
    

  
  واقع القطاع الزراعي في شمال الضفة الغربيةعـمـل حول اإلحـصـاء الفلـسـطيني ينظـم ورشـة 

  

 اتحاد نقابات عمـال فلسـطين  مقر في  14/06/2012الموافق  الخميسنظم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اليوم 

المهتمـين   العديـد مـن   ، حضرها " الغربية واقع القطاع الزراعي في شمال الضفة" ، ورشة عمل بعنوان نابلسبمدينة 

  .وممثلي الوزارات والمؤسسات الرسمية واألهلية ومراكز األبحاث
  

 حيـث رحـب  ، شمال الضفة الغربيـة  المسوح والعمل الميداني في مدير دائرة ، وحيد شحروريوافتتح الورشة السيد 

المنتجين والمستخدمين الذي ينفذه الجهـاز ضـمن خطتـه    ضمن  برنامج حوار بالحضور، مؤكداً أن هذه الورشة تأتي 

السنوية بصفة دورية من أجل رفع مستوى الوعي اإلحصائي لدى القطاعات المختلفة للمجتمع الفلسطيني والتعرف على 

  .من الرقم اإلحصائي والبيانات والمؤشرات اإلحصائية ناحتياجات المستخدمي
  

أهمية التواصل بين منتجي البيانات ومختلف إلى  الجغرافيةدير عام اإلحصاءات م محمود عبد الرحمنبدوره أشار السيد 

شرائح مستخدمي هذه البيانات ما يجعل من هذه اللقاءات جسرا للتواصل بينهم، كما أن النقاش المثمر والتغذية الراجعـة  

وأن الجهـاز   .  صاء في حياة الناستساهم بشكل كبير في إيجاد أرضية صلبة تفيد الجميع وتوفر فهما اكبر ألهمية اإلح

المعتمدة دولياً في إعداد إحصاءات الزراعة كما يقوم بتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية  ريستخدم التوصيات والمعايي

واإلقليمية ذات الصلة بهدف تعزيز جودة المخرجات وتسهيل المقارنات مع اإلحصاءات ذات العالقة كمـا يـتم اعتمـاد    

  .غيرها من المنظمات الدوليةالبيانات الصادرة عن الجهاز لدى األمم المتحدة وجامعة الدول العربية و
  

اهداف ومنهجية تنفيـذ   الفلسطينيفي اإلحصاء  الزراعة، مدير دائرة إحصاءات الزين أبوشاديه  تاستعرض امن جهته

  .الحصول منها على االحصاءات المتعلقة بالزراعةالتي يتم  مصادر البيانات أهم إلىالتعداد الزراعي، باإلضافة 
  

اول تعداد مع التركيز على  2010لعام ا خالل الزراعةبإحصاءات مجموعة المؤشرات المتعلقة  الزين أبوت كما استعرض

حيازة أي  48,596عدد الحيازات الزراعية في شمال الضفة الغربية قد بلغ  أن إلىحيث أشارت ، 2010زراعي نفذ خالل 

 .2009/2010الزراعية في الضفة الغربية خالل العام الزراعي  الحيازات إجماليمن % 53.5ما نسبته 
  

المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في شمال الضفة الغربيـة  أن إلى وأشارت ابو الزين 

دونم ،  62,704دونم مزروعة بأشجار البستنة، وبلغت المساحة المزروعة بالخضروات  333,364دونم، منها  524,824

 .2009/2010دونم وذلك خالل العام الزراعي  128,756بينما بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية 
  

، وقد نوفي نهاية الورشة فتح باب النقاش والتوصيات حيث تم اإلجابة على كافة االستفسارات واألسئلة من طرف المعنيي

واللقاءات لما في ذلك من حوار مباشر بين المنتجين والمستخدمين  أوصى الحضور بضرورة تكثيف عقد مثل هذه الورش

للبيانات اإلحصائية، وكذلك بضرورة  اعتماد المعلومات اإلحصائية في إعداد الخطط والدراسات، واالستفادة القصوى من 

 .مخرجات النظام اإلحصائي الرسمي في كافة المجاالت


