
والمساكنالسكانتعدادتكامل
األخرىالتعداداتمع

( والمنشآتالزراعي ) 



العالقة بين تعدادات السكان والتعداد الزراعي

ياناتعالقة قليلة الوضوح ولكنها تتطور نتيجة زيادة التكامل في اطار برامج جمع الب•

راعية وحدة العد في التعداد الزراعي هي الحياة الز: مسألة استخدامهما وحدات مختلفة للعد•
الفرد في ووحدة العد في تعداد السكان هي االسرة المعيشية و( الوحدة االقتصادية التقنية)

داخل االسرة

زراعيةوجود ترابط وثيق في كثير من البلدان النامية بين االسرة المعيشية والحياة ال•



التعداد الزراعي

حائز جمع بيانات مختلفة عن االسرة المعيشية واالفراد في اسرة ال< =التعداد الزراعي•
الزراعي

اد الزراعي من التعدالمستقاةقد يجد مستعملو البيانات ان بعض بيانات األنشطة الزراعية •
اشمل من بيانات تعداد السكان



تعداد السكان

رة زمنية مرجعية تعداد السكان يهتم أساس بالنشاط االقتصادي الرئيسي لكل فرد في اثناء فت•
قصيرة

احة من بيانات غير مت)القطاع الزراعي والسكان الزراعيين قييوفر بيانات عن العمالة •
(التعداد الزراعي



تخطيط برنامج التعداد الوطني

داد إيالء االعتبار الى إمكانية جمع بيانات إضافية عن األنشطة الزراعية كجزء من تع•
ية الزراعية في قطاع االسر المعيشالحيازاتتسهيل اعداد اطار < =السكان والمساكن

:الستخدامه في التعداد الزراعي التالي من خالل
جزء من اعمال الخرائط السابقة على التعداد•

جزء من اعداد القوائم •

إضافة سؤال الى استمارة التعداد•

من المبادئ والتوصيات390-3الى  381–2الفقرات < ==



الربط بين بيانات تعداد السكان والتعداد الزراعي •

عدادينالتمن كال المستقاةإضافة قيمة تحليلية كبيرة لمجموعات البيانات < ==

توفير في تكاليف جمع البيانات< ==



العالقة بين تعدادات السكان وتعداد المنشآت

جمع معلومات عن المنشآت الصناعية والتجارية ال يشكل جزءا من تعداد السكان•

ي اعداد يمكن استخدام بعض المعلومات التي تجمع عن الخصائص االقتصادية لألفراد ف•
قوائم بأصحاب هذه المنشآت او بالمنشآت ذاتها او بكليهما

شاط الحجم والن)االستفادة من تعداد السكان في جمع معلومات أساسية عن منشآت االعمال •
(  والعمالة

ها اكثر من االنتباه عند اختيار وحدة العد لضمان تفادي العد المزدوج للمنشآت التي يمتلك•
شخص واحد او اسرو واحدة

المعلومات أهمية اتاحة بيانات تعدت السكان واستخدامه بعد وقت العد بفترة قصيرة الن هذه•
سريعة التغيّر 



:معلومات تعداد السكان المطلوبة لهذا الغرض•

الصناعة والحالة الوظيفية لألشخاص الناشطين اقتصاديا •

اسم المؤسسة وعنوانها وعدد العاملين بالنسبة ألصحاب العاملين•

يمكن استخالص بيانات صغار أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص< =


