
 
 2010ضمن التحضيرات واالستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد الزراعي في العام 

 
 اإلحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يباشران بتنفيذ التعداد الزراعي التجريبي 

 
باشـر الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني بالـتعاون مـع وزارة الـزراعة صـباح الـيوم الخميس                 

، بعد أن تم االنتهاء من      05/11/2009 بتنفيذ التعداد الزراعي التجريبي والذي يستمر حتى         08/10/2009لموافق  ا

كافة االستعدادات الفنية والتنظيمية واإلدارية لتنفيذ التعداد التجريبي، ويأتي ذلك بعد جهود كبيرة بذلتها مجموعات               

 . لتنظيم عمل فريق التعداد الزراعيةرية الالزمالعمل الخاصة بإعداد كافة الوثائق الفنية واإلدا
 

 أنه سيتم تنفيذ التعداد الزراعي التجريبي       ىوأشارت السيدة عال عوض القائم بأعمال رئيس اإلحصاء الفلسطيني إل         

 مـنطقة عـد فـي محافظـات الضفة الغربية تم اختيارها بطريقة علمية عشوائية ممثلة لكافة المناطق       148فـي   

راعية بهدف اختبار آلية وأدوات العمل وذلك ضمن التحضيرات واالستعدادت الجارية لتنفيذ التعداد             والحيازات الز 

باحث وباحث ميداني من مشرفين ومراقبين       60حوالي  وسينفذ التعداد التجريبي    .  2010الزراعـي فـي العـام       

 . وعدادين، موزعين على كافة محافظات الضفة الغربية
 

 بيانات عن التركيب    توفيرس اإلحصاء الفلسطيني أن تنفيذ التعداد الزراعي يهدف إلى          وبـين القـائم بأعمـال رئي      

لكي تكون نقطة انطالق ترتكز عليها برامج الدولة في تطوير الموارد  ) الهيكل الزراعي (األساسي للقطاع الزراعي    

سنوات التي تلي تنفيذ    الـزراعية واسـتغاللها أفـضل استغالل، كما تستخدم كأساس في وضع التقديرات خالل ال              

 إطار لسحب عينات علمية وممثلة لمسوح زراعية دورية خاصة وعامة حول            تـشكيل ، باالضـافة الـى      الـتعداد 

توفير البيانات  ، و دارة المزرعة إالحـيازات الـزراعية مثل المسوح الخاصة بالثروة الحيوانية، ومسوح البستنة، و           

كما . ، والتي تلبي احتياجات الجهات الحكومية في التخطيط والرصد        األساسية والتفصيلية عن بنية القطاع الزراعي     

 .يساهم في التخطيط اإلقليمي والتوزيع األمثل للموارد، وكذلك تلبية احتياجات القطاع الخاص
 

وأضـاف  السيدة عوض أن من أهم األهداف المرجوة من تنفيذ التعداد التجريبي فحص إطار الحائزين من تعداد                   

ـ     اختبار، وفحص إمكانية استخدام األجهزة الكفية في جمع البيانات و         2007للعام  ساكن والمنـشآت    الـسكان والم

تحديد للحيازات، و العدتنفيذ العمليات الميدانية حتى الوصول إلى عملية  المقترح ل الزمنيمعدالت اإلنجاز والجدول

اختيار ، كذلك   ا تحديد مواعيد العمل الميداني    األوقـات المناسبة لزيارة األسر لجمع البيانات والتي يتم على أساسه          

تقييم كفاءة برامج التدريب    ، و  منها اختيار الفريق  العمل الميداني والجهات التي يتم       طواقماألسلوب المالئم لتوظيف    

العدد المناسب من المتدربين ونسبة من يتم       باإلضافة الى تحديد    والمدربـين والوسـائل التي تستخدم في التدريب،         



سير عمل طواقم العمل الميداني واستخدام الخرائط، اختبار ، ويـبهم بـصفة احتياطي لكل من التدريب والعمل        تدر

مدى وضوح وشمول التعريفات    مالئمـة تصميم االستمارات ووضوح بنودها وصحة تسلسلها و        اختـبار مـدى     و

 واإلدخال  برامج التجهيز اآللي  وف و والمراجعة اآللية للكش  المكتبي  التدقيق والترميز   اختبار عملية   ، و والتعلـيمات 

 .بأسلوب جمع البيانات التقليدي وبأسلوب األجهزة الكفية واختبار استخراج النتائج األولية وتنفيذ خطة الجدولة
 

العاملين بالتعداد التجريبي في الميدان من  مشرفين         جميع   وأكـد القـائم بأعمـال رئـيس اإلحصاء الفلسطيني أن          

األسر واألفراد الذين سيتم    تعلق على الصدر، لذا نرجو من جميع        حيث    الجهاز ملون بطاقة  يح ومـراقبين وعدادين  

أن جميع   منوهاً   .التأكد من هوية الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه أو معها          و مقابلـتهم خـالل التعداد التجريبي     

 2010ت العمل للتعداد الزراعي     في التعداد التجريبي هي ألغراض فحص أدوات وآليا       البـيانات التي سيتم جمعها      

 .ولن يتم نشر البيانات التي سيتم جمعها
 
 


