 

 .للعدادين المكلفين بالتعداد يوم التعداد وذلك لتحاشي عدهم أآثر من مرة 
 

تمدة حال االنتهاء من بموجب جداول النتائج األولية المع) البدو ( تستخلص النتائج األولية للقبائل الرحل  .7
 : المذآورة  جداولحصرهم وعدهم وذلك قبل أسبوع مــن يوم التعداد ويراعـــى ما يأتي عند تنظيم ال

 



 . للتعليمات الخاصة بها  المعتمدة وفقًااألوليةتنظيم جداول النتائج   . أ
سجالت الحصر  التي تتواجد فيها القبائل الرحل بتدقيق اإلدارية في الوحدة تقوم لجنة التعداد   . ب

 . الى لجنة التعداد بالمحافظة  جميعًاإرسالها ، ومن ثم يتم األوليةوالسكان وجداول النتائج 
 

 الخاصة بالقبائل األوليةتقوم لجنة التعداد العام للسكان في المحافظة بجمع آافة االستمارات وجداول النتائج  .8
غرفة  الى بإرسالهاى مستوى المحافظة وتقوم  لتشكل منها النتائج علاإلداريةالرحل في آافة الوحدات 
  . للتعداد األخرى مع النتائج عمليات التعداد المرآزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     
             

           
  

                               أ   القسم                             ة العراق          جمهوري            
   اإلنمائية التخطيط والتعاون وزار

       رقم البطاقة                        لإلحصاء          الجهاز المرآزي 
  
  
  
  
  

  
   )البدو( بطاقة حصر وتعداد القبائل الرحل 

  
  :....................... اإلقلــــــيم .1
 : ....................المحــــــــــافظــــــــــــة  .2
 :.......................اريةاإلدالوحدة  .3
  ....................األسرةاسم رئيس  .4
 ..................اسم مدير القطاع .5
 ...................تاريخ الحصر والعد  .6
  ...................اإلداريةختم الوحدة  .7
  
  
  

                                                                                                                                                            
  

                       



  
  
  

             
  

     ب      القسم                         جمهورية العراق              
    اإلنمائيوزارة التخطيط والتعاون 
    رقم البطاقة                      لإلحصاء          الجهاز المرآزي 

  
  
  
  
  

  
  

  ) البدو ( بطاقة حصر وتعداد القبائل الرحل 
  
 :..................اإلقليم  .1
  :...............المحافظة .2
 : ................القضاء  .3
 ...........: .....الناحية  .4
 .................الرقم / األمر اإلداري بتشكيل فرقة الحصر والتعداد  .5

  ...............                                        التاريخ                  
 ...............اسم مدير القطاع  .6
 ...............تاريخ الحصر والعد  .7
 ...................اسم رئيس األسرة  .8
  ................ختم الوحدة اإلدارية  .9
  
  
  
  
  
  
  



 
 ) البدو( تعليمات بطاقة حصر وتعداد القبائل الرحل 

  
  مكونات البطاقة 

  
  : تتكون البطاقة من ورق مقوى ذي لونين وقسمين هما 

  )ذو اللون األزرق  (:القسم أ
 

سليمه مع   بملء الحقول الخاصة بهذا     سر       يقوم مدير القطاع بعد االنتهاء من عملية الحصر وعد األ          القسم ويتم ت
 . وملحقاتها إلى رئيس الوحدة اإلدارية   والسكانسجل الحصر

  
  :ويتضمن هذا القسم الحقول اآلتية 

  
 يدون اسم اإلقليم بالنسبة لمحافظات إقليم آردستان: اإلقليم  -1
  .  يدون فيه اسم المحافظة :المحافظة  -2
  .، القضاء والناحية  فيه اسم الوحدة اإلدارية   يدون:الوحدة اإلدارية  -3
 .  يدون فيه اسم رئيس األسرة:اسم رئيس األسرة  -4
 .  يدون فيه اسم مدير القطاع: اسم مدير القطاع -5
 .   يدون فيه تاريخ الحصر والعد ألسرة البدو:تاريخ الحصر والعد   -6
 . إذا آانت ناحية أو قضاء، ختم الوحدة اإلدارية  -7

 
 )ذو اللون األحمر   (:  القسم ب

 
ى                                   سليمه إل تم ت سم وي ذا الق ول الخاصة به د األسر بملء  الحق ة حصر وع اء من عملي د االنته  يقوم مدير القطاع بع

 : رئيس األسرة لالحتفاظ به وإبرازه عندما يطلب منه ويتضمن هذا القسم الحقول اآلتية 
  

  .ة والقضاء والناحية المحافظاإلقليم ويدون فيها اسم )  4  -1(  الحقول من 
  .يدون فيه رقم وتاريخ األمر اإلداري بتشكيل فرقة الحصر والتعداد للبدو ) 5( الحقل 
  .يدون فيه اسم مدير القطاع وتوقيعه  ) 6(الحقل 
  .يدون تاريخ الحصر والعد  ) 7(الحقل 
  .اسم رئيس األسرة  ) 8( الحقل 
  .ختم الوحدة اإلدارية  ) 9( الحقل 

  
  .   م البطاقة فيتم وضعه من قبل مدير القطاع الذي قام بحصر وعد البدو وفي آال القسمين أ و ب   أما رق


