حلقات تدريبية حول تعاريف ومفاهيم مواضيع التعداد العام للسكان والمسكن باالستناد الى مبادئ
وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن الصادر عن األمم المتحدة (التنقيح الثالث)
الحلقة التدريبية األولى  12 -كانون األول /ديسمبر 1212

مذكرة توضيحية
تخطط جمهورية العراق إلجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العام  0202باستخدام التكنولوجيا
الحديثة في جميع مراحل التعداد وبهدف المقارنات الدولية لمواضيع التعدادات ،تسعى إدارة التعدادات في
المركز الوطني لإلحصاء الى تنبني التعاريف والمفاهيم الدولية الصادرة عن شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة
تتوافق مع االحتياجات الوطنية لجمهورية العراق وخاصة موضوع الهجرة واللجوء.
وفي هذا االطار ،تنظم االسكوا حلقات تدريبية (تدريب مدربين) لفريق عالي المستوي يمكنه اجراء تدريب
حول مواضيع التعداد للفرق العاملة في الجمهورية العراقية استنادا الى مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان
والمساكن الصادر عن األمم المتحدة (التنقيح الثالث) ،حيث ستعقد الحلقات افتراضيا (في ظل جائحة
كورونا) باستخدام أحد تقنيات االنترنت ،يوم  02شهر كانون األول  /ديسمبر  0202وتمتد الى .0202
ألف .األهداف
االطالع وتدريب مدربين حول تعاريف ومفاهيم مواضيع التعداد بما يتوافق مع التوصيات الدولية للتعداد في
جمهورية العراق واالحتياجات الوطنية من خالل التركيز على مواضيع الهجرة واإلسكان والصعوبات
وكذلك النشاط االقتصادي

باء .المشاركون
مدراء تعداد المحافظات ،المدربين الرئيسيون الذين سيتولى التدريب على االستمارة والمفاهيم
جيم .الموضوعات الرئيسية لورشة العمل
محتوى دليل األمم المتحدة" مبادئ وتوصيات األمم المتحدة بشأن التعدادات ،التنقيح الثالث
.2
والفروقات عن التحديث الثاني
المواضيع المطلوب تقصيها في تعدادات السكان:
.0
الخصائص الديمغرافية والهجرة الدولية والداخلية، خصائص االسر المعيشية، الخصائص الديمغرافية واالجتماعية، الخصائص التعليمية،الخصائص االقتصادية :العمالة والنشاط والمهنة، خصائص الصعوبات او ما كان يسمى سابقا باإلعاقة، الزراعةالمواضيع المطلوب تقصيها في تعداد المساكن:
.3
مكان ونوع السكن ،الملكية ،حالة االشغال ،المساحة ،عدد الغرف ،مرافق االغتسال ،حمام ،امدادات المياه
وشبكة المجاري والكهرباء ،تصريف النفايات الصلبة ،السلع المعمرة ،أجهزة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات،
المبنى :نوع المبني ،مواد البناء المستخدمة ،سنة البناء ،وجود مساحة خارج المبنى ،وجود مصعد ،الحيازة،
مبنى المزرعة.
دال .الوثائق
مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن (التنقيح الثاني باللغة العربية):
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_67rev2a.pdf
مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن (التنقيح الثالث باللغة
االنجليزية)https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/bg-censuses.pdf :
هاء .اللغة
ستعقد ورشة العمل باللغة العربية.

واو .مكان وزمان ورشة العمل
ساعتين أسبوعيا وأول حلقة تدريبية يوم  02كانون األول  /ديسمبر  0202عبر أحد تطبيقات التواصل
االفتراضي المتبعة.
زال .الترتيبات اإلدارية
 لمزيد من المعلومات حول األمور اللوجستية والترتيبات المتعلقة باالجتماع عبر منصة تفاعلية عبرالشبكة اإللكترونية( ،يمكن االتصال بالسيدة زينة سنو على البريد اإللكتروني sinnoz@un.org
أو على رقم الهاتف+ 961 1 978 357 :
 المدربون :متخصصون من منظمات األمم المتحدة وخبراء إقليميينحاء .لمزيد من المعلومات حول االجتماع يرجى االتصال بـ :
لألمور الفنية والتقنية
السيد إسماعيل لبد
ديمغرافي  /إحصائي
هاتف+ 961 1 978 358 :
البريد االلكترونيlubbad@un.org :
لألمور اإلدارية واللوجستية
السيدة زينة سنو
مساعد إحصائي
هاتف+961 1 978 357 :
البريد اإللكترونيsinnoz@un.org :

