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يهدف التعداد السكاني إلى الحصول على معلومات موضوعية عن التطورات االجتماعية -االقتصادية 
فــي البــاد وعــن تركيبتــه الســكانية منــذ آخــر تعــداد، وذلــك لوضــع قاعــدة بيانــات ديموغرافيــة واجتماعيــة-

اقتصاديــة عــن الســكان وتوزيعاتهــم بحســب العمــر والجنــس والمواطنــة وتوزيــع الســكان والتعليــم ومصــادر 
الدخــل والوظائــف والهجــرة والظــروف المعيشــية وغيرهــا داخــل البــاد وفــي أقســامها اإلداريــة واإلقليميــة. 
وكان آخــر تنفيــذ لتعــداد ســكاني شــامل فــي العــراق فــي عــام 1987؛ وذلــك ألن تعــداد عــام 1997 لــم 

يشــمل إقليــم كردســتان. وتــم تأجيــل تعــداد عــام 2010 بعــد اكتمــال االســتعدادات.

عانــى العــراق لمــا يقــارب مــن أربــع عقــود مــن العنــف والحــروب وعــدم االســتقرار 
ومــن العقوبــات، إال أن الصــراع خــال الســنوات الثــاث األخيــرة وحدهــا أدى 
إلــى نــزوح ثاثــة ماييــن شــخص وحــول أجــزاء مختلفــة مــن البــاد إلــى ســاحات 
قتــال ومناطــق حــرب ترتــب علــى أثرهــا إصابــة البنيــة التحتيــة المدنيــة بأضــرار 
جســيمة أو تدميرهــا بالكامــل، إال أن العــراق أعلــن فــي نهايــة عــام 2018 بدايــة 
مرحلــة اإلنعــاش وإعــادة اإلعمــار فــي البــاد. وفــي شــهر ديســمبر 2018، 
وبدعــم مــن صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان، وضــع العــراق وثيقــة مشــروع 
التعــداد  التعــداد الســكاني الكامــل والتــي تشــرح إطــار وخطــة العمــل لعمليــة 
الســكاني. وفــي شــهر إبريــل 2019، وافــق عــادل عبــد المهــدي، رئيــس الــوزراء 
ورئيــس المجلــس األعلــى للســكان، علــى إجــراء التعــداد الســكاني فــي العــراق 
لعــام 2020، فبــدأت منــذ تلــك اللحظــة عمليــات اإلعــداد لبــدء التعــداد الســكاني 
الســيما عقــد اإلجتماعــات الدوريــة للمفوضيــة العليــا للســكان برئاســة الدكتــور 

نــوري الصبــاح الديليمــي، وزيــر التخطيــط.

وفــي شــهر يوليــو 2019، أطلــق رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي عمليــة 
التعــداد الســكاني لعــام 2020، والتــي أقــر مجلــس الــوزراء علــى إثرهــا رصــد 
حوالــى 36 مليــون دوالر أميركــي )44.5 مليــار دينــار عراقــي( لعــام 2019، 
وحوالــى 116 مليــون دوالر أمريكــي 140 مليــار دينــار عراقــي( لعــام 2020. 

كمــا قــام المجلــس األعلــى للســكان.
ونظــم صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان عــدد مــن الزيــارات التعريفيــة والتعليميــة 
الميدانيــة للمكاتــب اإلحصائيــة فــي األردن ومصــر لتبــادل الخبــرات والتعلــم مــن 
التجــارب الســابقة لرفــع قــدرات الجهــاز المركــزى لإلحصــاء فــي العــراق بغــرض 
بــداًل مــن اإلعتمــاد علــى  لعــام 2020  التعــداد الســكاني اإللكترونــي  إجــراء 

اإلحصــاء الســكاني الورقــي.
الســكاني  التعــداد  قانــون  التعديــل األول علــى  أيضــًا  الــوزراء   وأقــر مجلــس 
العــام رقــم 40 لعــام 2008، حيــث تضمنــت التعديــات الرئيســية زيــادة حجــم 
المفوضيــة العليــا للتعــداد الســكاني مــن خــال الترحيــب بأعضــاء جــدد مــن 

عين الدكتور مهدي العاق في عام 2019 
مستشارًا وطنيًا للتعداد السكاني في العراق لعام 

2020، وكان قبل توليه هذا المنصب يعمل 
أمينًا عامًا لمجلس الوزراء العراقي. وشغل 

الدكتور العاق عددًا من المناصب منها إدارة 
مكتب رئيس الوزراء منذ عام 2014 حتى عام 
2016، ونائب وزير التخطيط منذ عام 2007 

حتى عام 2014. كما عمل رئيسًا للجهاز 
المركزي لإلحصاء من عام 2003 إلى عام 

2014

شــركاء وجهــات ذات صلــة لضمــان دمــج وإشــراك الجميــع فــي العمليــة، وزيــادة  
الدولــة  أمــوال  لتســريع عمليــة صــرف  الماليــة  المفوضيــة  صاحيــات رئيــس 
المرصــودة لتنفيــذ مختلــف مراحــل التعــداد الســكاني، كمــا تــم منــح اســتثاءات 
للتخفيــف مــن صرامــة بعــض إجــراءات الحكومــة للمناقصــات لشــراء األجهــزة 

الازمــة للتعــداد الســكاني ومــا يتطلبــه مــن أغــراض لوجيســتيه.
وكانــت جهــود الدعــم والمناصــرة والتوعيــة بأهميــة التعــداد الســكاني قــد وصلــت 
إلــى أعلــى مســتويات الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان العــراق لضمــان 
تشكيل بيئة سياسية مواتية مستديمة لتنفيذ التعداد السكاني، وركزت النقاشات 

علــى الفوائــد التنمويــة التــي ســتعود علــى العــراق.

وتــم إجــازة مدونــة وطنيــة لتكــون بمثابــة خارطــة طريــق لتنفيــذ التعــداد الســكاني، 
فــي حيــن يســتمر العمــل علــى مســودة اإلســتبيان، وإحصــاء الســكان والوثيقــة 
الوطنيــة لدعــم ومناصــرة التعــداد الســكاني. ووضعــت اللمســات األخيــرة علــى 
خطــة العمــل المفصلــة لمراحــل التعــداد وتحديــد عــدد األفــراد الازميــن لتنفيــذه، 
مفصــل  برنامــج  بوضــع  المعلومــات  وتكنولوجيــا  اإلتصــال  فريــق  قــام  كمــا 
يحــرص علــى إعتمــاد العــراق علــى الطاقــات والكفــاءات الوطنيــة لتطبيــق عمليــة 

اإلحصــاء اإللكترونيــة. 



تعقد مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالتعداد السكاني 
اجتماعات شهرية لمناقشة التطورات وآخر المستجدات المتعلقة بعملية 

تنفيذ التعداد السكاني لعام 2020 لاتفاق على الخطوات المستقبلية 
الكفيلة بتنفيذه. وتقوم المجموعة المشتركة بمهامها تحت إشراف المنسق 
المقيم في حين يترأس اجتماعاتها ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان. 

وتعنى المجموعة بتنفيذ خمس مهام رئيسية هي:

•     االشراف والحرص على جودة عملية  تنفيذ المراحل الهامة من 
خطة التعداد السكاني وفي الوقت الزمني المحدد

•     تقديم الدعم التقني والعملياتي والماحظات حول أدوات التعداد 
السكاني الرئيسية وإجراءاته ليتم 

إعتمادها من قبل الحكومة العراقية
•     متابعة تنفيذ القرارات التي تبنتها الجهات المعنية بالتعداد السكاني 

مثل الجهاز المركزي لإلحصاء والهيئة المركزية لإلحصاء في إقليم 
كردستان العراق من حيث الجودة والوقت

•     تنظيم زيارات رصد ومتابعة للمؤسسات اإلحصائية على 
المستوى الوطني والمناطقي ومستوى المحافظات لاشراف على العمل 

المنصوص عليه في خطة التعداد السكاني
•     تقديم الدعم في استقطاب الدعم والتأييد للتعداد السكاني في 

العراق

وتقدم األمم المتحدة وفى مقدمتها صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم 
لحكومة العراق من خال تسهيل زيارات تعليمية تدريبية وورش عمل 
لتبادل الخبرات، وتوظيف خبراء دوليين في مجاالت نظم المعلومات 
الجغرافية والمناصرة والتوعية وتوفير آخر صور لألقمار الصناعية، 
والتي هي على درجة عالية من الدقة، لضمان تغطية جغرافية شاملة 

للمحافظات العراقية.

 

مجموعة العمل المشتركة بين الوكاالت والمعنية بالتعداد السكاني



تبادل الخبرات

التعاون فيما بين بلدان الجنوب يشير إلى التعاون التقني بين البلدان 
النامية في الجنوب العالمي، فهو أداة تستخدمها البلدان والمؤسسات الدولية 
واألكاديميون والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص للتعاون وتبادل المعرفة 
والمهارات والمبادرات الناجحة في مجاالت محددة مثل التطوير الزراعي 

وحقوق اإلنسان  والتوسع الحضاري وتطوير المدن والصحة والتغير 
المناخي وغيرها من المجاالت.

دعم صندوق األمم المتحدة للسكان ضمن التعاون فيما بين بلدان 
الجنوب  زيارتان تعريفيتان تعليميتان وأربع زيارات تبادل خبرات 

بين الجهاز المركزي لإلحصاء والهيئة المركزية لإلحصاء في إقليم 
كردستان العراق وبين دائرة اإلحصاءات العامة في األردن والجهاز 

المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر.

ففي شهر مايو 2019، شارك خبراء من الجهاز المركزي 
لإلحصاء والهيئة المركزية لإلحصاء في إقليم كردستان العراق في 
زيارة تعريفية تعليمية في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة نموذج 
التعداد السكاني المصري، وركزت النقاشات على القيمة المضافة  

لتبني منظومة التعداد اإللكتروني ووسائل حماية خصوصية 
المعلومات التي يتم تجميعها وتطبيقات نظم المعلومات الجعرافية 
الازمة إلنجاح عملية التعداد السكاني وغيرها من المواضيع. أما 

في شهر يونيو 2019، فقد شارك خبراء عراقيون في زيارة مشابهة 
للعاصمة األردنية عمان لدراسة متعمقة إلطار عمل وهيكلة التعداد 

السكاني لعام 2015 في األردن مع دائرة اإلحصاءات العامة 
األردنية. 

كما شارك خبراء عراقيون  من الجهاز المركزي لإلحصاء والهيئة 
المركزية لإلحصاء في إقليم كردستان العراق في ورشة عمل نظمها 

البنك الدولي حول المسح الصحي واإلجتماعي واإلقتصادي في 
العراق والذي انعقد من 16 وحتى 19 سبتمبر 2019، حيث 

ناقشت الورشة خال اليومين العاقة بين التعداد السكاني والمسح، 
وعما إن كانت البيانات التي يمكن تجميعها من التعداد كافية 

لاستجابة لنتائج المسح. وناقش المشاركون أيضًا مؤشر الفقر 
المتعدد األبعاد على المستوى العالمي واإلقليمي والوطني، وإطار 

العمل الرئيس للتعداد السكاني واإلستبيان.

وفي 21 سبتمبر 2019، توجه فريق التعداد السكاني فى العراق 
إلى العاصمة األردنية عمان للمشاركة في إجتماع مجموعة الخبراء 

بشأن التعداد السكاني العراقي، والذي شارك بتنظيمه الجهاز 
المركزي لإلحصاء وجهاز اإلحصاء فى إقليم كردستان والمعهد 

العربي للتدريب والبحوث االحصائية وصندوق األمم المتحدة 
للسكان. وناقش المشاركون خطط التعداد القطاعية والتقدم الذي 
تم إحرازه، وآلية تنفيذ التعداد اإللكتروني، والتحديات التي تواجه 

التعداد، والمدونة الوطنية للمناصرة والتوعية بالتعداد، وآليات العمل 
الميداني، ونظم المعلومات الجغرافية، ودور وسائل اإلتصال في 
عملية اإلحصاء، ودوراإلعام في دعم هذه العملية والترويج لها.

كما نظم الجهاز المركزي لإلحصاء مع صندوق األمم المتحدة 
للسكان ورشة عمل لتبادل التجارب والخبرات حول التعداد السكاني 
مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر بين 28 
و 31 أكتوبر ناقش إدارة التعداد السكاني وتكنولوجيا المعلومات 

ونظم المعلومات الجغرافية وغيرها من مواضيع التدريب ورفع 
القدرات وتم أيضا عقد إجتماع خبراء بإشراف المكتب اإلقليمى 

للصندوق. وركزت الورشة على تغطية الثغرات التقنية الحالية في 
العراق وتعزيز العمل محليًا عليها بدعم إقليمي كما كان الحال مع 
التعداد السكاني المصري في عام 2017. واتفق الجهاز المركزي 
لاحصاء والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء على التعاون 

لتعزيز الهيكل التقني في التعداد السكاني.  

التعاون فيما بين بلدان الجنوب



جهود صندوق األمم المتحدة للسكان في دعم ومناصرة التعداد السكاني في العراق
أنهى الدكتور لؤي شبانة،  المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية، زيارة للعراق استمرت أربع أيام في نهاية شهر يوليو 

2019 تضمنت إقليم كردستان العراق. وكان المدير اإلقليمي قد عقد عددًا من اإلجتماعات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المنطقة الجنوبية الوسطى وإقليم 
كردستان العراق لتكون جزءًا من جهود صندوق األمم المتحدة للسكان لدعم ومناصرة تنفيذ التعداد السكاني في العراق لعام 2020. 

والتقى المدير اإلقليمي مع رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، ومستشار الرئيس العراقي الدكتور علي شكري، والنائب الثاني لرئيس البرلمان السيد بشير 
الحداد، باإلضافة للقائه مع وزراء الصحة والتخطيط وغيرهم من المسؤولين.

والقى المدير اإلقليمي ردود فعل إيجابية حول تنفيذ التعداد السكاني خال لقاءاته، كما أقرت كل من الحكومتين ضرورة عدم استخدام نتائج التعداد ألغراض 
سياسية بل ألهداف تنموية وتطويرية. وفي حين أجمع المجتمعون على وجود عوائق تقف في وجه تنفيذ التعداد السكاني، أعلن الجميع جهوزيتهم لمناقشة هذه 

العوائق وأي تداعيات تدفع للقلق للتوصل إلى إتفاق يخدم أواًل وآخرًا مصالح العراق. 

وصرح المدير اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان في حديث له حول التعداد السكاني قائًا: »ال نستطيع أن نخذل شعب العراق، فبعد سنوات من 
العيش في ظل ظروف إجتماعية صعبة والمعاناة بسبب آثار ونتائج الحرب، البد أن نقف مع الشعب العراقي وندعمه من خال الحصول على معلومات 

دقيقة ووضع استراتيجيات تركز عليه  لمساعدته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة.«



تعداد تجريبي سكاني من أجل التنمية
أجرى الجهاز المركزي لإلحصاء والهيئة المركزية لإلحصاء في إقليم كردستان العراق تعدادًا تجريبيًا في أربع محافظات عراقية هي األنبار وبغداد والبصرة 
وإربيل في شهري نوفمبر وديسمبر 2019. وطبق التعداد التجريبي جميع الخطوات الموضوعة للتعداد ال سيما أخذ العينات اإلحصائية والتجميع وحصر 

األسر المعيشية  مما ساعد في التعرف على الثغرات والتعامل معها قبل تنفيذ التعداد السكاني.
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