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  السيدة عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني

  .2010ألول تعداد زراعي في األراضي الفلسطينية لعام  النهائيةتعلن النتائج 
    

، 2010للتعداد الزراعيالنهائية النتائج  20/11/2011 األحدأعلنت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني صباح اليوم 

زراعة الفلسطينية، وقد جرى تنفيذه بالتعاون مع وزارة ال في األراضيونوهت أن هذا التعداد هو التعداد الزراعي الفلسطيني األول 

ديقة ، وكان من المحال إنجازه دون المشاركة الفاعلة والمساهمة المهمة لعدد من المنظمات الدولية الصواتحاد لجان العمل الزراعي

  .والمؤسسات الوطنية
  

وأشارت السيدة عوض، أن تنفيذ التعداد الزراعي تم بتمويل مشتـرك مـن السلطـة الوطنيــة الفلسطينيــة، وبنـك التنميـة     

بيانـات عـن التركيـب     توفيرإلى  التعداد الزراعي ويهدف ،)EU(، واالتحاد األوروبي )WB(، والبنك الدولي )IDB(اإلسالمي 

، حيـث  األساسي للقطاع الزراعي لكي تكون نقطة انطالق ترتكز عليها برامج تطوير الموارد الزراعية واستغاللها أفضل استغالل

واألهليـة   ، والتي تلبي احتياجات الجهات الحكوميةوالثروة الحيوانية البيانات األساسية والتفصيلية عن بنية القطاع الزراعيسيوفر 

كما يساهم في التخطيط اإلقليمي والتوزيع األمثل . في التخطيط والرصد القطاع الخاص والمخططين والباحثين وراسمي السياساتو

  .للموارد
   

مشروع طموح قاده الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالتعاون  2010وأضاف رئيس اإلحصاء الفلسطيني، أن التعداد الزراعي 

للتعداد اتحاد لجان العمل الزراعي، وتحمل أعباءه عدد كبير من المؤسسات الوطنية عبر اللجنة التنفيذية مع وزارة الزراعة، و

ومجموعات العمل المتخصصة واللجان الرسمية والشعبية المساندة في مختلف المحافظات، ولم يكن هذا المشروع لينجح الزراعي، 

ع هذه الجهات، وإلنجاز هذا المشروع الضخم، بذل الفريق الوطني للتعداد في هذا الظرف الصعب لوال الجهد والمثابرة من جمي

الشكر وتقدمت السيدة عوض، إلى كل هؤالء بخالص  .  جهوداً كبيرة واستثنائية في التخطيط واإلدارة والتنظيم والمتابعة والتنفيذ

  .2010الخيرة إلنجاح التعداد الزراعي األول لعام  لجهودهم
  

 ومرورا التحضيرية المرحلة من ابتداء سنوات ثالث على عادة تمتد التعدادات تنفيذ فترة أن الفلسطيني، صاءاإلح رئيس ونوه

عدد حيث تشمل  النهائيةالنتائج  اآلتية النتائج وتمثل والتفصيلية، األولية البيانات ونشر معالجة بمرحلة وانتهاء البيانات جمع بمرحلة

، والمساحات األرضية المزروعة خالل العام الزراعي )نباتية، حيوانية، مختلطة( نوع الحيازة الحيازات الزراعية مصنفة حسب 

، وأعداد الثروة الحيوانية المرباة لكل من األبقار والضأن والماعز 30/09/2010إلى  01/10/2009والذي يمتد من  2009/2010

، والعمالة الزراعية 01/10/2010والموجودة فعليا في يوم العد  ومزارع الدواجن، والدواجن المنزلية، كذلك الحيوانات األخرى

  .التطبيقات الزراعيةووتوزيعها حسب الجنس والفئات العمرية، واستخدام اآلالت والمعدات الزراعية 
  

ألول تعداد زراعي في األراضي  النهائيةواستعرضت السيدة عال عوض، رئيس اإلحصاء الفلسطيني النتائج 

  :األتي على النحو 2010الفلسطينية لعام 

   
  :من الحيازات الزراعية هي حيازات نباتية 71%

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

، فقد أشارت الحيازةأما على صعيد نوع .  2009/2010حيازة في قطاع غزة وذلك خالل العام الزراعي  20,402و، الغربية
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من إجمالي % 71.1هي األكثر شيوعا، حيث وصلت نسبتها إلى  79,176النتائج أن الحيازات الزراعية النباتية والبالغ عددها 

في حين بلغ عدد . في قطاع غزة % 17.6و، في الضفة الغربية% 82.4ي الفلسطينية، منها الحيازات الزراعية في األراض

  .في قطاع غزة% 17.5في الضفة الغربية و% 82.5 :حيازة في األراضي الفلسطينية منها 17,893الحيازات الزراعية المختلطة 

في قطاع % 23.6في الضفة الغربية و% 76.4 : منها، حيازة في األراضي الفلسطينية 14,241والحيازات الزراعية الحيوانية 

  .غزة

  

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

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

من إجمالي الحائزين في األراضي الفلسطينية وذلـك خـالل العـام الزراعـي     % 28.6ما نسبته  احيث شكلوعام،  49-40مابين 

عام مـا   49-40أما على مستوى المنطقة فقد شكل الحائزون الزراعيون  في الضفة الغربية في الفئة العمرية من .  2009/2010

وذلك من لنفس الفئة العمرية % 27.3بية، وفي قطاع غزة ما نسبته من إجمالي الحائزين الزراعيين في الضفة الغر% 28.9نسبته 

  .إجمالي الحائزين الزراعيين في قطاع غزة

  

  :مزروعة بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة من المساحة الكلية للحيازات الزراعية هي أراضٍ% 79

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

أما بالنسبة لتصنيفها حسب االستخدام فقد بلغت مساحة .  2009/2010دونم في قطاع غزة وذلك خالل العام الزراعي  101,915و

ألشـجار  ، والمشاتل، والبور المؤقـت، وا )محاصيل دائمة ومؤقتة(األراضي المزروعة والتي تشمل المساحة األرضية المزروعة 

منهـا  . من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في األراضـي الفلسـطينية  % 85.3دونماً، مشكلة ما نسبته  1,029,280الحرجية 

أما مساحة األراضي غير المزروعة والتي تشـمل المبـاني التـي تسـتخدم     . في قطاع غزة% 9.2و، غربيةالفي الضفة % 90.8

دائمة، والطرق والممرات والحظائر غير المسقوفة، واألراضي غير القابلة للزراعة، فقـد  ألغراض الحيازة، والمراعي والمروج ال

في % 95.7منها . من إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية% 14.7دونماً مشكلة ما نسبته  177,781بلغت 

  .في قطاع غزة% 4.3و، غربيةالالضفة 

  

 حوالي 2009/2010في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي بالمحاصيل الدائمة والمؤقتة  بلغت المساحة األرضية المزروعة

  .  01/10/2010كما هو في وذلك .  في قطاع غزة% 7.9و، في الضفة الغربية% 92.1دونم منها  957,170

  

 هـا من ،والخضراوات والمحاصيل الحقلية في األراضـي الفلسـطينية   البستنةأشجار دونم المساحة المزروعة ب ألف 912حوالي 

  :في محافظة جنين% 19

بلغ إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة، والخضروات، والمحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية خالل العـام الزراعـي   

أمـا علـى   .  دونم في قطاع غـزة  85,253و، ربيةدونم في الضفة الغ 826,303:  منها ،دونماً 911,556حوالي  2009/2010

في األراضي الفلسطينية بنسبة وصلت محافظات بين المحافظة جنين أعلى نسبة  المساحة المزروعة في مستوى المحافظة فقد شكلت

  . في األراضي الفلسطينيةمن إجمالي المساحة المزروعة % 19.4 إلى
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  :الخليلعة بالمحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية توجد في محافظة من المساحة المزرو% 33

 241,936حـوالي   2009/2010بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي 

محافظـة   احتلـت ستوى المحافظة فقد أما على م.  دونم في قطاع غزة 18,030دونم في الضفة الغربية و 223,906دونماً، منها 

من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصـيل  % 32.7 بنسبة وصلت إلى في األراضي الفلسطينيةمحافظات بين الالخليل أعلى نسبة 

  . في األراضي الفلسطينيةالحقلية 

  

  :غوارمحافظة أريحا واألاألراضي الفلسطينية توجد في من المساحة المزروعة بالخضروات في % 21

دونماً،  127,257حوالي  2009/2010بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات في األراضي الفلسطينية خالل العام الزراعي 

من إجمـالي  % 20.7 نجد أنأما على مستوى المحافظة .  دونم في قطاع غزة 26,678دونم في الضفة الغربية و 100,579منها 

علـى مسـتوى   محافظة أريحا واألغوار وهي أعلـى نسـبة   األراضي الفلسطينية كانت في  فيالمساحة المزروعة بالخضراوات 

  . األراضي الفلسطينية

   

  :في محافظة جنينفي األراضي الفلسطينية تقع من المساحة المزروعة بأشجار البستنة % 19

دونـم فـي الضـفة الغربيـة      501,818دونم، منها  542,363بلغت المساحة المزروعة بأشجار البستنة في األراضي الفلسطينية 

فـي  من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البسـتنة  % 18.9 هناكأما على مستوى المحافظة .  دونم في قطاع غزة  40,545و

  . في األراضي الفلسطينيةمحافظات بين الوهي أعلى نسبة األراضي الفلسطينية تقع في محافظة جنين 

  

  : البستنة هي أشجار زيتونمن إجمالي عدد أشجار % 67

في قطاع % 11.8و، في الضفة الغربية% 88.2شجرة منها  11,284,963بلغت أعداد أشجار البستنة في األراضي الفلسطينية 

أما على مستوى % 67.3وقد احتلت أشجار الزيتون النسبة األعلى من مجموع األشجار في األراضي الفلسطينية بنسبة .  غزة

من مجموع األشجار في قطاع % 35.3من مجموع األشجار في الضفة الغربية و% 71.6شجار الزيتون ما نسبته المنطقة فشكلت أ

  .  غزة

  

  :الثروة الحيوانية

  :محافظة الخليل األكثر تربيةً لألبقار والقدس أقلها

فـي قطـاع   % 28.4الضفة الغربية وفي % 71.6:  رأساً، منها 33,925تربيتها في األراضي الفلسطينية  تمبلغ عدد األبقار التي 

من إجمالي األبقار المربـاة فـي   % 24.9محافظة الخليل ما نسبته األبقار المرباة في أما على مستوى المحافظة فقد شكلت .  غزة

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد ، محافظة القدس في% 1.1مقابل األراضي الفلسطينية 

  

  :في محافظة الخليل ي األراضي الفلسطينية يتم تربيتهامن أعداد الضأن ف% 26حوالي 

في الضفة الغربيـة  % 89.2منها رأساً  567,236تربيتها في األراضي الفلسطينية بلغ  تمتشير النتائج أن عدد رؤوس الضأن التي 

لمرباة في األراضـي  من إجمالي الضأن ا% 25.8أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة الخليل .  في قطاع غزة %10.8و

  .  01/10/2010وذلك كما هو في يوم العد  ،الفلسطينية
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   :أعلى نسبة من أعداد الماعز في محافظة الخليل

في قطاع % 5.5في الضفة الغربية و% 94.5رأساً منها  219,364تربيتها في األراضي الفلسطينية  تمالتي  بلغ عدد رؤوس الماعز

وذلك كما  ،من إجمالي الماعز المرباة في األراضي الفلسطينية% 22.5ة فيوجد في محافظة الخليل أما على مستوى المحافظ.  غزة

  .  01/10/2010هو في يوم العد 

  

  :من الجمال في األراضي الفلسطينية يتم تربيتها في محافظة غزة% 19حوالي 

فـي  % 51.0في الضفة الغربيـة و % 49.0منها ، رأساً 1,521بلغ عدد رؤوس الجمال التي يتم تربيتها في األراضي الفلسطينية 

وذلك ، من إجمالي الجمال المرباة في األراضي الفلسطينية% 18.9أما على مستوى المحافظة فيوجد في محافظة غزة   .قطاع غزة

  .  01/10/2010كما هو في يوم العد 

  

  : الدواجن مزارع

طير، بالنسبة  31,111,411طير، وبلغ عدد الدجاج الالحم  399,423ية بلغ عدد أمهات الدجاج الالحم في األراضي الفلسطين

طير، وذلك خالل العام الزراعي  521,130طير، فيما بلغ عدد طيور الحبش  1,545,016للدجاج البياض فقد بلغ عددها 

2009/2010 .  

  

  :في محافظة خانيونستوجد من خاليا النحل في األراضي الفلسطينية % 10

في قطاع غزة، أما على % 24.0منها في الضفة الغربية، و% 76.0. خلية 38,216خاليا النحل في األراضي الفلسطينية  عدد بلغ

وذلك كما هو في يوم العد ، من إجمالي خاليا النحل في األراضي الفلسطينية% 10.0مستوى المحافظة فيوجد في محافظة خانيونس 

01/10/2010  .  

  

  :الزراعية العمالة

% 94.6عامل، منهم  292,031األراضي الفلسطينية بلغ في إجمالي عدد العاملين في الحيازات الزراعية  أن إلى النتائج تشير

  .2009/2010وذلك خالل العام الزراعي  عمالة زراعية دائمة بأجر% 5.4، مقابل جربدون أ من أفراد األسرة ةعمال

  

   :التطبيقات الزراعية

% 34.8من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة في األراضي الفلسطينية تستخدم أسمدة عضوية، و% 64.9 أن تشير النتائج إلى

% 25.1من إجمالي الحيازات النباتية والمختلطة تستخدم مبيدات زراعية، و% 49.7تستخدم أسمدة كيماوية، باإلضافة إلى أن 

من الحيازات الحيوانية والمختلطة % 85.3أشارت النتائج إلى أن و.  تستخدم المكافحة المتكاملة% 18.4تستخدم أصوال محسنة، و

  . تقوم بتطعيم الحيوانات ضد اإلمراض الوبائية

  

  :من الحيازات التي تربي األسماك في األراضي الفلسطينية توجد في الضفة الغربية% 51حوالي 

في الضفة الغربية، % 51.3منها ضي الفلسطينية، حيازة في األرا 472 تربي أسماك في بركبلغ عدد الحيازات الزراعية التي 

  . 2009/2010وذلك خالل العام الزراعي في قطاع غزة، % 48.7و
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  :توجد في الضفة الغربية لألسرةالدخل الرئيسي  مصدر تشكلوالتي  الزراعية في األراضي الفلسطينيةمن الحيازات % 74حولي 

في % 73.5حيازة منها  21,077 لألسرةالدخل الرئيسي  مصدر تشكلالتي  الفلسطينيةالزراعية في األراضي بلغ عدد الحيازات 

  .في قطاع غزة% 26.5الضفة الغربية، و

  

  :الستغالل الحيازات الزراعية هي العائق األكبر اإلسرائيلية المستعمرات

ة الغربية، بينما شكل جدار الضم والتوسع حيازة زراعية في الضف 12,797تشكل المستعمرات اإلسرائيلية عائقاً في سبيل استغالل 

وبلغ عدد الحيازات التي . حيازة زراعية تعيق الحواجز العسكرية استغاللها 7,292حيازة زراعية، و 7,835عائقاً أمام استغالل 

  .حيازة زراعية 7,971تعيق المناطق العسكرية المغلقة استغاللها في األراضي الفلسطينية 
 


