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تم إعداد هذا التقرير حسب اإلجراءات المعيارية المحددة في ميثاق الممارسات 

  2006لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية 



  

   شكـر وتقديـر
  

ي بالشكر والتقدير إلى كل األسر الفلسطينية التي ساهمت في إنجاح التعداد يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطين

، وإلى جميع العاملين في التعداد لما أبدوه مـن حـرص منقطـع    2010الزراعي األول في األراضي الفلسطينية عام 

  .النظير أثناء تأدية واجبهم

  

زي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الزراعـة  لقد تم تخطيط وتنفيذ التعداد بقيادة فريق فني من الجهاز المرك

وبنـك التنميـة   ) PNA(واتحاد لجان العمل الزراعي، وبدعم مالي مشترك بين كل من السلطة الوطنية الفلسـطينية  

  ).EU(، واالتحاد األوروبي )WB(، والبنك الدولي )IDB(اإلسالمي 

  

، والبنك الـدولي  )IDB(ر والتقدير إلى بنك التنمية اإلسالمي يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بجزيل الشك

)WB( واالتحاد األوروبي ،)EU(على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المشروع ،.  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  تنويه للمستخدمين
 

وفق التعريف الخاص بالحيازة الزراعية الذي تم استخدامه في جمع بيانات التعداد الزراعي تجدر 

 : اإلشارة إلى المالحظات اآلتية

دونم للزراعات المكشوفة  1لم يتم جمع البيانات للمساحات المزروعة التي تقل مجموع مساحاتها عن  .1

  .و التي تقل عن نصف دونم للزراعات المحميةأ

سنوات  5لمدة ) الخ...حراثة، تقليم، رش (لم يتم احتساب المساحات التي لم تتم زراعتها أو خدمتها  .2

  .فأكثر من ضمن المساحة األرضية المزروعة

 أعداد للثروة الحيوانية في الحاالت التي لم تستوفي أي شرط من شروطعن لم يتم جمع بيانات  .3

رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(أو اإلبل، عدد  األبقارعدد من  أي:  والمحددة بما يلي، الحيازة الحيوانية

) 50( ، عدد)الالحم والبياض(فأكثر من الدواجن ) 50(عدد  الخنازير،أو  )الماعزأو / والضأن (

 أوأو خليط منها،  أو الطيور األخرى مثل الحبش، والبط، والفر، والسمن وغيرها األرانبفأكثر من 

 .خاليا نحل فأكثر) 3(

تختلف المساحة األرضية المزروعة عن إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات  .4

والمحاصيل الحقلية حسب المحافظة تبعا لنمط الزراعة السائد في المحافظة من حيث الزراعات 

 :الدائمة والمؤقتة بحيث

األرضية المزروعة أكبر من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار من الممكن أن تكون المساحة  -

والتي تم للمحاصيل الدائمة البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية بسبب الزراعات المبعثرة 

 .حسب النوعأساس المساحات المعيارية تكثيفها على 

مزروعة بأشجار من الممكن أن تكون المساحة األرضية المزروعة أقل من إجمالي المساحة ال -

نفس المحاصيل المؤقتة في البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية بسبب تكرار زراعة 

  .ةفالمساحة في العروات المختل
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  المقدمة

  

ويسعى الجهاز المركزي .  تعتبر اإلحصاءات الدقيقة والحديثة ضرورية لوضع السياسات المختلفة على كافة المستويات

 العملدوليا في مجال  المعتمدةي ومنذ اليوم األول لممارسة نشاطه إلى االلتزام بالمعايير والمفاهيم لإلحصاء الفلسطين

تنفيذ المسوح السكانية واالجتماعية، خالل ، من االحتياجات الفلسطينية يتوافق معوبما  اإلحصائي وجمع المعلومات

دارية المختلفة حيث قام الجهاز بتتويج نشاطاته بناء وتطوير السجالت اإلوالمساعدة في والمسوح االقتصادية، 

، وحتى تكتمل عروة العمل اإلحصائي قام الجهاز 2007و 1997اإلحصائية بتنفيذ تعدادين للسكان والمساكن والمنشآت 

بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد لجان العمل الزراعي بتنفيذ أول تعداد زراعي في األراضي الفلسطينية في عام 

2010.  

      

تتمثل في بناء وصيانة النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، المبني على أسس مهنية والمستجيب الجهاز إن رسالة 

لحاجات المستخدمين والقادر على توفير اإلحصاءات الرسمية الكافية والدقيقة وغير المنحازة، وذات الجودة العالية 

لدولي وفي كافة المجاالت، وذلك لتحسين قدرة المؤسسات الفلسطينية في والمتسقة مع المعايير المهنية على المستوى ا

  .مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية على المستوى الوطني وتعزيز فرص رسم سياسات تنموية أفضل
  

ناء المعايير وب إضافة إلى تطوير  .المستويات كافةالتخطيط على  المساعدة فيومن شأن الحصول على هذه البيانات 

  .  ، وتوحيد المفاهيم المتعلقة بهذه الخصائصوالجغرافية الخاصة باإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية والسكانية
  

للتعرف على  والوطنيةالتنسيق والتشاور مع الفعاليات الرسمية  إلى الزراعي منذ بداية التخطيط لتنفيذ التعدادلقد سعينا 

 اًعددالكبير، وعقد الجهاز  المشروعداد، وكذلك لحشد طاقات وجهود هذه الجهات لتنفيذ هذا احتياجاتها من بيانات التع

باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع  مع القطاعين العام والخاص عملالندوات وورش من االجتماعات الثنائية وال اًكبير

وى هذا التعداد حصيلة التفاعل بين ، لذلك يمثل محتبهدف التعرف على االحتياجات الحقيقية من البياناتالمدني 

  .توصيات األمم المتحدة واالحتياجات الفعلية للمجتمع الفلسطيني

  

إطار  تشكيل، و)الهيكل الزراعي(بيانات عن التركيب األساسي للقطاع الزراعي  توفيريهدف التعداد الزراعي إلى  

الطلب المتزايد  منالتعداد الزراعي  أهميةتنبع و المختلفة في األراضي الفلسطينية،للحيازات  لسحب عينات ممثلة

المستخدمين في األراضي  المجال الزراعي من قبل في البيانات والمؤشرات اإلحصائية الموثوقة على والمتواصل

  .الفلسطينية

  

لذي ا، وفي األراضي الفلسطينية 2010النهائية للتعداد الزراعي النتائج  والذي يعرض الكراسيسرنا أن نصدر هذا 

 ، تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج، وتوفر لمستخدم البيانات توثيقاً شامالً حول إجراءاتثالثة فصوليتألف من 

  .تعدادال تنفيذ

  

التي تم  جودة البيانات وإجراءات المنهجية العلمية ويعرض الفصل الثاني، للتعداديعرض الفصل األول النتائج األساسية 

لعمليات لومجتمع الدراسة، كما يشمل هذا الفصل توثيقا  التعدادبما في ذلك استمارة  التعدادنفيذ في تخطيط وت إتباعها

تقييما لجودة البيانات اإلحصائية التي تم  كذلكويعرض  ،الميدانية بما في ذلك التدريب وجمع البيانات ومعالجتها



  

في  اعتمادهايم والمصطلحات العلمية التي تم بينما يعرض الفصل الثالث المفاه  مشروع،الحصول عليها في هذا ال

  .التعداد

  

ساعد متخذي لنهوض بوضع القطاع الزراعي، وأن تفي توفير البيانات الالزمة ل تسهم بيانات التعداد الزراعيآملين أن 

 .القرار وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة

  

  لتوفيق،،،اواهللا ولي 

  

  عال عوض 2011، ثانيتشرين 
  رئيـس الجهـاز
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  الفصل األول
  

  النهائيةالنتائج 
  

نباتيـة، حيوانيـة،   ( عدد الحيازات الزراعية مصنفة حسب نوع الحيازة  2010تشمل النتائج النهائية للتعداد الزراعي 

إلـى   01/10/2009والذي يمتـد مـن    2009/2010، والمساحات األرضية المزروعة خالل العام الزراعي )مختلطة

الحيوانية المرباة لكل من األبقار والضأن والماعز ومزارع الدواجن، والدواجن المنزلية،  ، وأعداد الثروة30/09/2010

، والعمالة الزراعية وتوزيعهـا حسـب الجـنس    01/10/2010والموجودة فعليا في يوم العد  كذلك الحيوانات األخرى

  .عيةوأخيرا التطبيقات الزرا واستخدام اآلالت والمعدات الزراعيةوالفئات العمرية، 

  

  :من الحيازات الزراعية هي حيازات نباتية 71%

في  اتحياز 90,908، منها اتحياز 111,310األراضي الفلسطينية بلغ تبين النتائج أن عدد الحيازات الزراعية في  

أما على صعيد نوع .  2009/2010حيازة في قطاع غزة وذلك خالل العام الزراعي  20,402و، الضفة الغربية

هي األكثر شيوعا، حيث وصلت  79,175قد أشارت النتائج أن الحيازات الزراعية النباتية والبالغ عددها ، فالحيازة

، في الضفة الغربية% 82.4من إجمالي الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية، منها % 71.1نسبتها إلى 

في األراضي الفلسطينية حيازة  17,894الحيازات الزراعية المختلطة  بلغ عددفي حين . في قطاع غزة % 17.6و

في حيازة  14,241والحيازات الزراعية الحيوانية   .قطاع غزةفي % 17.5غربية والضفة في ال% 82.5 :منها

  .قطاع غزةفي  %23.6غربية والضفة في ال% 76.4 : منها، األراضي الفلسطينية

  

  :عام 49و 40ين تتراوح أعمارهم ما بين الزراعي ينالحائزمن % 29حوالي 

حائز زراعي، تركز غالبيتهم في  110,104تشير النتائج إلى أن عدد الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية بلغ 

من إجمالي الحائزين في األراضي الفلسـطينية وذلـك   % 28.6ما نسبته  اعام، حيث شكلو 49-40الفئة العمرية مابين 

مستوى المنطقة فقد شكل الحائزون الزراعيون  في الضفة الغربية فـي  أما على .  2009/2010خالل العام الزراعي 

من إجمالي الحائزين الزراعيين في الضفة الغربية، وفي قطاع غزة ما % 28.9عام ما نسبته  49-40الفئة العمرية من 

  .وذلك من إجمالي الحائزين الزراعيين في قطاع غزةلنفس الفئة العمرية % 27.3نسبته 

  

  :مزروعة بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة الكلية للحيازات الزراعية هي أراضٍساحة من الم% 79

دونم في الضفة  1,105,146دونماً، منها  1,207,061بلغ إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية 

نسـبة لتصـنيفها حسـب    أما بال.  2009/2010دونم في قطاع غزة وذلك خالل العام الزراعي  101,915و، الغربية

، )محاصيل دائمة ومؤقتـة ( االستخدام فقد بلغت مساحة األراضي المزروعة والتي تشمل المساحة األرضية المزروعة

مـن إجمـالي مسـاحة    % 85.3دونماً، مشكلة ما نسـبته   1,029,280والمشاتل، والبور المؤقت، واألشجار الحرجية 

أمـا مسـاحة   . في قطاع غزة% 9.2و، غربيةالفي الضفة % 90.8منها  .الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية

األراضي غير المزروعة والتي تشمل المباني التي تستخدم ألغراض الحيازة، والمراعي والمروج الدائمـة، والطـرق   

سـبته  دونماً مشـكلة مـا ن   177,781والممرات والحظائر غير المسقوفة، واألراضي غير القابلة للزراعة، فقد بلغت 
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في % 4.3و، غربيةالفي الضفة % 95.7منها . من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية% 14.7

  .قطاع غزة

  

في األراضـي الفلسـطينية خـالل العـام الزراعـي      بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة بلغت المساحة األرضية المزروعة 

كما هـو فـي   وذلك .  في قطاع غزة% 7.9و، ي الضفة الغربيةف% 92.1دونم منها  957,170 حوالي 2009/2010

01/10/2010  .  

  

والخضـراوات والمحاصـيل الحقليـة فـي األراضـي       البسـتنة أشجار دونم المساحة المزروعة ب ألف 926حوالي 

  :في محافظة جنين% 19 هامن ،الفلسطينية

صيل الحقلية في األراضي الفلسطينية خالل العام بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة، والخضروات، والمحا

دونم في قطاع  85,254و، دونم في الضفة الغربية 841,212:  منها ،دونماً 926,466حوالي  2009/2010الزراعي 

فـي  محافظـات  بـين ال أعلى نسبة محافظة جنين  المساحة المزروعة في أما على مستوى المحافظة فقد شكلت.  غزة

  . في األراضي الفلسطينيةمن إجمالي المساحة المزروعة % 19.2 نية بنسبة وصلت إلىاألراضي الفلسطي

  

  :الخليلفي محافظة توجد في األراضي الفلسطينية عة بالمحاصيل الحقلية من المساحة المزرو% 33

حـوالي   2009/2010بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي 

أما على مستوى المحافظة .  دونم في قطاع غزة 18,032دونم في الضفة الغربية و 223,906دونماً، منها  241,937

من إجمـالي  % 32.7 بنسبة وصلت إلى في األراضي الفلسطينيةمحافظات بين الأعلى نسبة محافظة الخليل  احتلتفقد 

  . ضي الفلسطينيةفي األراالمساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية 

  

  :محافظة أريحا واألغواراألراضي الفلسطينية توجد في من المساحة المزروعة بالخضروات في % 21

حـوالي   2009/2010بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات في األراضي الفلسطينية خالل العـام الزراعـي   

أما على مستوى المحافظة .  دونم في قطاع غزة 26,678دونم في الضفة الغربية و 100,579دونماً، منها  127,257

محافظـة أريحـا   في األراضي الفلسطينية كانـت فـي   من إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات % 20.7 نجد أن

  . على مستوى األراضي الفلسطينيةوهي أعلى نسبة واألغوار 

   

  :في محافظة جنينتقع الفلسطينية  األراضيفي من المساحة المزروعة بأشجار البستنة % 19

دونم فـي الضـفة    516,727دونم، منها  557,272بلغت المساحة المزروعة بأشجار البستنة في األراضي الفلسطينية 

من إجمالي المسـاحة المزروعـة   % 18.5 هناكأما على مستوى المحافظة .  دونم في قطاع غزة  40,545الغربية و

فـي األراضـي   محافظـات  بـين ال وهي أعلى نسـبة  ع في محافظة جنين في األراضي الفلسطينية تقبأشجار البستنة 

  . الفلسطينية
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  : هي أشجار زيتون من إجمالي عدد أشجار البستنة% 67

% 11.8و ،في الضفة الغربية% 88.2جرة منها ش 11,284,844الفلسطينية  األراضيالبستنة في  أشجار أعدادبلغت 

 %67.3ن مجموع األشجار في األراضي الفلسطينية بنسبة م األعلىون النسبة الزيت أشجاراحتلت وقد   .في قطاع غزة

% 35.3و من مجموع األشجار في الضفة الغربية% 71.6 فشكلت أشجار الزيتون ما نسبتهأما على مستوى المنطقة 

    .قطاع غزةمن مجموع األشجار في 

  

  :الثروة الحيوانية

  :قدس أقلهامحافظة الخليل األكثر تربيةً لألبقار وال

% 28.3في الضفة الغربيـة و % 71.7:  منهارأساً،  34,097تربيتها في األراضي الفلسطينية  تمبلغ عدد األبقار التي 

من إجمـالي  % 24.8 ما نسبته محافظة الخليلاألبقار المرباة في أما على مستوى المحافظة فقد شكلت .  في قطاع غزة

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد ، محافظة القدس في% 1.1 مقابلة األبقار المرباة في األراضي الفلسطيني

  

  :في محافظة الخليل من أعداد الضأن في األراضي الفلسطينية يتم تربيتها% 26حوالي 

فـي  % 89.2 منهـا رأساً  568,287تربيتها في األراضي الفلسطينية بلغ  تمتشير النتائج أن عدد رؤوس الضأن التي 

مـن إجمـالي   % 25.8الخليل  محافظة أما على مستوى المحافظة فيوجد في.  في قطاع غزة %10.8ربية والضفة الغ

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد  ،الضأن المرباة في األراضي الفلسطينية

  

   :أعلى نسبة من أعداد الماعز في محافظة الخليل

فـي الضـفة الغربيـة    % 94.5 منهارأساً  220,085الفلسطينية تربيتها في األراضي  تمالتي  بلغ عدد رؤوس الماعز

من إجمالي الماعز المرباة فـي  % 22.5الخليل محافظة  فيوجد فيأما على مستوى المحافظة .  في قطاع غزة% 5.5و

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد  ،الفلسطينيةاألراضي 

  

  :م تربيتها في محافظة غزةمن الجمال في األراضي الفلسطينية يت% 19حوالي 

فـي الضـفة الغربيـة    % 49.2 منهـا ، رأساً 1,525بلغ عدد رؤوس الجمال التي يتم تربيتها في األراضي الفلسطينية 

المرباة فـي   الجمالمن إجمالي % 18.9أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة غزة   .في قطاع غزة% 50.8و

  .  01/10/2010ي يوم العد وذلك كما هو ف، األراضي الفلسطينية

  

  : الدواجن مزارع

طير،  33,270,609طير، وبلغ عدد الدجاج الالحم  402,623بلغ عدد أمهات الدجاج الالحم في األراضي الفلسطينية 

طير، وذلك خالل العام  533,130طير، فيما بلغ عدد طيور الحبش  1,601,941بالنسبة للدجاج البياض فقد بلغ عددها 

  . 2009/2010الزراعي 
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  :في محافظة خانيونستوجد من خاليا النحل في األراضي الفلسطينية  10%

فـي قطـاع   % 24.0منها في الضفة الغربية، و %76.0. خلية 38,216خاليا النحل في األراضي الفلسطينية  عدد بلغ

، نحل في األراضي الفلسطينيةمن إجمالي خاليا ال% 10.0أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة خانيونس غزة، 

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد 

  

  :الزراعية العمالة

عامل، منهم  292,031األراضي الفلسطينية بلغ في إجمالي عدد العاملين في الحيازات الزراعية  أن إلى النتائج تشير

وذلك خالل العام الزراعي  جربأة عمالة زراعية دائم% 5.4، مقابل جربدون أ األسرة أفرادمن  ةعمال% 94.6

2009/2010.  

   :التطبيقات الزراعية

الحيازات النباتية والمختلطة في األراضي الفلسطينية تستخدم أسمدة عضوية،  إجماليمن % 64.9 أن إلىتشير النتائج 

ة تستخدم مبيدات من إجمالي الحيازات النباتية والمختلط% 49.7أن  إلىتستخدم أسمدة كيماوية، باإلضافة % 34.8و

من % 85.3 أنوأشارت النتائج إلى .  تستخدم المكافحة المتكاملة% 18.4تستخدم أصوال محسنة، و% 25.1زراعية، و

  . الحيازات الحيوانية والمختلطة تقوم بتطعيم الحيوانات ضد اإلمراض الوبائية

  

  :د في الضفة الغربيةمن الحيازات التي تربي األسماك في األراضي الفلسطينية توج% 51حوالي 

في الضفة % 51.3منها حيازة في األراضي الفلسطينية،  472 سماك في بركأتربي بلغ عدد الحيازات الزراعية التي 

  . 2009/2010وذلك خالل العام الزراعي في قطاع غزة، % 48.7الغربية، و

  

توجد في  لألسرةالدخل الرئيسي  مصدر تشكلوالتي  الزراعية في األراضي الفلسطينيةمن الحيازات % 74حولي 

  :الضفة الغربية

حيازة منها  21,077 لألسرةالدخل الرئيسي  مصدر تشكلالتي  في األراضي الفلسطينيةالزراعية بلغ عدد الحيازات 

  .في قطاع غزة% 26.5في الضفة الغربية، و% 73.5

  

  :ةالزراعي الستغالل الحيازات األكبرهي العائق  اإلسرائيلية المستعمرات

في الضفة الغربية، بينما شكل جدار زراعية حيازة  12,797تشكل المستعمرات اإلسرائيلية عائقاً في سبيل استغالل 

. هاتعيق الحواجز العسكرية استغالل زراعية حيازة 7,292، وزراعيةحيازة  7,835 استغالل الضم والتوسع عائقاً أمام

  .زراعية حيازة 7,971في األراضي الفلسطينية  هاة المغلقة استغاللوبلغ عدد الحيازات التي تعيق المناطق العسكري
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  الفصل الثاني
  

  المنهجية وجودة البيانات
  

  التعداد الزراعي ومبررات أهداف 1.2

  :يهدف التعداد الزراعي إلى تحقيق ثالثة أهداف رئيسية

 لكي تكون نقطة انطالق ترتكز عليها )الهيكل الزراعي(بيانات عن التركيب األساسي للقطاع الزراعي  توفير .1

 الدولة في تطوير الموارد الزراعية واستغاللها أفضل استغالل، كما تستخدم كأساس في وضع التقديرات برامج

  .التي تلي تنفيذ التعداد خالل السنوات

اعية مسوح زر للحيازات المختلفة في األراضي الفلسطينية، بهدف إجراء إطار لسحب عينات ممثلة تشكيل .2

دارة إالمسوح الخاصة بالثروة الحيوانية ومسوح البستنة و منها ،حول الحيازات الزراعية متخصصةدورية 

  .المزرعة

توفير البيانات األساسية والتفصيلية عن بنية القطاع الزراعي، والتي تلبي احتياجات الجهات الحكومية في  .3

وزيع األمثل للموارد، وكذلك تلبية احتياجات القطاع والت المنطقيكما يساهم في التخطيط   .التخطيط والرصد

  .الخاص

  

  :فتمثلت بأربعة مبررات رئيسية يأما مبررات تنفيذ التعداد الزراع

 المجال الزراعي من قبل في البيانات والمؤشرات اإلحصائية الموثوقة على الطلب المتزايد والمتواصل تلبية .1

من جانب المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم  المستخدمين في األراضي الفلسطينية، وخاصة

  .واتخاذ القرارات الالزمة والقيام بعمليات الرصد السياسات

تماد على عحفاظ على مستوى مقبول من األمن الغذائي واالالعلى األرض واستغاللها و المساهمة في الحفاظ .2

  .الذات

 ،عدم االستقرار في األراضي الفلسطينية استمرارنتيجة  ةالتعداد الزراعي أولوية أساسية في هذه المرحل تنفيذ .3

استمرار العدوان اإلسرائيلي ومصادرة األراضي وعزل السكان والتجمعات السكنية وبناء جدار الضم و

 .والتوسع

 .2000لعام ) 4(تنفيذ تعداد زراعي كل عشر سنوات حسب ما ينص عليه قانون اإلحصاءات العامة رقم  .4

  

  دادخصائص التع 2.2

حيث  ،الفلسطينية األراضي الحيازات الزراعية في جميعلشامل  تعداد 2010 التعداد الزراعي  :الجغرافية التغطية .1

  .في الريف والحضر والمخيماتالمناطق غطى جميع 

، حيث كانت لحظة اإلسناد الزمني في التعداد التي تسند إليها بيانات التعدادهي اللحظة  :الزمني لحظة اإلسناد .2

 إسنادحيث تم  ،1/10/2010 اإلسناديوم ب اويشار له 01/10/2010ـ / 30/09منتصف ليلة  ،2010 زراعيال

تنسب بعض بينما ، حيوانيةـثروة الـوالاني ـمحاصيل الدائمة والمبـال مثل، هذا اليوممعظم بيانات التعداد إلى 

شهراً  12فترة  ، وتمثلالمرجعية للتعداد سنةالبيانات التعداد إلى فترة مرجعية محددة عن فترة زمنية سابقة وهي 
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والسنة المرجعية هي السنة الزراعية للبيانات عن  . 30/09/2010مساء يوم  إلى 1/10/2009من صباح يوم 

  . زراعية واآلالت الزراعيةـاستخدام المواد الوؤقتة ـالمحاصيل الم

ة محددة تسمى فترة العد تعتمد على عدد من األمور بيانات عن الحيازات الزراعية خالل فتراليتم جمع  :العد فترة .3

في  14/11/2010 -02/10/2010كانت من صباح يوم  2010اللوجستية، وهذه الفترة في التعداد الزراعي 

  .في قطاع غزة 20/02/2011-10/01/2011الضفة الغربية ومن صباح يوم 

ن أراضي الرعي المشاع والحدائق العامة وصيد بأ علما ،اإلحصائية هي الحيازة الزراعية الوحدة:  العد وحدة .4

  .تدخل في التعداد الزراعي لماألسماك وجميع األراضي التي ال تعمل في إطار الحيازات الزراعية 

عن  تم إعدادهوالتعاونية  والمؤسسيةإطار التعداد الزراعي سجل كامل للحيازات األسرية  يشمل:  التعداد إطار .5

  . الخرائط لتعيين عناوين الحائزين واستخدمتل زيارة جميع األسر الحائزة، طريق حصر الحائزين من خال

تنفيذ التعداد الزراعي بصورة دورية  ، يتم2000للعام ) 4(قانون اإلحصاءات العامة رقم حسب :  التعداد دورية .6

  . تامنتظمة كل عشر سنو

  

  مراحل تنفيذ التعداد 3.2

الث سنوات ابتداء من المرحلة التحضيرية وحتى نشر البيانات التفصيلية، وتم تمتد فترة تنفيذ التعدادات عادة على ث

  :من خالل عدة مراحل تم فيها التحضير وتنفيذ كافة األنشطة المتعلقة بالتعداد وهي 2010تنفيذ التعداد الزراعي 

رات تم خالل هذه المرحلة إصدار القرا.  30/09/2010إلى  02/01/2009من : المرحلة التحضيرية .1

الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان الالزمة للتعداد، كما تم خاللها التشاور مع كافة 

المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد األولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، 

حيث تم  05/11/2009 – 07/10/2009ي في الفترة كما تم أيضاً خالل هذه المرحلة إجراء التعداد التجريب

اختبار خطة تنفيذ التعداد، وتصميم االستمارات واألدلة والخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات 

ويمثل التعداد التجريبي صورة مصغرة للتعداد الشامل بهدف .  وإعداد النتائج وكذلك منهجية تنفيذ التعداد

ائية من األدلة والنماذج الخاصة بالتعداد الزراعي، وإعداد خطة التنفيذ، وتقدير أعداد الخروج بصيغة نه

 .العاملين، واالحتياجات المادية األخرى، وآليات معالجة البيانات، وغيرها من المواضيع
 
 في الضفة الغربية وخالل 14/11/2010وحتى  02/10/2010تم تنفيذها خالل الفترة : المرحلة الميدانية .2

خرائط المناطق الطرفية  ثتم خاللها تحدي.  في قطاع غزة 20/02/2011وحتى  10/01/2011الفترة من 

 .ميدانيا وحصر عدد األسر الحائزة وعد الحيازات الزراعية
 

 نهاية آذارحتى  وسوف تستمر 2010بدأت هذه المرحلة في تشرين ثاني : مرحلة تجهيز ونشر البيانات .3

حلة استعادة االستمارات من الميدان، وتدقيق السجالت واالستمارات وترميزها في هذه المر وتم.  2012

 .وإدخالها إلى الحاسوب، وتبويب ونشر النتائج األولية والنهائية

  

  االستمارات والنماذج 4.2

مارة عد ين لجمع البيانات التي يشملها التعداد وهي استمارة حصر األسر والحيازات الزراعية، واستتم تصميم استمارت

  :ويمكن تفصيل بنود ومتغيرات هذه االستمارات على النحو اآلتي.  الحيازات الزراعية
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  :األسر والحيازات الزراعيةستمارة حصر ا - 1

لمتغيرات االبنود و ، عددا منباإلضافة إلى البيانات التعريفية حصر األسر والحيازات الزراعية استمارةبيانات  شملت

  :أهمها التفصيلية

، المبنىفي عدد الوحدات السكنية ، مجموع االستخدام الحالي للمبنى، نوع المبنىبنى أو اسم مالك المبنى، اسم الم

  .، عدد الحيازات في األسرة)ذكور، إناث(االستخدام الحالي للوحدة السكنية، اسم رب األسرة، عدد أفراد األسرة 

    

  :عد الحيازات الزراعية استمارة  - 2

  :اآلتيةالبنود والمتغيرات  ،باإلضافة إلى البيانات التعريفية الحيازات الزراعية استمارة عدبيانات  شملت

  

  :البيانات التعريفية: القسم األول

  .شمل رقم منطقة العد والمبنى والوحدة السكنية ضمن المبنى، باإلضافة إلى بيانات تعريفية عن الحائز ومدلي البيانات

  

  :حيازةعن الحائز والبيانات : الثانيالقسم 

عن الحائز منها الكيان القانوني للحائز، عمر الحائز، والجنس والمهنة الرئيسية، وعالقة الحائز برب بيانات  شمل

األسرة، وعدد أفراد أسرة الحائز، والمؤهل العلمي، والتخصص، وبيانات عن الحيازة منها نوع الحيازة، أسلوب إدارة 

  .   الحيازة، الغرض الرئيسي لإلنتاج

        

  :استعماالت األراضي: الثالثالقسم 

مباني تستخدم ألغراض الحيازة، مباني (شمل عنوان القطعة، المساحة الكلية، مساحة األراضي غير المزروعة وتضم 

المساحة (، مساحة األراضي المزروعة وتضم )تستخدم لغير أغراض الحيازة، المراعي والمروج الدائمة، أخرى

  .، مصدر الري، حق االنتفاع)ار حرجية، بور مؤقت، مشاتلاألرضية المزروعة، أشج

  

  :المحاصيل الحقلية، الخضروات، أشجار البستنة/المحاصيل: الرابعالقسم 

اسم المحصول، : شمل أسئلة بخصوص زراعة المحاصيل الحقلية خالل العام الزراعي وتضم البيانات اآلتية •

  .ة، المساحة المروية، طريقة الري، المساحة المحصودةالعروة الزراعية، وضع المحصول، المساحة البعلي

اسم المحصول، : اآلتيةشمل أسئلة بخصوص زراعة محاصيل الخضروات خالل العام الزراعي وتضم البيانات  •

العروة الزراعية، وضع المحصول، المساحة المكشوفة، طريقة الري، المساحة المحمية، نوع الحماية، مجموع 

 .المساحة المحصودة

اسم المحصول، : شمل أسئلة بخصوص أشجار البستنة في الحيازة خالل العام الزراعي وتضم البيانات اآلتية •

طريقة الزراعة، وضع المحصول، عدد ومساحة األشجار المثمرة وطريقة الري، عدد ومساحة األشجار غير 

دد ومساحة األشجار المحمية غير المثمرة وطريقة الري، عدد ومساحة األشجار المحمية المثمرة وطريقة الري، ع

  .المثمرة وطريقة الري
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  :حيوانات المزرعة: الخامسالقسم 

  :يشمل القسم المواضيع اآلتية

النوع والساللة، العنوان، نوع : تربية حيوانات المزرعة لكل من الضأن والماعز واألبقار ويضم البيانات اآلتية •

 .رض الرئيسي للتربيةالتربية، العدد حسب الجنس وفئة العمر، الغ

النوع، العنوان، عدد العنابر العاملة، مساحة العنابر، السعة اإلنتاجية : تربية مزارع الدواجن وتضم البيانات اآلتية •

، معدل عدد الدورات في العنابر في السنة، 01/10/2010القصوى للعنابر، العدد الموجود فعليا يوم العد بتاريخ 

 ).30/09/2010-01/10/2009(ة خالل العام الزراعي إجمالي عدد الطيور المربا

  .تربية الدواجن المنزلية وتضم بيانات عن النوع والعدد، وعن تربية خاليا النحل وغيرها من حيوانات المزرعة •

  

  :العمالة الزراعية: السادسالقسم 

  .عدد، واستخدام العمالة المؤقتةالحالة العملية، الجنس، العمر وال: شمل بيانات العمالة الزراعية في الحيازة وهي

  

  :اآلالت والمعدات الزراعية: السابعالقسم 

  .شمل أسئلة بخصوص استخدام اآلالت الزراعية خالل العام الزراعي

  

  :تطبيقات زراعية خالل العام الزراعي: الثامنالقسم 

ضافة إلى توفر فقاسه أو تربية شمل هذا القسم أسئلة متنوعة عن التطبيقات الزراعية المستخدمة في الحيازة، باإل

  .األسماك، ومدى االستفادة من مشاريع استصالح األراضي أو شق الطرق الزراعية أو أي مشاريع زراعية، وغيرها

  

  العمل الميداني 5.2

  :عدة عمليات ميدانية متتابعة وهي 2010الزراعي شملت المرحلة الميدانية لتنفيذ التعداد 
  

  :ية وتوزيعها حسب مناطق العملتدريب الكوادر الميدان  - 1

على المفاهيم والمصطلحات المشتملة في حيث تم من خالله التأكيد  ،تم تنفيذ برنامج تدريبي لكافة العاملين في الميدان

لطواقم العمل العاملة في الميدان، آلية استيفاء االستمارة والمسؤوليات والمهام  ، والتدريب على2010التعداد الزراعي 

  .تحديد المرجعية اإلدارية في حالة مصادفة أية إشكاليات أثناء عملية العدفة إلى باإلضا

  

  :تحديث الخرائط  - 2

بخرائط  طواقم العمل الميدانيوتزويد ، 2007رائط التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت تم االعتماد على خ

لجديدة تم وضع آلية إلعادة حزم المناطق الطرفية مناطق العد بالمباني الضمان شمول ، وتفصيلية واضحة لمناطق العد

  .العدادينمن قبل  بشكل دقيق 2007، وتحديث الخرائط بالمباني الجديدة بعد عام المشرفينمن قبل 

  

  :الحيازاتعد حصر و - 3

 ، وفي قطاع غزة خالل14/11/2010إلى  02/10/2010الفترة ما بين في الضفة الغربية خالل تـم تنفيذ هذه العملية 

استمارة حصر الحيازات  وافوالعدادون جميع األسر فـي مساكنهم واستزار حيث ، 20/02/2011-10/01الفترة من 
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وفي حال وجود حيازة أو أكثر لألسرة التي تم زيارتها تم استيفاء استمارة لكل حيازة على حده في سجل  ،الزراعية

 طاقميداني للبيانات أوالً بأول أثناء عملية العد من قبل الإجراء عمليات التدقيق الم كذلك تم، استمارة عد الحيازات

  .   اإلشرافي في المحافظات

  

  :إعادة المقابلة  - 4

من قبل المشرفين والمراقبين في جميع المحافظات، وذلك من خالل زيارة األسر بشكل  إجراء إعادة المقابلةتم 

ذا النوع من الهدف من إجراء هالحيازات، وكان  عشوائي في مناطق العد واستيفاء جزء من استمارات الحصر وعد

  .إعادة المقابلة هو ضبط النوعية وجودة البيانات

  

  :السجالت استالم  - 5

اء ـت مسـي انتهـه والتـة بـاز منطقة العد الخاصـعداد من إنجكل  بدأت عملية استالم السجالت بعد انتهاء

االستالم هما وتنقسم عملية االستالم إلى قسمين ة، في قطاع غز 20/2/2011في الضفة الغربية، و 14/11/2010

، والتسليم النهائي لسجالت الضفة الغربية في المكتب الرئيسي إلدارة التعداد في رام اهللا، وسجالت قطاع غزة الميداني

  .في مكتب التعداد في مدينة غزة

  

  :الميدانالسجالت من استالم 

حصر األسر سجالت  من ين،باستالم المطبوعات التي بحوزة العداد ونبعد االنتهاء من مرحلة العد قام المراقب

والسجالت الفارغة  وخريطة منطقة العد والدفتر التنظيمي للعدادوالحيازات الزراعية وسجالت عد الحيازات الزراعية 

 مباإلضافة لما لديه ينهذه المطبوعات للمشرف ونالمراقبسلم وبعد االنتهاء من استالم المطبوعات من العداد .  والملغاة

وتسليمها  أيضا بإجراء الفحص الفني لهذه المطبوعات ونحيث قام المشرف ،من مطبوعات مثل الدفتر التنظيمي للمراقب

  .  بدورهم إلدارة التعداد في المحافظة

  

  :استالم السجالت في المكتب الرئيسي

 28/02/2011واستمرت لغاية  19/11/2010من اعتبارا المركزية في األراضي الفلسطينية  بدأت عملية االستالم

    .حيث تم استالم جميع السجالت في المحافظات

  

  النتائج األوليةإعداد  6.2

وبالتعاون مع مدراء والمراقبون  العدادونقام  14/11/2010في  في الضفة الغربيةد ـعالة ـبعـد االنتهاء من عملي

ولغاية  16/11/2010الفترة من  خاللالميدان في إعداد النتائج األولية بإجراء مراجعة مكتبية والتعداد في المحافظات 

قام أما في قطاع غزة .  الفلسطيني ءالمركزي لإلحصا الرئيسي في الجهاز للمكتبومن ثم إرسالها ، 18/11/2010

في نتائج األولية بإجراء مراجعة مكتبية وإعداد الوبالتعاون مع مدراء التعداد في المحافظات والمراقبون  العدادون

  . 24/02/2011ولغاية  20/02/2011الفترة من  خاللالميدان 

   

على مستوى وأعدادها  والحيازات وأنواعهاشملت عدد األسر وعدد  والتيوبعد استالم نماذج النتائج األولية من الميدان 

نة ما تم استالمه مع سجل مناطق وذلك عن طريق مقار ،تم فحص شمولية هذه النماذج لجميع مناطق العد.  منطقة العد
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تم تفريغ هذه البيانات على الحاسوب الستخراج ومن ثم  .وذلك للتأكد من عدم إسقاط أي منطقة عد يالعد الرئيس

هذه الجداول عدد األسر  تضمنتجداول إحصائية أولية على مستوى األراضي الفلسطينية ومستوى المحافظات حيث 

، وتم نشر النتائج األولية عبر وسائل اإلعالم المحلية وعلى الصفحة االلكترونية للجهاز والحيازات وأنواعها وأعدادها

  .17/4/2011يوم 

   

  معالجة البيانات 7.2

العمل الميداني من تدقيق مكتبي وترميز وإدخال وتدقيق  تالتي تل األنشطةمعالجة بيانات التعداد جميع  ت مرحلةشمل 

توظيف  وتم ،وذلك بتدريب المدققين والمرمزين 15/12/2010من  اعتبـارالية وحسب الخطة بدأت هذه العم، آلي

  .باإلضافة إلى الطاقم اإلشرافي شخصاً 100حوالي 

  

 جرىتم االنتهاء من تصميم وتطوير أنظمة معالجة البيانات من برامج إدخال وتدقيق آلي ومتابعة وجدولة وقد وقد 

حصر تم استخدام الحاسوب إلدخال بيانات استمارات و . من صحة عملهافحـص عمل هذه األنظمة عدة مرات للتأكد 

  .األسر والحيازات الزراعية وعد الحيازات

  

، وفي قطاع 04/08/2011تم االنتهاء من تدقيق وترميز وإدخال البيانات وفحصها وتنظيفها في الضفة الغربية بتاريخ 

  .15/09/2011غزة بتاريخ 

  

ة على معالجة البيانات وإجراء الفحوصات المختلفة على مصداقية البيانات ودقتها ومقارنتها المتابع تولى الفريق الفني

مع النتائج األولية ومع البيانات المتوفرة من مصادر مختلفة، وإعداد الجداول وتقرير النتائج النهائية للتعداد في 

  .   األراضي الفلسطينية

  

  خطة النشر 8.2

ة الخاصة بنشر النتائج على المستوى الوطني وعلى مستوى الضفة يالجدولة للتقارير الرئيستم االنتهاء من إعداد خطة 

ومن .  وعلى مستوى كل محافظة، حيث تم االنتهاء من تصميم الجداول المقترحة حدهالغربية وقطاع غزة كل على 

  .2012م المتوقع االنتهاء من إصدار التقارير اإلحصائية للتعداد في الربع األول من العا

  

  جودة البيانات 9.2

هناك نوعان من األخطاء الممكن حدوثها وهي األخطاء اإلحصائية واألخطاء غير اإلحصائية، واألخطاء اإلحصائية هي 

تتواجد في المسوح بالعينة وال تتواجد في التعدادات، وأما األخطاء غير اإلحصائية فهي ممكنة الحـدوث   ياألخطاء الت

إلى وضـع   2010عند تنفيذ التعداد الزراعي دعت الحاجة حل تنفيذ التعدادات والمسوح، لذا فقد أي مرحلة من مرا يف

يصـبح اسـتخدام البيانـات    حتى لتحقيق أعلى مستوى من التغطية ودقة البيانات، و جودة ونوعية البياناتنظام لضبط 

  .فيه شكوكاًم غير المستخدمينألغراض التخطيط واتخاذ القرارات والبحث العلمي من قبل 

  

من المرحلـة التحضـيرية    ، تم وضع نظام حازم لضبط النوعية في كافة مراحل التعداد، بدءالمطلوبة ولتحقيق الفعالية

ولضـبط   . وانتهاء بمرحلة معالجة البيانات والنشر، وذلك لضمان الحصول على بيانات تكون على قدر كبير من الدقة
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ة لما لها من صلة وثيقة بكل المراحل الالحقة، وبالتالي تم إعطاء كل مرحلـة  النوعية في مرحلة التخطيط أهمية حاسم

  . الوقت واإلجراءات الكفيلة بضمان تحقيق الجودة والموثوقية العالية لبيانات التعداد

  

  :ضبط في المرحلة التحضيريةالآلية  .1

احتياجات التوصيات الدولية وتتالءم مع بحيث  بشكل بسيط،والتعليمات  التعريفاتروعي في المرحلة التحضيرية وضع 

خرائط تفصيلية لكـل  تجهيز وتصوير المستفيدين وتصميم االستمارات بالقدر الذي يسمح بنقل التعليمات بأمانة، كما تم 

، كمـا تـم   وعد جميع الحيازات لدى األسرة أو أحد أفرادها ةكل مبنى ووحدة سكنية وأسر حصرمنطقة عد، بحيث يتم 

ومن خالل التعداد ة السجالت واالستمارات بحيث تكون صالحة ألعمال جمع البيانات وإدخالها وتخزينها، مراعاة طباع

كافة االستمارات والوسائل واآلليات والنماذج وعمليات المراجعة  التجريبي الذي نفذ قبل سنه من تنفيذ التعداد تم فحص

لة والنماذج في هذه المرحلة واختيار برامج اإلدخـال وبـرامج   الميدانية والمكتبية وعمليات الطباعة لالستمارات واألد

ومراجعة الكشوف وأدلة الترميز وعمليات الجدولة والنشر مسبقاً في المرحلة التحضيرية، وتـم حسـاب    التدقيق اآللي

  .ي هذه المرحلةالتقديرات من االحتياجات البشرية والمادية والجدول الزمني إلنجاز المهام والنشاطات المطلوبة مسبقا ف

  

  :ضبط في المرحلة التنفيذيةالآلية  .2

عند اختيار العاملين روعي اختيار أحسن الكفاءات وخاصة الحاصلين على مؤهالت علمية دبلوم متوسط فـأعلى مـن   

خط العاطلين عن العمل، كما روعي عند اختيار العاملين الميدانيين أن يكونوا من نفس التجمع لسهولة معرفة المنطقة و

،  كما تم تعيين كما تم إعداد خطط وبرامج التدريب لجميع العاملين مسبقاً  .السير واالستدالل على جميع المباني واألسر

فنيات الثروات الزراعيـة  والذين لهم خبرة كبيرة في  مكاتب وزارة الزراعة في المحافظاتمدراء التعداد من مسئولي 

اعدي مدراء المحافظات من مسئولي المواضيع في الجهـاز المركـزي لإلحصـاء    مس، كما تم تعيين النباتية والحيوانية

من المشرفين من العاملين فـي   جزءكبيرة في تنفيذ المسوح، إضافة الى تعيين  الفلسطيني من لديهم خبرة إدارية وفنية

  .التجريبي الزراعي والتعداد األسرية من الفنيين والعاملين الميدانيين في المسوح الوزارة والجهاز

  

وضع برنامج حيث تم على وضع آلية للعمل الميداني، من أجل الحصول على بيانات دقيقة،  التعدادحرصت إدارة 

وضع مجموعة من كذلك تم   .، وتحديد أهداف هذه الزيارات والبيانات التي يتم جمعها في كل زيارةميدانيةزيارات 

أما من ناحية أسلوب العد فتم اعتماد أسلوب   .االنتهاء من العمل الميدانيقبل وذلك الميدانية والمعالجة قواعد المراجعة 

بشرط أن يكون  احد إفراد األسرةرب األسر أو الحائز الزراعي أو المقابلة المباشرة فقط وضرورة استيفاء البيانات من 

أو عدم وجود الشخص  راعيالحائز الز، وعند عدم وجود بالغ وعاقل ولديه معلومات دقيقة حول الحيازة الزراعية

  .معاودة زيارة األسرة وفي فترات مختلفة حتى يتم استيفاء البيانات من الشخص المؤهل يتمالمناسب 

  

تم وضع العديد من اآلليات لمواجهة حاالت الرفض من قبل بعض المواطنين والناتجة عن المضايقات اإلسرائيلية حيال 

والمناطق المجاورة لها ومن هذه اآلليات زيارات ميدانية من قبل أعضاء غرفة  الفلسطينيين المقيمين في محافظة القدس

  .العمليات المركزية لمعالجة هذه الحاالت، ومشاركة المسؤولين والجهات الرسمية المحلية المختلفة للحد من هذه الحاالت
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   :ضبط في مرحلة معالجة البياناتالآلية  .3

ليات التدقيق والترميز واإلدخال ومراجعة الكشوف، وعمليـات المراجعـة والفحـص    تشمل مرحلة معالجة البيانات عم

، حيث تم وضع جميع اآلليات والتعليمات بحيث يتم فحص اتسـاق البيانـات   لجميع مناطق العد لجميع العمليات السابقة

يه من بيانات عن المبـاني  وترميز الحقول والتأكد من إدخال جميع مناطق العد وجميع السجالت واالستمارات وما تحتو

لية لتدقيق السجالت واالستمارات وانتقالها من عملية إلـى أخـرى   آكما تم وضع .  والوحدات السكنية واألسر واألفراد

بحيث يتم التأكد من أن جميع العمليات المطلوبة لكل استمارة تمت بالشكل السليم، وتم إعداد األدلة الخاصـة بـالترميز   

دلة الخاصة بالتعليمات آللية التدقيق والترميز وفحص اتساق البيانات وكيفيـة اكتشـاف األخطـاء    مسبقاً وفحصها واأل

لما ال ومراجعة التدقيق والترميز مكتبياً  ،)%100( كما تم تدقيق جميع االستمارات وفحص اتساقها مكتبياً . وتصحيحها

ن المدققين واكتشاف األخطاء وتصحيحها وتعميمهـا  لكي يتسنى إزالة الفوارق الفردية بيمن االستمارات  %50يقل عن 

    .بشكل يومي

  

عقد امتحان لجميع المتقدمين لإلدخال واختيار أفضلهم بنـاء علـى نتـائج    إدخال البيانات فقد تم  فيما يتعلق بمرحلةأما 

المـدخلين، وإجـراء    لجميـع  إدخال جميع البيانات المدخلـة إعادة تم مراجعة والثالث األولى االمتحان، وخالل األيام 

المدخلين بناء على نوعية البيانات المدخلة والسرعة في  أفضلتم اختيار والتصحيحات المناسبة وتنبيه العاملين لتالفيها، 

كما تم وضع اآلليات لضمان إدخال البيانات بالصورة الصحيحة، وعند اإلدخال وضع فحص شامل للبيانـات    .اإلنجاز

نوع الحيـازة وحـق   لكل سؤال رئيسي بحيث ال يقبل الحاسب أي رقم خارج هذا المدى مثل التعريفية والمدى الرقمي 

أما  . مثال حصر الحيازاتونوع المبنى في استمارة  التعداد الزراعيوجميع األسئلة المرمزة مسبقا في استمارة  االنتفاع

ستخراج كشوف باألخطاء الناتجة عـن  باقي األسئلة فيجرى إعادة فحص شامل لمدى كل سؤال بعد عملية اإلدخال، وا

  .عدم اتساق البيانات

  

  :تقييم نوعية البيانات .4

تعتبر عملية تقييم نتائج التعداد من خالل تقدير قيم األخطاء واتجاهاتها عملية ضرورية لإلجابة على األسـئلة المتعلقـة   

والتي تشمل إما  من ناحية الشمول والمحتوى، دلتقييم نتائج التعدا وأدوات هناك عدة طرق.  بيانات التعداد وشمول بدقة

عـدة   2010وقد تضمن برنامج فحص الجودة للتعداد الزراعي . أو مصادر متعددة) التعداد نفسه(مصدر وحيد للبيانات 

بيانات ومؤشـرات  مقارنة ، وفحص االتساق الداخلي للبيانات  :أساليب لقياس شمولية ونوعية البيانات واتجاهاتها، منها

كمـا تـم   ، الزراعية التي ينفذها الجهاز ومؤشرات وزارة الزراعةمع بيانات ومؤشرات المسوح  نالفنييتعداد من قبل ال

حسب عدد الخانات لكل سـؤال  ) 9(ووضع الرقم هذه الحاالت  ترميزمن خالل من ناحية المبدأ التعامل مع غير المبين 

  .والعروة الزراعيةحق االنتفاع، ومصدر الري، الصحيحة، مثل  من اختيار اإلجابة في االستمارة ما يمكنيرد ما لم 
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  الثالثالفصل 

  

  المفاهيم والمصطلحات

  
، وذلك إلمكانيـة المقارنـة مـع الـدول     والزراعة العالمية األغذية منظمةتوصيات إلى  2010ستند التعداد الزراعي ا

تعريـف   وضـع وتم .  مع المستخدمين الرئيسيين للبيانات المجاورة، آخذين بعين االعتبار نتائج المشاورات التي تمت

حـد   إلـى  اًالمتغيرات التي تم الحصول على بياناتها من خالل التعداد، بحيث كان التعريـف متفقمتغير من محدد لكل 

    .تلبية الحاجات الخاصة بالمجتمع الفلسطيني باالعتباراألخذ ، مع مع التوصيات الدولية كبير

  

  :اعيالتعداد الزر

 الحيـازات الزراعيـة  هو العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر وتوفير البيانات اإلحصائية عـن  

  .البلدداخل حدود  الحيازاتفي فترة مرجعية محددة، ولجميع وخصائصها والتطبيقات الزراعية 

  

  :الحيازة الزراعية

دارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجـودة وكـل األراضـي    إلهي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع 

وقد تكون إدارة الحيازة   .الزراعي بغض النظر عن الملكية أو الشكل القانوني اإلنتاج ألغراضالمستغلة كليا أو جزئيا 

قبيلـة أو قـد    وقد تتوالها عشيرة أوأ الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر،

وقد تتكون أرض  الحيازة من جـزء    .تدار من قبل شخصية اعتبارية مثل شركة أو جمعية تعاونية أو وكالة حكومية

بشرط أن تشترك أجزاء الحيازة  واحد أو أكثر، تقع في تجمع واحدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدة

 اآلتيـة ، وال تعتبر النشاطات الخ... العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر  في واحدة أو أكثر من وسائل اإلنتاج مثل

من ضمن الحيازات الزراعية، وهي صيد األسماك والحيوانات وتربية حيوانات الصيد وقطع أخشاب الغابـات العامـة   

  .والخدمات الزراعية

  

  :تشمل الحيازات الزراعية ثالثة أنواع وهي

  :النباتيةالحيازة  .1

تحت تصـرف   زراعيالنباتية وجود مساحة من األراضي المزروعة أو القابلة للزراعة ألي محصول  بالحيازة يقصد

  .دونم للزراعات المحمية) 0.5(للزراعات المكشوفة و دونم) 1(الحائز، على أن ال تقل تلك المساحة عن 

  

  :الحيوانيةالحيازة  .2

عـدد   أي:  اآلتيةمن الحاالت  أييعتبر الفرد حائزا إذا توفر لديه الحيوانية وجود حيوانات لدى الحائز و بالحيازة يقصد

فـأكثر مـن   ) 50(عـدد   الخنازير،أو  )الماعزأو / والضأن (رؤوس فأكثر من األغنام ) 5(أو اإلبل، عدد  األبقارمن 

ـ   األرانبفأكثر من ) 50( ، عدد)الالحم والبياض(الدواجن  ر، والسـمن  أو الطيور األخرى مثل الحبش، والـبط، والف

  .خاليا نحل فأكثر) 3(أن يدير الحائز  أووغيرها أو خليط منها، 
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  :المختلطةالحيازة  .3

 ،تعريف الحيازة النباتيـة والحيوانيـة  مختلطة إذا اشترك الحائز بإدارة حيازة نباتية وحيوانية معا حسب  الحيازة تعتبر

  .  اني للنشاطين النباتي والحيوانينفس المب وأنفس اآلالت  وأبشرط أن يتم استخدام نفس العمالة 

    

  :الحائز الزراعي

يمارس سيطرة إدارية على تشغيل الحيازة الزراعيـة  ) حكومية، جمعية، شركة(هو شخص مدني أو شخصية اعتبارية 

صة وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية واقتصادية خا.  د المتاحةرويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموا

وفـي حـال قيـام      .ربالحيازة وقد يتولى جميع المسؤوليات مباشرة أو يوكل مسؤوليات اإلدارة اليومية إلى مدير بأج

  .ن رب األسرة هو الذي يعتبر الحائزإعضوين أو أكثر من أعضاء األسرة بإدارة نفس الحيازة  ف
  

  :العام الزراعي

  .ن أول من العام ولغاية نهاية شهر أيلول من العام التاليتشري شهر هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية

  

  :عمر الحائز

الفترة الزمنية التي تفصل ما بين تاريخ الميالد وتاريخ التعداد محسوبة بالسنوات التقويمية الكاملة، أي بإهمال الشهور 

  .شهر 11سنة و 12سنة إذا كان عمره  12واأليام مهما كان عددها، مثال يعتبر عمر الشخص 

  

  :المساحة الكلية للحيازة

وينبغي عدم إدخال أي أرض يمتلكها . المساحة الكلية للحيازة هي مجموع مساحات كل القطع التي تتألف منها الحيازة

تستخدم إلغراض  مباني(وتضم المساحة غير المزروعة .  الحائز ولكن يؤجرها إلى الغير في المساحة الكلية للحيازة

وحظائر غير  ،غير قابلة للزراعة وأراضي، طرق ممرات وبركو، )بور دائم(الدائمة  والمراعي والمروج، الحيازة

 مؤقتبور والحرجية والزراعة المحمية  واألشجارالفاكهة والمحاصيل الحقلية والخضار (راضي مزروعة أو) مسقوفة

  .)والمشاتل
  

  :مساحة المشاتل

أو األعناب بغرض إعادة زراعتها وال تحصد نباتات المشاتل لذا ال  جارهو مساحة تتم فيها عملية إكثار النباتات واألش

يجب إدراجها في المساحة التي تحصد للمحاصيل المؤقتة أو المساحة الحالية للمحاصيل الدائمة، ويمكن أن يتواجد 

لمشاتل حقول االمشتل في أماكن مفتوحة أو تحت غطاء للحماية ويمكن أن يستخدم في الحيازة أو للبيع وال تشمل 

  .ويستثنى من ذلك مشاتل األشجار الحرجية . التقاوي

  

  ):األرض المراحة(بور مؤقت 

ظروف جوية غير  نتيجةخالل السنة الزراعية ضمن دورة زراعية أو  مؤقتا المتروكة للراحة األرض مساحة هي

الزراعة، ينبغي تصنيف المساحات  من البذر أو االنتهاءوإذا جمعت البيانات قبل . الخ…مالئمة مثل قلة األمطار 

أو  بذرهانتاج المحاصيل بعد ذلك مباشرة، وفقاً للمحاصيل التي يجري إلاستغاللها  سيجريالمتروكة للراحة، والتي 

  .للراحة متروكةتصنف كأرض  والزراعتها،  
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  ):بور دائم(المروج الدائمة و المراعي

، األعالف العشبية محاصيل لنمو) مس سنوات أو أكثر من ذلكأي لخ(التي تستخدم بصورة مستديمة  األرض وتتضمن

  .)األراضي الرعوية أو المراعي البرية(من خالل الزراعة أو بصفة طبيعية 

  

  :الحرجية المزروعة باألشجار األراضي

لدائمة المراعي ا وتعتبر.  لألشجار الحرجية) لمدة خمس سنوات فأكثر(عن األراضي المستخدمة بشكل دائم  عبارة وهي

الموجودة هي االستعمال األهم  الغاباتفيها أشجار أو شجيرات، ضمن هذا الصنف فقط إذا ما كانت أشجار  ينمووالتي 

ومن األمثلة على   .وتستخدم ألغراض بيئية ولمنع انجراف التربة وتحسين خواصها أو كمصدات رياح .في المنطقة

  .مثمرة أشجارأشجار غير مثمرة، والخروب والزعرور وهي  الصنوبر، سريس، كينيا، بلوط، سرو، وهياألشجار 

  

  :حقليةالمحاصيل ال

كالقمح والشعير والمحاصيل البقولية كالحمص والفول  محاصيل الحبوبهي مجموعة من المحاصيل المؤقتة وتشمل 

بطاطا، واألبصال، اليابس، والمحاصيل الزيتية مثل عباد الشمس والسمسم وفستق العبيد، والمحاصيل الدرنية مثل ال

والمحاصيل الطبية مثل اليانسون والميرمية والنعناع ومحاصيل التوابل مثل الكمون والقزحة، والمحاصيل العلفية مثل 

  .البرسيم والفصة والبيقيا
  

  :خضراواتال

ل هي مجموعة من المحاصيل المؤقتة والتي تستخدم بشكل رئيسي لالستهالك الطازج، وتشمل الخضار الثمرية مث

القرعيات والباذنجانيات والبامية والذرة السكرية والبقوليات الخضراء، وكذلك الخضار الجذرية مثل الجزر والفجل، 

الشمام، ويمكن أن تزرع الخضراوات والبطيخ والفراولة  إلى باإلضافةواألبصال والخضار الورقية مثل الخس والسبانخ 

  .مكشوفة أو محمية
  

  ):ةبستنة شجري(محاصيل دائمة 

تعمر لعدة سنوات ، وقطافمن عام وال تحتاج إلعادة زراعتها بعد كل موسم  ألكثردورة نمو لها هي المحاصيل التي 

ومن الممكن زراعة المحاصيل الدائمة بطريقة الزراعة . اللوزياتأشجار الحمضيات و، والزيتونومثال ذلك أشجار 

    .صيل المزروعة بالطريقتينالمكثفة أو الزراعة المبعثرة، والمساحة تشمل المحا

  

  :حيوانات المزرعة

 )الضأن والماعز(واألغنام زراعية وتشمل األبقار  ألغراضتشمل جميع الحيوانات المحتفظ بها والمرباة بشكل رئيسي 

  .م والبياض، والحبش، والفروطيور المزرعة كالدجاج الالحوالنحل، الخنازير، والخيول والبغال والحمير والجمال و

  

  :لدواجنا

مجموعة من الطيور مخصصة لغرض إنتاج معين كان يكون دجاج الحم أو إلنتاج البيض أو إلنتاج لحم الحبش أو 

  .الحمام أو أي نوع آخر من الطيور، كما تشمل الدواجن األرانب
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  :الدجاج الالحم أمهات

  .مالمفرخات إلنتاج الصوص الالح فيالذي يربى إلنتاج بيض مخصب لتفريخه  الدجاج
  

  :الدجاج الالحم

  .يوماً 50اللحوم البيضاء في مدة ال تتعدى دورتها  نتاجهو الدجاج الذي يربى إل
  

  :الدجاج البياض

  .شهراً 30بيض المائدة وعادة ما يربى لمدة ال تزيد عن  نتاجالدجاج الذي يربى إل
  

  :العامل الزراعي الدائم

العمل تزيد عن ثلثي العمل  ومدةي الحيازة خالل السنة الزراعية، الذي يؤدي خدماته بشكل منتظم ومستمر ف العامل هو

  ).ثمانية أشهر فأكثر(من العام الزراعي 

  

  :العامل الزراعي المؤقت

وغالبا ما نستخدم  الزراعيةالذي يؤدي خدماته بشكل غير منتظم وغير مستمر في الحيازة خالل السنة  العامل هو

محدودة بحيث تنتهي بانتهاء المهمة، ومدة العمل تقل عن  مهامقصيرة جدا إلنجاز  لفترات) العرضية(العمالة المؤقتة 

  ).أقل من ثمانية اشهر( الزراعيثلثي العمل من العام 

  

  :من أفراد األسرة بدون أجرالعامل الزراعي 

ي أجر وليس له الفرد من األسرة والذي يعمل في الحيازة لحساب األسرة وال يتقاضى مقابل عمله في الحيازة  أ هو

  .نصيب في األرباح
  

  :المحسنةاألصول 

لها صفات وراثية أصول النباتات التي جرى لها عمليات تحسين وراثي عن طريق التهجين أو غيره إلنتاج  أصولهي 

، وتشمل للمحاصيل الحقلية والخضراوات اإلنتاجأو غزيرة  اإلنتاجمرغوبة كان تكون مقاومة لألمراض أو مبكرة 

  .البذور األشتال واألبصال والدرناتاألصول 
  

  :أسمدة كيماوية

يشمل التخصيب  وهذا  من خالل عملية التصنيع إنتاجهاالمواد غير العضوية ويتم  منالمواد التي يتم تحضيرها  هيو

 لنمو وتحتوي على عناصر غذائية أساسية. من المواد الخام أكثر أوالكيميائي لوحدة  التحويل أووالسحق البسيط  اآللي

  .والمركبة الممزوجةواألسمدة  ،النبات، وتشمل األسمدة اآلزوتية، واألسمدة الفوسفاتية، واألسمدة البوتاسية

  

  :أسمدة عضوية

مثل الجبر، (أو المواد غير المعالجة /هي األسمدة التي تم تجهيزها من مخلفات المواد النباتية أو الحيوانية المعالجة و

من المغذيات النباتية مجتمعة، وتشمل األسمدة العضوية ذات األصل % 5وي على أقل من وتحت) الصخر أو الفوسفات

  .الحيواني مثل مسحوق العظام والسمك والجلود والدم
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  :مبيدات زراعية

 األمراضفيها ناقالت  بما وآفاتهاالحيوانية  األمراض أوفي النباتات  اآلفات منع وتدمير ومكافحة إلى تهدف مواد وهي

اإلنتاج أو  أثناء والمحاصيل اآلفاتفسيولوجيا  أو سلوكللسيطرة على  أومن النباتات  واألصناف والحيوانية ةالبشري

مبيدات العناكب والنحل و،  الفطرية مبيداتالو،  األعشابالحشرية، ومبيدات  المبيداتوهي وتشمل على  نالتخزي

  وغيرها من المواد والقوارض األبيض

  

  :المكافحة المتكاملة

 والبيولوجية) التعقيم الشمسيوالحرق، ( الفيزيائيةهي نظام مكافحة يستخدم فيه مدى واسع من أساليب وطرق المكافحة 

يتم توظيفها  )وجمع الحشرات والعزقالحراثة ( ةوالميكانيكي )المبيدات الكيماوية( والكيماوية )المتطفالت والمفترسات(

دون الحد ضمان بقاء اآلفة وة اإلنسان والبيئة وسالمة المنتج الزراعي، بشكل متوازي ضد اآلفة مع المحافظة على صح

وأعدائها الحيوية، والذي يكون استخدام أسلوب المكافحة  اآلفاتودون اإلخالل بالتوازن الطبيعي بين  االقتصادي الحرج

لى أن استخدام المبيدات الكيماوية الكيميائية فيه هو الخيار األخير، ويكون مكمال ألساليب المكافحة األخرى، باإلضافة إ

يكون ضمن وشروط أسس مهمة تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة وجودة المنتج الزراعي وخلوه من متبقيات 

  .المبيدات

  

  :األمراض الوبائية

لدى منظمة  ، وهذه األمراض تم  إدراجهاوهي تعني الزيادة الفجائية الغير متوقعه لعدد الحاالت المصابة بمرض معين

الحمى المالطية، والحمى القالعية، والحمى الفحمية، وأنفلونزا الطيور، : األوبئة العالمية على أنها أمراض وبائية ومنها

  .والنيوكسل، والجدري وغيرها

  

  :تربية األسماك

يز اإلنتاج، ويمكن لتعز تربية األسماكهي جزء من األحياء المائية التي يتم استزراعها، بحيث يتم التدخل في عملية 

  . العذبة أو المالحة في المياهتربية األسماك في البرك والبحيرات ومصبات األنهار وقنوات الري أو البحار، وقد تكون 
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Region

قطاع غزةالضفة الغربيةاألراضي الفلسطينية

Palestinian TerritoryWest  BankGaza Strip

111,31090,90820,402Number of Agricultural Holdingsعدد الحيازات الزراعية

110,10489,99620,108Number of Agricultural Holdersعدد الحائزين الزراعيين

1,207,0611,105,146101,915Area of Agricultural Holdings (Dunum)مساحة الحيازات الزراعية (دونم)

557,272516,72740,545Cultivated Area of Fruit Trees (Dunum)المساحة المزروعة باشجار البستنة (دونم)

127,257100,57926,678Cultivated Area of Vegetables (Dunum)المساحة المزروعة بالخضروات (دونم)

241,937223,90518,032Cultivated Area of Field Crops (Dunum)المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية (دونم)

34,09724,4629,635Number of Cattel (Head)عدد األبقار (رأس)

568,287506,88461,403Number of Sheep (Head)عدد الضأن (رأس)

220,085207,93512,150Number of  Goats (Head)عدد الماعز (رأس)

33,270,60925,714,1027,556,507Number of  Broilers (Bird)عدد الدجاج الالحم (طير)

1,601,9411,290,661311,280Number of  Layers (Bird)عدد الدجاج البياض (طير)

38,21629,0409,176Number of  Beehivesعدد خاليا النحل

15,70012,7312,969Number of Paid Permanent Employeeعدد العمال الدائمين بأجر

472242230Number of holdings which have fisheryعدد الحيازات التي تربي اسماك

 21,07715,4945,583Number of holdings which the income from it is composed theعدد الحيازات التي تشكل الدخل الرئيسي لالسرة
main income of the Household

 7,8357,8269Number of holdings were constrained by the Expansion andعدد الحيازات التي يعيق الجدار استغاللها
annexation wall in using agricultural holding parcels 

 12,79712,75344Number of holdings were constrained by the settlements  in usingعدد الحيازات التي تعيق المستعمرات استغاللها
agricultural holding parcels 

عدد الحيازات التي تعيق المناطق العسكرية المغلقة 

استغاللها

7,9717,632339Number of holdings were constrained by the Closed military areas 
in using agricultural  holding parcels 

عدد الحيازات التي تعيق الحواجز العسكرية 

استغاللها

7,2927,27715Number of holdings were constrained by the Military Barriers  in 
using agricultural holding parcels 

2010/2009 مؤشرات زراعية مختارة في االراضي الفلسطينية حسب المنطقة  :1 جدول

Table 1:  Selected Agricultural Indictors in the Palestinian Territory by Region, 2009/2010

المؤشر

المنطقة

Indicator
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المجموعمختلطة حيوانية نباتية 

PlantAnimalMixedTotal

79,17514,24117,894111,310Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

65,26610,87914,76390,908West  Bankالضفة الغربية

10,5121,5212,62914,662Jeninجنين

1,7144376832,834Tubasطوباس

6,5955448968,035Tulkarmطولكرم

9,7211,3072,42213,450Nablusنابلس

3,7014118174,929Qalqiliyaقلقيلية

3,9792104974,686Salfitسلفيت

8,8166561,07110,543Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

5988042101,612Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

1,7689652502,983Jerusalemالقدس

4,9151,1981,2937,406Bethlehemبيت لحم

12,9472,8263,99519,768Hebronالخليل 

13,9093,3623,13120,402Gaza Stripقطاع غزة

3,0851,1016214,807North Gazaشمال غزة

1,9206163332,869Gazaغزة 

2,0385344993,071Deir Al- Balahدير البلح

4,4016311,0946,126Khan Yunisخانيونس 

2,4654805843,529Rafahرفح 

جدول 2:  عدد الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب نوع الحيازة والمحافظة، 2010/2009
Table 2:  Number of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Type of Agricultural 

Holdings and Governorate, 2009/2010

Governorateالمحافظة
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ال ينطبقغير مبين

Not StatedNot Applicable

5,21919,07331,45925,83028,30912094110,104Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

3,98015,54825,97421,03223,2601119189,996West  Bankالضفة الغربية

5522,5344,2473,2003,837131314,396Jeninجنين

156602779582694632,822Tubasطوباس

2701,2282,4271,9662,139938,042Tulkarmطولكرم

5382,2884,0713,0413,34216813,304Nablusنابلس

1988421,4301,1671,132654,780Qalqiliyaقلقيلية

1487701,4261,0951,153814,601Salfitسلفيت

3551,6382,9682,8272,88771010,692Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

1933744022682638181,526Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

2245187286838421733,015Jerusalemالقدس

3481,1861,9001,6672,006987,124Bethlehemبيت لحم

9983,5685,5964,5364,965121919,694Hebronالخليل 

1,2393,5255,4854,7985,0499320,108Gaza Stripقطاع غزة

3378621,2991,0411,083424,628North Gazaشمال غزة

13,099Gaza-172501781768876غزة 

2,900Deir Al- Balah--136480814724746دير البلح

6,176Khan Yunis-3361,0261,6941,5121,6044خانيونس 

3,305Rafah-2586568977537401رفح 

Null :--: ال يوجد

Age Groupفئة العمر

2010/2009 عدد الحائزين الزراعيين في األراضي الفلسطينية حسب فئة العمر والمحافظة،  :3 جدول

Table 3:  Number of Agricultural Holders in the Palestinian Territory by Age Group and Governorate, 2009/2010

المجموعالمحافظة

Total
 Governorate

29 -1539 - 3049 - 4059 - 5098-60
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Area in Dunumsالمساحة بالدونم

نوع استخدام األرض

اراضي غير مزروعة 

مباني تستخدم الغراض 

الحيازة

المراعي والمروج الدائمة 

(بور دائم)

المساحة األرضية اخرى*

المزروعة

مشاتلبور مؤقتاشجار حرجية

Buildings Used for 
Holdings Purposes

Permanent 
Meadows and 

Pastures

Other Land*Cultivated LandWooded 
Land

Land Under 
Temporarily 

Fallow 

Nurseries

7,471.76161,246.069,063.33177,781.15957,170.423,452.2668,161.30495.841,029,279.821,207,060.97Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

5,663.72156,916.787,633.11170,213.61881,922.533,347.7349,267.09395.18934,932.531,105,146.14West  Bankالضفة الغربية

980.7417,282.49870.3919,133.62185,426.30381.783,357.0353.10189,218.21208,351.83Jeninجنين

298.416,298.7382.706,679.8461,709.6412.872,373.150.0064,095.6670,775.50Tubasطوباس

392.089,443.60474.2010,309.8885,511.2047.472,429.1857.3288,045.1798,355.05Tulkarmطولكرم

775.2726,579.65907.0928,262.01123,504.90372.797,853.9362.90131,794.52160,056.53Nablusنابلس

339.9415,047.221,104.4816,491.6455,248.22243.174,421.8111.6159,924.8176,416.45Qalqiliyaقلقيلية

127.217,250.6287.147,464.9746,360.3689.40737.660.0847,187.5054,652.47Salfitسلفيت

402.7022,841.63203.5323,447.8686,347.54195.863,609.2942.7190,195.40113,643.26Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

436.071,358.05542.922,337.0433,533.42227.454,107.087.2037,875.1540,212.19Jericho & Al Aghwarأريحا واألغوار

247.384,385.95255.374,888.7012,975.5966.701,233.0485.5014,360.8319,249.53Jerusalemالقدس

339.5712,459.89332.1513,131.6133,775.42464.685,528.639.5639,778.2952,909.90Bethlehemبيت لحم

1,324.3533,968.952,773.1438,066.44157,529.941,245.5613,616.2965.20172,456.99210,523.43Hebronالخليل 

1,808.044,329.281,430.227,567.5475,247.89104.5318,894.21100.6694,347.29101,914.83Gaza Stripقطاع غزة

466.52913.1652.481,432.1612,794.1512.726,259.4825.0519,091.4020,523.56North Gazaشمال غزة

280.98224.6892.63598.2910,963.941.784,009.629.3514,984.6915,582.98Gazaغزة 

249.00847.67128.981,225.6514,425.4126.402,950.1020.2517,422.1618,647.81Deir Al- Balahدير البلح

429.621,153.57801.382,384.5723,729.3444.973,143.9736.5526,954.8329,339.40Khan Yunisخانيونس 

381.921,190.20354.751,926.8713,335.0518.662,531.049.4615,894.2117,821.08Rafahرفح 

Other Land*;  include pools, corridors, non-arable land, and non-covered foldsأخرى*:  تشمل طرق وممرات وبرك وأراضي غير قابلة للزراعة وحظائر غير مسقوفة

جدول 4: مساحة الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب نوع استخدام االرض والمحافظة، آما هو الحال في 2010/10/01
Table 4: Area of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Type of Land Use and Governorate, As in 01/10/2010

Governorateالمحافظة

Cultivated Areaاراضي  مزروعة  Un Cultivated Area

Type of Land Use

المجموع

Total المجموع

Total
المجموع

Total
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Area in dunumsالمساحة بالدونم  

المجموع المحاصيل الحقليةالخضراواتأشجار البستنة

Horticulture TreesVegetablesField CropsTotal

557,272.18127,256.73241,937.37926,466.28Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

516,727.15100,579.18223,905.50841,211.83West Bankالضفة الغربية

103,355.6819,186.2055,366.29177,908.17Jeninجنين

9,980.1220,319.8734,787.5365,087.52Tubasطوباس

66,530.078,475.263,548.8878,554.21Tulkarmطولكرم

82,665.6611,353.5927,285.78121,305.03Nablusنابلس

46,220.132,954.937,136.0156,311.07Qalqiliyaقلقيلية

38,522.13413.82631.4239,567.37Salfitسلفيت

57,980.401,925.166,618.0266,523.58Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

7,007.1526,299.342,971.1936,277.68Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

8,267.38758.041,713.7310,739.15Jerusalemالقدس

25,654.991,583.804,702.7831,941.57Bethlehemبيت لحم

70,543.447,309.1779,143.87156,996.48Hebronالخليل

40,545.0326,677.5518,031.8785,254.45Gaza Stripقطاع غزة

6,346.396,652.252,379.7715,378.41North Gazaشمال غزة

 9,188.941,238.33897.3611,324.63Gazaغزة

9,292.813,530.082,670.5715,493.46Deir Al-Balahدير البلح

10,150.507,386.719,024.8526,562.06Khan Yunisخانيونس

5,566.397,870.183,059.3216,495.89Rafahرفح

Governorateالمحافظة

جدول 5: المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 

2010/2009
Table 5: Cultivated Area of Horticulture Trees, Vegetables and Field Crops in the 

Palestinian Territory by Governorate, 2009/2010
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قطاع غزةالضفة الغربيةاالراضي الفلسطينية

Palestinian TerritoryWest BankGaza Strip
7,596,4437,125,955470,488Oliveزيتون

1,449,2621,243,712205,550Grapeعنب

 476,587457,97618,611Almondلوز

176,894163,07813,816Peachدراق(خوخ)

83,91483,519395Plumبرقوق

318,218119,428198,790Lemonليمون

309,764100,030209,734Orangeبرتقال

205,321115,75989,562Other Citrusحمضيات اخرى

102,774102,69876Bananaموز

121,40774,96046,447Dateبلح

56,15444,45511,699Figتين

5,6544,6461,008Aloeصبر

5,0584,397661Loquatاسكدنيا

95,40559,62335,782Guavaجوافة

45,30232,95212,350Appleتفاح

46,81742,6134,204Apricotمشمش

26,85526,8505Cherryكرز

14,36514,34619Pearsكمثرى

35,01632,1422,874Pomegranateرمان

113,634103,43410,200Othersاخرى

11,284,8449,952,5731,332,271Totalالمجموع

6:  عدد أشجار البستنة في األراضي الفلسطينية حسب نوع المحصول والمنطقة، كما هو الحال في 2010/10/01 جدول

  Table 6 :Number Horticulture Trees in the Palestinian Territory by Type of Crop and region, 
As in 01/10/2010

Type of Cropنوع المحصول
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Type

جمالماعزضأنأبقار

CattleGoatsSheepCamels

34,097568,287220,0851,525Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

24,462506,884207,935750West Bankالضفة الغربية

4,79858,64617,58322Jeninجنين

2,06045,99112,48649Tubasطوباس

Tulkarm-1,07817,1663,071طولكرم

4,43877,57516,97022Nablusنابلس

92318,0073,6886Qalqiliyaقلقيلية

4238,4383,9194Salfitسلفيت

58035,02521,90445Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة 

87032,74726,45014Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

 37932,54326,42789Jerusalemالقدس

46734,32425,915259Bethlehemبيت لحم

 8,446146,42249,522240Hebronالخليل

9,63561,40312,150775Gaza Stripقطاع غزة

3,98418,8064,225144North Gazaشمال غزة

78911,4602,954288Gazaغزة

8988,70599660Deir Al-Balahدير البلح

85614,0522,416132Khan Yunisخانيونس

3,1088,3801,559151Rafahرفح

Null :--: ال يوجد

جدول 7:  أعداد الماشية في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمحافظة، كما هو في 2010/10/01

Table 7:  Number of Livestock  in the Palestinian Territory by Type and Governorate, as in 

01/10/2010

المحافظة

النوع

Governorate
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النوع

حبشأمهات الحمدجاج بياضدجاج الحم

BroilersLayersBroilers Mothers  Turkey

33,270,6091,601,941402,623533,130Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

25,714,1021,290,661379,833498,460West Bankالضفة الغربية

5,070,670272,875135,923209,440Jeninجنين

18,000Tubas-825,95028,610طوباس

2,719,565223,42227,000146,400Tulkarmطولكرم

5,868,46977,16510,00016,650Nablusنابلس

4,500Qalqiliya-1,379,499159,531قلقيلية

Salfit--352,20022,700سلفيت

Ramallah & Al-Bireh-1,408,999276,8994,160رام اهللا والبيرة 

Jericho & Al Aghwar-808,000960168,000أريحا واالغوار

 Jerusalem-211,55041,79713,400القدس

907,44050,4905,300420Bethlehemبيت لحم

 6,161,760136,21216,050103,050Hebronالخليل

7,556,507311,28022,79034,670Gaza Stripقطاع غزة

1,709,915106,0647,2903,920North Gazaشمال غزة

466,12074,8565003,000Gazaغزة

1,111,55026,1502,0007,000Deir Al-Balahدير البلح

2,636,94291,2105,50020,600Khan Yunisخانيونس

1,631,98013,0007,500150Rafahرفح

Null :--: ال يوجد

جدول 8:  عدد الدواجن المرباة في السنة في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمحافظة، 2010/2009

Table 8:  Number of the Raised Poultry Per Year in the Palestinian Territory by Type 
and Governorate, 2009/2010

المحافظة

Type

Governorate
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Type of Beehives

المجموعخاليا حديثةخاليا تقليدية

Traditional BeehivesModern BeehivesTotal

2,72235,49438,216Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

1,58927,45129,040West Bankالضفة الغربية

4293,1113,540Jeninجنين

252,9162,941Tubasطوباس

603,3233,383Tulkarmطولكرم

2203,5583,778Nablusنابلس

843,3193,403Qalqiliyaقلقيلية

421,7761,818Salfitسلفيت

2462,4532,699Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة 

652,9102,975Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

 40378418Jerusalemالقدس

1728391,011Bethlehemبيت لحم

 2062,8683,074Hebronالخليل

1,1338,0439,176Gaza Stripقطاع غزة

482,8892,937North Gazaشمال غزة

28528556Gazaغزة

1041,1071,211Deir Al-Balahدير البلح

8532,9873,840Khan Yunisخانيونس

100532632Rafahرفح

جدول 9:  أعداد خاليا النحل في األراضي الفلسطينية حسب نوع خاليا النحل والمحافظة، كما هو في 2010/10/01

Table 9:  Number of the Beehives in the Palestinian Territory by Type of Beehives and 
Governorate, as in 01/10/2010

المحافظة

النوع

Governorate
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عمال دائمين 

 Permanentعمال دائمين
Employee

 Temporaryعمال مؤقتين
Employee

إناثذكور

إناثذكورإناثذكور

 Males Females Males Females

93,85441,03887,76753,672276,33112,9692,73115,700292,031Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

64,46036,37279,75752,149232,73810,1182,61312,731245,469West Bankالضفة الغربية

6,8863,71415,2549,84835,7021,5733711,94437,646Jeninجنين

2,2441,3052,1031,1436,7958183421,1607,955Tubasطوباس

5,4142,1045,9073,59617,0218831381,02118,042Tulkarmطولكرم

4,7713,05417,21112,55837,5941,2593701,62939,223Nablusنابلس

4,6252,2483,5792,04212,49439115554613,040Qalqiliyaقلقيلية

5943176,3124,20411,4271043814211,569Salfitسلفيت

7,1184,24110,7937,38729,5391,4224541,87631,415Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة 

1,8031,1165832913,7936992429414,734Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

 2,2241,1221,9331,2076,486277433206,806Jerusalemالقدس

5,8082,8754,5292,13515,3473427141315,760Bethlehemبيت لحم

 22,97314,27611,5537,73856,5402,3503892,73959,279Hebronالخليل

29,3944,6668,0101,52343,5932,8511182,96946,562Gaza Stripقطاع غزة

6,6971,0911,5323029,622974371,01110,633North Gazaشمال غزة

4,5453681,0571116,081433154486,529Gazaغزة

3,9284371,2111155,691672236956,386Deir Al-Balahدير البلح

9,2721,7242,76376714,5264703150115,027Khan Yunisخانيونس

4,9521,0461,4472287,673302123147,987Rafahرفح

جدول 10:  عدد العمال الزراعيين في األراضي الفلسطينية حسب نوع العمالة والجنس والمحافظة، 2010/2009

Table 10:  Number of Agricultural Employees in the Palestinian Territory by Type of Employee, 
Sex and Governorate, 2009/2010

المحافظة

من أفراد األسرة بدون اجر

المجموع

Total
 Governorate

Paid Permanent Employee  Unpaid Household Members 

MalesFemales
المجموع

Total
المجموع

Total

40



المبيدات الزراعيةاالسمدة الكيماويةاألسمدة العضويةاألصول المحسنة
المكافحة 

المتكاملة

تطعيم الحيوانات ضد األمراض 

الوبائية

Treated and Improved Assets  
 (Seeds,Transplants,Tubers) 

Organic 
Fertilizers

Chemical 
FertilizersPesticidesBiological 

Control

Vaccination  Animals 
against Epidemiological 

Diseases

24,39563,00333,74648,27617,83427,417Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

17,85349,47721,13335,66512,66421,876West Bankالضفة الغربية

3,4678,5714,3306,6801,6763,547Jeninجنين

1,1881,6681,1131,4866971,006Tubasطوباس

1,5295,3702,7424,6261,3821,211Tulkarmطولكرم

1,7497,5962,4634,2143,6723,023Nablusنابلس

1,3853,1831,7743,011196994Qalqiliyaقلقيلية

5802,8501,2592,102146519Salfitسلفيت

1,1225,0871,1081,5979401,277Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة 

554714590699462906Jericho & Al Aghwarأريحا واالغوار

 3881,244387553601,070Jerusalemالقدس

1,2563,2061,1122,5359262,210Bethlehemبيت لحم

 4,6359,9884,2558,1622,5076,113Hebronالخليل

6,54213,52612,61312,6115,1705,541Gaza Stripقطاع غزة

1,2292,6092,4852,5691,3661,536North Gazaشمال غزة

5361,7371,6551,716301753Gazaغزة

1,0142,1402,0602,111968897Deir Al-Balahدير البلح

2,3974,5934,1483,9341,4831,481Khan Yunisخانيونس

1,3662,4472,2652,2811,052874Rafahرفح

عدد الحيازات الزراعية التي تستخدم التطبيقات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب نوع التطبيق والمحافظة، 2010/2009  :11 جدول
Table 11:  Number of Agricultural Holdings Using of Agricultural Practices in the Palestinian Territory by Type of Agricultural 

Practices and Governorate, 2009/2010

Governorateالمحافظة
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Important Remarks 
  
Based on the definition of ‘agricultural holding’ used in the collection of data for the 
agricultural census, the following remarks should be taken into consideration: 
 
1. Data were not collected for cultivated areas where the total surface area was less than one 

dunum for open cultivated areas, or less than half a dunum for protected cultivated areas. 
 

2. Areas that had not been cultivated or serviced (by plowing, pruning, spraying, etc., for 
five years or more) were not calculated as part of the total area of cultivated land. 
 

3. Data were not collected for any livestock that did not meet the conditions for a livestock 
holding: The holder should have any number of cattle or camels, at least five head of 
sheep, goats, or pigs, at least 50 poultry birds (layers and broilers), or 50 rabbits, or other 
poultry like turkeys, ducks, fer, or a mixture of them, or at least three beehives controlled 
by the holder. 

 
4. The area of cultivated land differs from the total area cultivated with tree horticulture, 

vegetables, and field crops according to the pattern of agriculture at governorate level in 
terms of permanent and temporary crops so that: 

• The cultivated land area could be greater than the total area cultivated with tree 
horticulture, vegetables, and field crops according to the scattered cultivation of 
permanent crops, concentrated according to the standard area for each type of tree. 

• The cultivated land area could be less than the total area cultivated with tree 
horticulture, vegetables, and field crops according to repeated cultivation in parcels on 
the basis of seasonal cultivation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Table of Contents 
 

 Subject  Page 
    
  Introduction  
    

 Chapter One: Final Results [11] 

 Chapter Two: Methodology and Data Quality [15] 

  2.1 Objectives of the Agricultural Census [15] 

  2.2 Census characteristics [15] 

  2.3 Implementation of Agriculture Census [16] 

  2.4 Questionnaires and forms [16] 

  2.5 Fieldwork [18] 

  2.6 Preliminary Results [19] 

  2.7 Data processing [19] 

  2.8 Dissemination plan  [20] 

  2.9 Data quality [20] 

 Chapter Three: Concepts and Definitions [23] 

  Tables 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction 
 

Modern and accurate statistics are essential to establish national policies at all levels. 
Accordingly, the PCBS has striven since its establishment to collect and disseminate official 
statistics which meet international standards and concepts and are in accordance with 
Palestinian national requirements.  In this regard, PCBS has conducted population, social and 
economic surveys, plus two censuses on population, housing and establishments in 1997 and 
2007, in addition to developing various administrative records. In order to provide 
comprehensive statistics in all domains, PCBS launched the first census on agriculture in 
2010 in the Palestinian Territory in cooperation with the Ministry of Agriculture and the 
Union of Agricultural Work Committees. 
 
The PCBS mandate is to develop and maintain the Palestinian National Statistics System 
based on professional principles and responsive to the needs of users, and capable of 
providing accurate, neutral, comprehensive and high quality official statistics which meet 
international standards in all areas. This should improve the capacity building of Palestinian 
national establishments in economic, social and environmental development and enhance the 
establishment of better developmental policies.  The provision of statistical data will assist in 
planning at every level, in addition to developing and unifying standards and concepts of 
economic, social, population and geographic domains.    
  
From the initial planning phase of the agriculture census, PCBS has sought full coordination 
and consultation with stakeholders to identify needs in agriculture-related statistics necessary 
for the development of this sector, and also to mobilize all partners to participate in the 
implementation of this first-ever census. Activities included bilateral consultation meetings, 
seminars, and workshops with public and private sectors and civil society institutions to 
ensure that the output of the agriculture census reflects national priorities and is comparable 
internationally. 
 
We are pleased to release this press conference which contains the final results of the 
agriculture census 2010 in the Palestinian Territory. The press conference consists of three 
chapters arranged in a manner that displays the results easily. It also provides the data user 
with comprehensive documentation of the agriculture census implementation procedures. 
 
The first chapter displays the main results of the census. The second chapter displays the 
census methodology followed in the planning and conducting of the census, including the 
census questionnaire and study population: it also documents the field work including the 
training, data collection and processing, plus evaluation of the quality of the statistical data 
collected. The third chapter describes the scientific terms and concepts adopted in the census.  
It is hoped that this census will provide the data necessary to build and develop the 
agricultural sector and to assist policy and decision makers in the process of national 
development.  

 
 
 
 
November, 2011 Ola Awad 

 President of PCBS 
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Chapter One 
  

Final Results 
 
The final results of the agriculture census 2010 include the number of agricultural holdings, 
classified according to the type of holding (plant, animal, and mixed); the area of land 
cultivated during the agricultural year 2009/2010 from 01 October 2009 to 30 September 
2010;  the number of domestic livestock (cattle, goats, sheep, camels, and poultry farms) on 
the enumeration day 01 October 2010;  the agricultural labor force and its distribution 
according to sex and age; and finally, agricultural machinery and practices. 
 
About 71% of agricultural holdings are plant holdings: 
The results indicated that during the agricultural year 2009/2010 there were 111,310 
agricultural holdings in the Palestinian Territory: 90,908 in the West Bank and 20,402 in the 
Gaza Strip. Plant holdings were the most common type with 79,175, equivalent to 71.1% of 
the total number of agricultural holdings in the Palestinian Territory: 82.4% in the West Bank 
and 17.6% in the Gaza Strip. There were 17,894 mixed holdings in the Palestinian Territory: 
82.5% in the West Bank and 17.5% in the Gaza Strip. There were 14,241 animal holdings in 
the Palestinian Territory: 76.4% in the West Bank and 23.6% in the Gaza Strip. 
 
Around 29% of agricultural holders aged 40-49 years: 
The results indicated that there were 110,104 agricultural holders in the Palestinian Territory, 
with 28.6% of them in the 40-49 year age group during the agricultural year 2009/2010: this 
age group made up 28.9% of all agricultural holders in the West Bank and 27.3% in the Gaza 
Strip. 
 
About 79% of agricultural holdings cultivated with permanent and temporary crops: 
In the agricultural year 2009/2010, the total area of agricultural holdings in the Palestinian 
Territory was 1,207,061 dunums: 1,105,146 dunums in the West Bank and 101,915 dunums 
in the Gaza Strip.   Based on land use, the total area of cultivated land, including land under 
permanent and temporary crops, nurseries, temporarily fallow, and forests, amounted to 
1,029,280 dunums, which is equivalent to 85.3% of the total area of agricultural holdings in 
the Palestinian Territory: 90.8% in the West Bank and 9.2% in the Gaza Strip. The non-
cultivated area of land, which includes buildings used for the purposes of the holding, 
permanent meadows and pastures (permanent fallow), pools, corridors, non-arable land, and 
non-covered folds, amounted to 177,781 dunums, which is equivalent to 14.7% of the total 
area of agricultural holdings in the Palestinian Territory: 95.7% in the West Bank and 4.3% in 
the Gaza Strip. 
 
Results also indicated that the total cultivated land area in the Palestinian Territory during the 
agricultural year 2009/2010 was 957,170 dunums: 92.1% in the West Bank and 7.9% in the 
Gaza Strip as on 01 October 2010. 
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About 926 thousand dunums are cultivated with tree horticulture, vegetables and field 
crops in the Palestinian Territory; 19% of them in Jenin governorate: 
During the agricultural year 2009/2010, the total area cultivated with tree horticulture, 
vegetables, and field crops in the Palestinian Territory was 926,466 dunums: 841,212 dunums 
in the West Bank and 85,254 dunums in the Gaza Strip. Jenin governorate has the highest 
amount of cultivated land, constituting 19.2% of the total cultivated area in the Palestinian 
Territory. 
 
About 33% of the area cultivated with field crops was in Hebron governorate: 
The total area cultivated with field crops in the Palestinian Territory during the agricultural 
year 2009/2010 was 241,937 dunums: 223,906 dunums in the West Bank and 18,032 dunums 
in the Gaza Strip. Hebron governorate had the greatest amount of cultivated land, with 32.7% 
of the total area cultivated with field crops in the Palestinian Territory. 
    
About 21% of the area cultivated with vegetables was in Jericho and Al-Aghwar 
Governorate: 
The total area cultivated with vegetables in the Palestinian Territory during the agricultural 
year 2009/2010 was 127,257 dunums: 100,579 dunums in the West Bank and 26,678 dunums 
in the Gaza Strip. Jericho and Al-Aghwar governorate had the greatest amount with 20.7% of 
the total area cultivated with vegetables in the Palestinian Territory. 
 
About 19% of the area cultivated with tree horticulture was in Jenin governorate: 
The total area cultivated with tree horticulture in the Palestinian Territory during the 
agricultural year 2009/2010 was 557,272 dunums: 516,727 dunums in the West Bank and 
40,545 dunums in the Gaza Strip.  Jenin governorate had the greatest amount with 18.5% of 
the total area cultivated with tree horticulture in the Palestinian Territory. 
 
Olive trees represent about 67% of the total number of horticultural trees: 
The number of horticultural trees in the Palestinian Territory totaled 11,284,844 trees, of 
which 88.2% in the West Bank and 11.8% in the Gaza Strip. Olive trees had the greatest 
amount with 67.3% of the total number of horticultural trees in the Palestinian Territory, 
while this percentage was 71.6% of the total number of horticultural trees in the West Bank 
and 35.3% of the total number of horticultural trees in the Gaza Strip. 
  
Livestock: 
Hebron had greatest number of cattle, Jerusalem the least: 
The number of cattle in the Palestinian Territory totaled 34,097, of which 71.7% were in the 
West Bank and 28.3% in the Gaza Strip. Hebron governorate had the highest number of cattle 
with 24.8% of the total cattle in the Palestinian Territory, while Jerusalem had the lowest with 
1.1% on 01 October 2010. 
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About 26% of sheep in the Palestinian Territory were raised in Hebron governorate: 
The number of sheep in the Palestinian Territory totaled 568,287, of which 89.2% were in the 
West Bank and 10.8% in the Gaza Strip. The highest number of sheep was in Hebron with 
25.8% of all sheep in the Palestinian Territory on 01 October 2010. 
 
The highest percentage of goats in Hebron governorate: 
The number of goats in the Palestinian Territory was 220,085, of which 94.5% were in the 
West Bank and 5.5% in the Gaza Strip. The highest number of goats was in Hebron with 
22.5% of all goats in the Palestinian Territory on 01 October 2010. 
 
 
About 19% of camels in the Palestinian Territory were raised in Gaza governorate: 
There were 1,525 camels in the Palestinian Territory, of which 49.2% were in the West Bank 
and 50.8% in the Gaza Strip. Gaza governorate had the highest percentage of camels with 
18.9% of all camels in the Palestinian Territory on 01 October 2010. 
 
Poultry farms: 
During the 2009/2010 agricultural year, there were 402,623 mothers of broiler birds in the 
Palestinian Territory, 33,270,609 broilers, and 1,601,941 layers. There were also 533,130 
turkeys. 
 
About 10% of beehives in the Palestinian Territory were located in Khan Younis 
governorate: 
There were 38,216 beehives in the Palestinian Territory, of which 76.0% were in the West 
Bank and 24.0% in the Gaza Strip.  Khan Younis governorate had 10.0% of all the beehives 
in the Palestinian Territory on 01 October 2010. 
 
Agricultural labor: 
There were 292,031 employees in agricultural holdings in the Palestinian Territory: 94.6% of 
them unpaid family members and 5.4% permanent paid employees during the agriculture year 
2009/2010. 
 
Agricultural practices: 
Results indicated that 64.9% of all plant and mixed holdings in the Palestinian Territory used 
organic fertilizers: 34.8% used chemical fertilizers, 49.7% used agricultural pesticides, 25.1% 
used improved plant assets (seeds, transplants, and tubers), and 18.4 % used integrated pest 
management.  The results also indicated that 85.3% of all animal and mixed holdings in the 
Palestinian Territory vaccinated animals against epidemic diseases. 
 
About 51% of holdings with a fishery found in the West Bank: 
There were 472 holdings with a fishery in the Palestinian Territory: 51.3% in the West Bank 
and 48.7% in the Gaza Strip during the agricultural year 2009/2010. 
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About 74% of holdings whose income constitutes the main household income found in 
the West Bank: 
There were 21,077 holdings whose income constituted the main source of income to the 
household: 73.5% in the West Bank and 26.5% in the Gaza Strip during the agricultural year 
2009/2010. 
 
Settlements biggest obstacle to use agricultural holdings parcels: 
Data indicated that 7,835 of the agricultural holdings in the West Bank were constrained in 
using agricultural holdings parcels due to the expansion and annexation wall, and 12,797 
holdings were constrained in using agricultural holdings parcels by settlements, and 7,292 
holdings were constrained in using agricultural holdings parcels by military barriers, while 
7,971 holdings in the Palestinian Territory constrained in using agricultural holdings parcels 
by land being in closed military areas. 
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Chapter Two 
  

Methodology and Data Quality 
  
2.1 Objectives of the Agricultural Census 
The agricultural census aims to achieve three main objectives: 

1. To provide data on the structure of the agricultural sector as the basis for efficient 
utilization of agricultural resources and the projection of related indicators to develop and 
make optimal use of agricultural resources. In addition, data provide a benchmark for 
setting estimations for subsequent years of the agricultural census.   

2. To build a sampling frame as the basis for future agriculture-related surveys on different 
holdings in the Palestinian Territory, including periodic surveys of agricultural holdings, 
livestock, gardening, and farm management. 

3. To provide basic and detailed data on the characteristics of the agricultural sector to meet 
the needs of ministries for planning and monitoring. Such data also contribute to regional 
planning, best distribution of resources, and meet the needs of the private sector. 

 
The rationale for the implementation of an agricultural census is as follows: 

1. To meet the growing demand for up-to-date and reliable statistical indicators by users 
concerning the agricultural sector in the Palestinian Territory. Such statistics are 
necessary for the planning and monitoring of agriculture-related programs by 
governmental and private institutions. 

2. To provide relevant statistics to ensure the optimal use of land and contribute to food 
security and self reliance in the Palestinian Territory. 

3. To monitor the changes affecting agricultural land in the Palestinian Territory as a result 
of continuous Israeli aggression, confiscation of land, isolation of the population, and the 
building of the annexation and expansion wall. 

4. To conduct an agricultural census every ten years according to the General Statistics Law 
No. 4 of 2000.  

 
2.2 Census Characteristics 
1. Geographical coverage 
The agricultural census is a comprehensive enumeration that covers all of the Palestinian 
Territory, including rural and urban areas and refugee camps. 
 
2. Time reference point  
The time assigned to the census data was midnight on 30 September 2010 to 01 October 2010 
and this is the time on which most of the census data are based. The reference night is referred 
to as the reference day of 01 October 2010. The time reference point covers data related to 
permanent crops, buildings, and livestock. Some census data are attributed to a specific 
reference period that includes information on a previous period of time, which is the census 
reference year representing a period of 12 months starting from 01 October 2009 to 30 
September 2010. The reference year is the agricultural year for the data related to temporary 
crops and the use of agricultural materials and machinery. 
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3. Count period 
The collection of data on agricultural holdings within a specified period is called the count 
period and depends on a number of logistical issues. The count period of the agricultural 
census 2010 was the morning of 02 October 2010 to 14 November 2010  in the West Bank 
and the morning of 10 January 2011 to 20 February 2011 in the Gaza Strip. 
 
4. Counting unit 
The statistical unit is the agricultural holding and it should be taken into consideration that 
common grazing lands, public parks, fisheries, and all land not part of an agricultural holding 
are not included in the agriculture census according to the recommendations of the Food and 
Agriculture Organization (FAO). 
 
5. Census frame 
The frame of the agriculture census 2010 includes a complete record of holdings by 
households and collaborative institutions.  The frame is prepared by listing all holders through 
visits to all households using maps to reach addresses. 
 
6. Census periodicity 
The agriculture census should be conducted every ten years according to general statistics law 
no. (4) for year 2000.  
  
2.3 Implementation of Agriculture Census  
The implementation period of the agriculture census usually takes three years from the 
preparatory stage until the dissemination of the detailed data. The agriculture census 2010 was 
conducted via various stages, which included the preparation process and all other relevant 
activities as follows:  
1. The preparatory stage (02 January 2009 to 30 September 2010): This stage included 

issuance of the relevant official decisions and the formulation of organizational structures 
and agriculture census committees.  Consultations were held with stakeholders and data 
users to pinpoint priorities and establish a national consensus on the census contents.  

2. Field work stage:  This was conducted from 02 October 2010 to 14 November 2010 in 
the West Bank and from 10 Januray 2011 to 20 February 2011 in the Gaza Strip.  In this 
stage, area maps were updated during field work and agricultural holders and holdings 
were listed. 

3. Data processing and dissemination: This stage started in November 2010 and will 
continue until the first quarter of 2012.  This stage includes data editing, coding, entry, 
and the tabulation and dissemination of the results.   

 
2.4 Questionnaires and Forms 
Two questionnaires were designed to collect data covered by the census. The first 
questionnaire was designed for the listing of households and agricultural holdings, while the 
second was related to the enumeration of agricultural holdings. Items and variables are as 
follows: 
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1. Household and agricultural holdings questionnaire  
It includes data of households and agricultural holdings, in addition to identification data, the 
building name or owner, type of building, current use of the building, the total number of 
housing units in the building, current use of housing unit, the name of the householder, 
number of household members (males, females), and number of holdings of the household. 
 
2. Agricultural holdings enumeration questionnaire  
The enumeration questionnaire of agricultural holdings included the following: 
 
Part one: Identification data 
Identification data included the enumeration area number, building, housing unit in the 
building, in addition to identification data on the holder and the respondent. 
 
Part two: Holders and holding data 
Holders and holding data included data on the holder, such as legal status of the holder, age, 
sex, main occupation, holder’s relationship to the householder, number of household 
members, education level, specialization, and data about the holding, including the holding 
type, the holding management method, and main purpose of production. 
 
Part three: Land use 
This included the unit’s address, total area, uncultivated area (buildings used for holding’s 
purposes, buildings not used for holding’s purposes, permanent meadows and pastures, other) 
and cultivated areas (area of cultivated land, forests, temporarily fallow, and nurseries), in 
addition to irrigation source and land tenure. 
 
Part four: Crops /field crops, vegetables, horticultural trees 
This included the following: 
• Questions related to the cultivation of field crops during the agricultural year: crop name, 
agricultural session, crop status, rain-fed area, irrigated area, method of irrigation, and 
harvested area. 
• Questions related to the cultivation of vegetable crops during the agricultural year: crop 
name, agricultural session, crop status, uncovered area, method of irrigation, covered area, 
type of coverage, and harvested area. 
• Questions related to the cultivation of horticultural trees during the agricultural year: crop 
name, method of farming, crop status, number and area of bearing trees and method of 
irrigation, number and area of non-bearing trees and method of irrigation, number and area of 
protected bearing trees and method of irrigation, number and area of protected non-bearing 
trees and method of irrigation. 
 
Part five: Farm animals 
This included the following: 
• Raising farm animals (cattle, sheep, goats, and camels): type and breed, address, type of 
rearing, the number according to sex and age group, the main purpose of raising the animals. 
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• Poultry farming: type, address, number of barns, area of barns, maximum production 
capacity, actual number on the enumeration day 01 October 2010, average number of cycles 
in barns per year, total number of poultry raised during 2009/2010. 
• Number and type of domestic poultry, beehives, and Equines. 
 
Part six: Agricultural labor force 
This included data on the agricultural labor force in the agricultural holding: number of 
employees, status of employment, gender, and age. 
 
Part seven: Agricultural machinery and equipments 
This included questions on the use of agricultural machinery and equipment during the 
agricultural year. 
 
Part eight: Agricultural practices during the agricultural year 
This section included questions related to the use of the agricultural holding; the availability 
of brooders or fish breeding, benefits from land reclamation projects, construction of 
agricultural roads, or any other agricultural projects. 
 
2.5 Field Work 
The field work stage included the following activities: 
 
1. Training field workers and distributing them by work type: 
A training program was provided to all field workers recruited for the agriculture census 
2010. The program included specific training sessions that covered concepts, definitions, 
interviewing, filling out of questionnaires, tasks and responsibilities of field workers, as well 
as a supervision and management reference. 
 
2. Update of maps 
The maps of the Population, Housing and Establishment Census 2007 were utilized to serve 
field work activities of the agriculture census 2010. Field workers were provided with detailed 
maps of the enumeration areas. Supervisors were assigned the responsibility to delineate the 
boundaries of the enumeration areas, while field workers were instructed to incorporate new 
buildings since 2007 accurately on the maps. 
 
3. Listing and enumerating the agricultural holdings 
The listing and enumeration of the agricultural holdings was implemented in the West Bank 
during the period 02 October 2010 to 14 November 2010 and in the Gaza Strip during the 
period 10 January to 20 February 2011. Enumerators visited each household and filled out the 
agricultural holding listing questionnaire. In cases where the household had more than one 
holding, the details of each holding were recorded in the corresponding questionnaire. 
Questionnaire data were edited in the field during the enumeration process by supervisors in 
each governorate.   
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4. Re-interviewing 
Re-interviewing of households was conducted by census supervisors and team leaders in each 
governorate by conducting random visits to households in the enumeration areas and filling 
out part of the listing and enumeration questionnaires. Re-interviewing was conducted to 
ensure data quality and control of field work activities. 
 
5. Delivery of questionnaires 
The receipt of questionnaires from each field worker took place after completion of their 
enumeration area in the evening of 14 November 2010 in the West Bank and 20 February 
2011 in the Gaza Strip.  All of the questionnaires from each governorate were collected in the 
field work office and then sent to PCBS main premises in Ramallah for the West Bank and 
PCBS main office for the Gaza Strip.  
 
Receipt of questionnaires from the field 
After completing the enumeration stage, team leaders received all forms from enumerators 
(field workers), including the household and agricultural holdings listing questionnaires, 
holdings questionnaires, administrative forms, and maps of enumeration areas, as well as all 
cancelled or unused forms. Team leaders handed all questionnaires and administrative forms 
to supervisors who examined the forms technically and gave them to the census director in the 
governorate.  
 
Receipt of all relevant materials at the main premises of PCBS  
Receipt of all of the relevant census materials took place from 19 November 2010 and 
continued until 28 February 2011.  
 
2.6 Preliminary Results 
After completion of the enumeration process on 14 November 2010 in the West Bank, 
enumerators and team leaders, in conjunction with the census directors in the governorates, 
conducted a desk review and prepared the preliminary results in the field during the 16-18 
November 2010 in the West Bank and from 20-24 February 2011 in the Gaza Strip. 
 
The form of preliminary results received from the field included the number of households 
and the number of holdings by type in the enumeration area.  These preliminary results were 
then checked to verify that they covered all of the enumeration areas listed in the main 
register.  The data were entered electronically in order to obtain preliminary statistical tables 
on the Palestinian Territory and governorates.  The statistical tables included the number of 
households and holdings and their types. The preliminary results were disseminated in the 
local mass media and on the official website of PCBS on 17 April 2011.  
 
2.7 Data Processing 
Data processing included all activities that followed on from the field work, such as office 
editing of questionnaires, office coding, data-entry, and computer editing. This process started 
on 15 December 2010 according to the plan, which included training editors and coders and 
hiring 100 personnel, in addition to the supervision team.  
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Special data processing templates were developed and tested to capture the census data. The 
computer was used to enter the data relating to the households and holdings listing and the 
enumeration questionnaires.  
 
Data editing, coding, entry, checking, and cleaning were finalized on 04 August 2011 in the 
West Bank and on 15 September 2011 in the Gaza Strip.  
 
The technical team followed up the data processing, testing its accuracy and comparing it 
with the preliminary results and other data resources, in addition to preparing the tables and 
the report of the final results of the census in the Palestinian Territory.    
 
2.8 Dissemination Plan  
A tabulation plan of the main reports was prepared related to the dissemination of the primary 
census results at national level, as well as in the West Bank and Gaza Strip separately and in 
each governorate, where the proposed tables were prepared. Reports of the main findings of 
the census are expected in the first quarter of 2012. 
 

2.9 Data quality 
There are two types of error: statistical errors and non-statistical errors. Statistical errors occur 
in survey samples and not in censuses. These errors can easily be measured and the error rate 
can be estimated easily as well since it is an error in sampling. Non-statistical errors occur at 
any stage of the implementation of a survey or census. Therefore, a data quality system had to 
be established when conducting the agricultural census 2010 to achieve the highest level of 
data coverage and accuracy for the statistics produced to be utilized for planning, decision 
making, and research purposes. The impact of errors on data quality was minimized due to the 
high level of competency and professional performance of the well-trained fieldwork team, 
and also due to the existence of a quality control program to prevent or minimize errors as 
much as possible, find these errors when they occurred, and take the relevant procedures to 
correct them.   A strict quality control system was established at all stages of the census, from 
the preparatory stage to the data processing and dissemination stage, to ensure that highly 
accurate data would be obtained. Quality control in the preparatory stage is crucial as it is 
succeeded by all census stages. Therefore, adequate time and appropriate procedures were 
taken into consideration at each stage to ensure high quality and authentic census data. 
 
Quality control mechanisms at the preparatory stage 
All necessary definitions and instructions were drawn up in the preparatory stage in line with 
international recommendations and the needs of data users. Questionnaires were designed 
properly to ensure the reliable transfer of instructions.  Detailed maps were prepared and 
copied for each enumeration area in order to list every building, housing unit, and household 
and enumerate all the holdings of the household or any of its members. The records and 
questionnaires were drawn up to collect, enter and store data, and all questionnaires, forms,  
mechanisms, fieldwork and office review activities, printing of questionnaires, forms and 
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manuals were tested in the pilot census conducted one year prior to the main census. In 
addition, data-entry programs and electronic editing programs were selected and all coding 
manuals and tabulation and dissemination processes were reviewed in the preparatory stage.  
The number of personnel, the financial costs, and time schedule of activities were also 
estimated and prepared at this preparatory stage.  
 
Quality control mechanisms at the implementation stage 
The most suitable personnel were selected from unemployed graduates. Field workers were 
selected from the relevant locality since they were familiar with their enumeration area and its 
buildings and households.  
 
Training plans and programs were set up for all personnel.  The census directors were selected 
from the Ministry of Agriculture offices in the governorates due to their considerable 
technical experience in the agricultural field. The assistants to census directors in 
governorates were selected from those who had significant technical and administrative 
experience at PCBS.  Some supervisors who had participated as technical and field workers in 
the household surveys and the pilot agricultural census were selected from the Ministry of 
Agriculture and PCBS. 
 
Field work mechanisms were set up to ensure the accuracy of data. A program of field visits 
was established with defined objectives to monitor the quality of data collected in each visit 
and field work review and processing regulations were established. 
 
The direct interview method was adopted only where it was necessary to obtain the data from 
an adult agricultural holder or householder, or one of the household members, who had 
accurate data on the agricultural holding. In cases where the holder or appropriate individual 
was absent, the household was visited again at different times to obtain the data required.  
 
All personnel were provided with instructions on how to perform field and office review of 
activities and of the work of their personnel, and how to review and correct errors.  
 
Mechanisms were established to deal with non-respondents, especially in Jerusalem 
governorate and nearby localities. These mechanisms included field visits by members of 
central operations and sharing cases with official bodies to minimize the non-response rate.  
 
Quality control mechanisms at the data processing stage 
This stage included editing, coding, data-entry and review processes, in addition to reviewing 
and checking all the previous processes for all the enumeration areas. Mechanisms and 
instructions were set up to check data consistency and field coding and to ensure that all 
enumeration areas and data of records and questionnaires on buildings, housing units, 
households, and individuals were electronically entered.  
 
Instruction manuals for auditing, coding, checking data consistency, and discovering errors 
and correcting them were also drawn up. All the workers in editing and coding were drawn 
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from the best of the field workers who filled out the questionnaires for households and 
individuals.  Work and training were centralized to unify the concepts and data checking 
processes and to overcome field differences between governorates. All questionnaires were 
edited in order and checked in terms of data consistency (100%), while the editing and coding 
were reviewed for 50% of the questionnaires to eliminate the individual differences of editors 
and to discover and correct errors. 
 
All individuals who were to enter the data underwent an examination and the individuals with 
the best results were selected for training as data-entry operators on a unified data-entry 
process. During the first three days, all data entered by data-entry operators were reviewed 
and re-entered. Necessary corrections were performed and data-entry operators were informed 
about them. Data-entry operators with high rates of error were excluded and the best data-
entry operators were selected based on quality and speed. Mechanisms were set up to ensure 
that data were entered in the proper manner. A comprehensive check was conducted when 
entering the identification data, in addition to a number range for each main question beyond 
which the computer would not accept further numbers, such as the type of holding, utility 
rights, all previously coded questions in the agricultural census questionnaire, and the type of 
the building in the holdings listing questionnaire. For remaining questions, a comprehensive 
check was performed again for the range of each question after the data-entry process, and 
also after extracting transcripts of errors resulting from data inconsistency.     
 
Evaluation of data quality 
The evaluation of the agriculture census results by its error rates is considered an essential 
process to respond to questions regarding the comprehensiveness and accuracy of the census 
data. There are many methods and tools to evaluate the results of the census in terms of their 
content and comprehensiveness, including either one source of the data (the census data) or 
many resources.  
 
The quality control program of the agricultural census 2010 comprised many methods to 
measure the comprehensiveness and quality of the data, to check the internal consistency of 
data, and compare the results with other resources. Cases with an uncertain response were 
coded and the number (9) was allocated according to the number of digits for each question if 
the correct response was uncertain, e.g., irrigation source, utility rights, etc. 
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Chapter Three 
 

Concepts and Definitions 
 
The agricultural census 2010 was based on Food and Agriculture Organization (FAO) 
recommendations to facilitate future comparisons with neighboring countries, taking into 
consideration the results of consultations with the main users.  A specific definition for each 
variable in the census was prepared on the basis of international recommendations, while 
taking into consideration the special needs of Palestinian society. 
 
Agricultural Census: 
This is the total process of collecting, compiling, processing, analyzing, evaluating, and 
disseminating to provide statistical data on agricultural holdings, and the characteristics and 
agricultural applications in a specific reference period for all holdings within the country. 
 
Agricultural Holding: 
This is an economic unit of agricultural production under single management comprising all 
kept livestock and all land used totally or partially for agricultural production purposes, 
regardless of title, legal form, or size.  Single management may be exercised by an individual 
or household, jointly by two or more individuals or households, by a clan or tribe, or by a 
juridical person such as a corporation, cooperative, or government agency.  The land holdings 
may consist of one or more parcels located in one or more separate areas, or in one or more 
territorial or administrative divisions, providing the parcels share the same means of 
production, such as labor, farm buildings, machinery or draught animals. 
 
Plant Holding: 
The presence of cultivated or arable land area for any agricultural crops controlled by the 
holder, and must not be less than one dunum for an open cultivated area and half a dunum for 
a protected cultivated area. 
 
Animal Holding: 
The presence of animals controlled by the holder: the holder should have any number of cattle 
or camels, at least five head of sheep, goats, or pigs, at least 50 poultry birds (layers and 
broilers), or 50 rabbits, or other poultry like turkeys, ducks, fer, or a mixture of them, or at 
least three beehives controlled by the holder. 
 
Mixed Holding: 
If the holder has plant and animal holdings according to the Plant and Animal Holding 
definition, providing, both animal and plant activities, share the same production means, such 
as labor, farm buildings, machinery, or draught animals. 
 
Agricultural Holder: 
The holder is a civil or juridical person who exercises management control over the 
agricultural holding operation and takes major decisions regarding the holding and may 
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undertake all responsibilities directly, or delegate responsibilities related to day-to-day work 
management to a hired manager. 
 
Agricultural Year: 
The period covering first of October to the end of September of the following year. 
 
Age of the Holder:  
The completed age in years of the person enumerated, which is the difference between the 
date of birth and the survey reference period.  

Holding Area: 
This is obtained by adding together the area under each land use category. It is the area of all 
land making up the agricultural holding and includes all land operated by the holding without 
regard to title or legal form, therefore, land owned by members of a household but rented 
from others should not be included in the area of holding. 
 
Nurseries Area: 
This is an area where young plants, trees or vines are propagated for the purpose of 
transplanting.  Plants in a nursery are not harvested and are therefore not included in the area 
(temporary crops) or current area (permanent crops).  A nursery might be in the open or under 
protective cover.  It may be used for the development of planting materials for the holding 
itself or for sale. Nurseries do not include seed fields and forest tree nurseries. 
  
Temporary Fallow Land: 
This includes uncultivated land during the agricultural year; this may be part of the holding 
crops rotation system or due to lack of water, or another reason.  If the data were collected 
before cultivation had been completed, the land in question should be classified according to 
the crops grown on it. 
 
Land under Permanent Meadows and Pastures: 
This means land used permanently (for five years or more) for herbaceous forage crops.  
Permanent meadows and pastures on which trees and shrubs are grown should be recorded 
under this heading only if the growing of forage crops is the most important use of the area. 
 
Cultivated Woodland: 
This includes land used permanently (for five years or more) to grow forest.  Permanent 
meadows and pastures on which trees and shrubs are grown should be recorded under this 
heading only if the growing of forest trees is the most important use of the area and it is used 
as a source for wood, or to protect land from erosion. 
 
Field Crops: 
This is a set of temporary crops that include cereals, such as wheat or barley, or legume crops 
such as chick peas and dry broad beans, or oil crops such as sunflower, sesame, peanuts, or 
tuber crops such as potatoes and onions, or medical crops such as anise, meramieh, and mint, 
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or spice crops such as cumin, anise and black cumin, or fodder crops such as clover, alfalfa, 
and sern. 
 
Vegetables: 
This is a set of temporary crops used primarily for fresh consumption, including fruit 
vegetables, such as pumpkins, eggplants, okra, maize, and green legumes, root vegetables 
such as carrots, radishes, and onions, and leafy vegetables such as lettuce and spinach, in 
addition to strawberries, water and muskmelon. Vegetables may be grown open or protected. 
 
Permanent Crops (Tree horticulture): 
A crop growth cycle of one year that does not require replanting after each season and present 
for the previous few years. For example, olive trees, citrus trees, and nuts. Permanent crops 
may exist in intensive agriculture or scattered agriculture, where the area planted with crops 
includes two types. 
 
Livestock: 
Refers to all animals kept or reared mainly for agricultural purposes, including cattle, 
buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees, and other 
domesticated animals, as well as foxes, minks, etc. 
 
Poultry: 
Refers to all poultry kept for different purposes of production, such as to produce meat from 
broilers or eggs from layers, to produce meat from turkeys or any type of bird and rabbits. 
  
Mothers of Broilers: 
Refers to the chicks kept for producing fertilized eggs for hatching and producing broiler 
chicks. 
  
Broilers: 
Refers to the chicks kept to produce white meat for a maximum period of 50 days. 
 
Layers: 
Refers to the chicks kept for producing table eggs, usually for a maximum of 30 months. 
 
Permanent Agricultural Workers: 
A person whose services are utilized regularly and continuously during the agricultural year 
for agricultural work on the holding.  Permanent agricultural workers work for at least eight 
months during the agricultural year. 
 
Occasional Agricultural Workers: 
A person who works one or more times during the agricultural year who is not expected to 
work regularly or continuously on the holding.  Occasional agricultural workers work for less 
than eight months during the agricultural year. 
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Unpaid Family Member: 
A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 
living in the same household. 
  
Treated and Improved Assets (Seeds, Transplants, and Tubers): 
The origins of plants that have been improved through genetic cross-breeding or other assets 
to produce desirable genetic characteristics, such as resistance to disease, early production, or 
heavy production of field crops or vegetables. These may include seeds, transplants, and 
tubers. 
 
Chemical Fertilizers: 
This is fertilizer prepared from inorganic materials manufactured through an industrial 
process. Manufacturing may comprise mechanical enrichment, simple crushing, or more 
elaborate chemical transformation of one or more raw materials, and contains essential 
nutrients for plant growth, such as nitrogenous fertilizer, phosphate fertilizers, potassium 
fertilizers, and mixed fertilizers. 
 
Organic Fertilizers: 
This is fertilizer prepared from processed plant or animal material and/or unprocessed mineral 
materials (such as lime, rock or phosphate) containing at least five percent of combined plant 
nutrients. Organic fertilizers include organic material of animal origin, such as bone meal, fish 
meal, leather meal and blood. 
 
Pesticides: 
These are substances intended to prevent disease or control it in plants, animals and pests, 
including vectors of human and animal diseases, unwanted species of plant, or to control the 
behavior or physiology of pests or crops during production or storage. They include 
insecticides, herbicides, fungicides, acaricides, termiticides, rodenticides, and other 
substances. 
 
Integrated Pest Management: 
This is a system using a wide range of pest control methods:  physical (burn and solar 
disinfection), biological (parasites and predators), chemical (chemical pesticides), and 
mechanical (tillage, hand hoeing and collection of insects).  All of these are used in parallel 
against the pest while maintaining human health, the environment, and the safety of the 
agricultural product It ensures the survival of pests without breaching the normal balance 
between pests and their vital enemies. Chemical control is the last option and is integrated 
with other methods of control, in addition to the use of chemical pesticides within standard 
procedures which safeguard public health, the environment, and the quality of agricultural 
products and ensures they are free from pesticide residues. 
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Epidemiological Diseases: 
This is the sudden and unexpected increase in the number of infectious diseases included in 
the World Organization for Animal Diseases, such as brucellosis, foot-and-mouth, anthrax, 
avian flu, Newcastle?, pox and others. 
 
Fish Farming: 
This is the farming of aquatic organisms. In this context, farming refers to some intervention 
in the rearing process to enhance production, such as regular stocking, feeding, and protection 
from predators. Aquaculture normally involves rearing of organisms from fry, spat, or 
juveniles. Aquaculture may be carried out in ponds, paddy fields, lagoons, estuaries, irrigation 
canals or the sea, using structures such as cages and tanks. It may be in freshwater or 
saltwater. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


