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   شكـر وتقديـر
  

على تعاونهم في إنجاح هذا المسح وذلـك   االسرلجميع يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير 

لما أبدوه من حرص منقطع النظير أثناء تأديـة   المسحوإلى جميع العاملين في  من خالل تقديمهم للبيانات المطلوبة،

  .واجبهم

  

فريق فنـي مـن الجهـاز المركـزي      بقيادة 2010/2011مشروع مسح االحصاءات الزراعية، تخطيط وتنفيذ لقد تم 

وبدعم مالي مشترك بين كل من السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     لإلحصاء الفلسطيني وبالتعاون مع وزارة الزراعة،

)PNA ( وعدد من أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز)CFG ( ممثلة بمكتب الممثلية النرويجيـة   2012لعام

  ).SDC(الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ولدى السلطة الوطنية الفلسطينية، 

  

الفلسطيني بجزيل الشكر والتقدير إلى أعضاء مجموعة التمويل الرئيسـية للجهـاز       يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء 

)CFG (على مساهمتهم القيمة في تنفيذ هذا المسح.  
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  المقدمة
  

تعتبر مسألة توفير بيانات إحصائية حول القطاع الزراعي أمر ضروري لرسم السياسات والخطط وتنفيذ البرامج 

 فيوتساهم بنسبة ال يستهان بها  اًهام اًتلعب الزراعة دورالتنموية التي تساهـم بالنهوض في هذا القطاع الهام، حيث 

  .وتشارك بنسبة ال يستهان بها كذلك في القوى العـاملة الفلسطينية ،المحلي اإلجمالي في األراضـي الفلسطينية الناتج

تصبح الحاجة ملحة إلجراء  ،2010وبعد تنفيذ أول تعداد زراعي شامل على مستوى األراضي الفلسطينية في العام 

  .المسوح الزراعية المتخصصة والمكملة للتعداد الزراعي

  

 واقع القطاع الزراعيتوفير إحصاءات زراعية تمثل إلى بشكل عام  2010/2011يهدف مسح اإلحصاءات الزراعية 

اطار الحيازات الزراعية  وكذلك لتحديث، وتساهم في وضع الخطط ورسم السياسات التنموية لرفع شأن هذا القطاع الهام

،  وبناء قاعدة بيانات يتم االعتماد عليها في جمع البيانات الزراعية 2010الزراعي خالل العام  التعدادالناتج عن تنفيذ 

  .مستقبال باستخدام السجالت االدارية

  

في األراضي  2010/2011لمسح االحصاءات الزراعية، النهائية النتائج  والذي يعرض التقريريسرنا أن نصدر هذا 

، تم ترتيبها بطريقة تسهل عرض النتائج، وتوفر لمستخدم البيانات توثيقاً ثالثة فصوليتألف من الذي ، والفلسطينية

  .المسح تنفيذ شامالً حول إجراءات

  

التي تم  وإجراءات جودة البيانات المنهجية العلمية ويعرض الفصل الثاني، للمسح النهائيةيعرض الفصل األول النتائج 

لعمليات الميدانية ل، كما يشمل هذا الفصل توثيقا ومحتوياتها المسحبما في ذلك استمارة  المسحفي تخطيط وتنفيذ  إتباعها

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

  .المسحفي  اعتمادهاالفصل الثالث المفاهيم والمصطلحات العلمية التي تم بينما يعرض  مشروع،في هذا ال

  

القطاع الزراعي، وأن تساعد متخذي القرار بفي توفير البيانات الالزمة للنهوض المسح  هذاآملين أن تسهم بيانات 

 .وصانعي السياسات في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة

  

  

    

  لتوفيق،،،اواهللا ولي 

  

  عال عوض  2012، تموز
  رئيـس الجهـاز
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  الفصل األول

  

  الرئيسيةالنتائج 
  

عدد الحيازات الزراعية مصنفة حسـب نـوع   على  2010/2011لمسح االحصاءات الزراعية  الرئيسيةاشتملت النتائج 

والذي يمتد من  2010/2011الزراعية خالل العام الزراعي  ، ومساحة الحيازات)مختلطةوحيوانية، ونباتية، (   الحيازة

، باإلضافة إلى أعداد الثروة الحيوانية المرباة لكل من األبقـار والضـأن والمـاعز    30/09/2011إلى  01/10/2010

الـة الزراعيـة   ، والعم01/10/2011والموجودة فعليا في يوم العد  والجمال وأعداد الدواجن، كذلك الحيوانات األخرى

  .والبيوت البالستيكيةاآلالت والمعدات الزراعية، و، وتوزيعها حسب الجنس

  

  الحيازات الزراعية 1.1

في الضفة  حيازة 85,885 ، منها ةيازح 105,238 راعية في األراضي الفلسطينية بلغتبين النتائج أن عدد الحيازات الز

تشكل مـا نسـبته   حيازة،  19,353فبلغ عدد الحيازات الزراعية  ، أما في قطاع غزة%81.6الغربية وتشكل ما نسبته 

فنجد أن أكبر عدد من الحيـازات فـي   أما على مستوى المحافظة ، 2010/2011وذلك خالل العام الزراعي %  18.4

من مجمـوع الحيـازات فـي األراضـي      18,827حيث بلغت محافظة الخليل في  هي محافظات األراضي الفلسطينية

فقط من مجموع  1,540حيث بلغت  أما أقل محافظة من حيث عدد الحيازات فهي محافظة أريحا واألغوار الفلسطينية،

  .الحيازات في األراضي الفلسطينية

  

هـي األكثـر   في األراضي الفلسطينية أما على صعيد نوع الحيازات، فقد أشارت النتائج أن الحيازات الزراعية النباتية 

الحيازات  نسبةبلغ ومن إجمالي الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية، % 68.2حيث وصلت نسبتها إلى  شيوعا،

من إجمالي الحيازات الزراعيـة فـي   وذلك % 10.0 انسبته تأما الحيازات الحيوانية فبلغ ،%21.8 الزراعية المختلطة

  .2010/2011خالل العام الزراعي األراضي الفلسطينية 
  

  2010/2011ع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب النوع، التوزي

  

%10.0حيوانية %68.2نباتية 

%21.8مختلطة 



PCBS :،2010/2011 مسح االحصاءات الزراعية    

18 
  

من الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية % 33.6أما على مستوى فئات المساحة للحيازات الزراعية فنجد أن 

 تقع% 23.4و ،)دونم 9.99 – 3( تقع ضمن فئة المساحة %36.4و، )دونم 3أقل من (تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة 

دونم في  12.1أما فيما يتعلق بمتوسط حجم الحيازة الزراعية فبلغ ).  دونم 39.99 – 10.0(ضمن فئة المساحة 

لحجم  متوسطفي قطاع غزة، ويالحظ أن أعلى  اتدونم 6.0دونم في الضفة الغربية و 13.4بواقع األراضي الفلسطينية 

  .دونم على التوالي 24.7دونم و 27.1 بواقع أريحا واألغوار وطوباسي محافظتي قع فيالحيازات 
  

  2010/2011، )دونم( التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب فئات المساحة

  
  

 7اكثـر مـن   الحائز فيهـا   حجم اسرةمن الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية % 53.7وتشير النتائج إلى ان 

من الحيـازات   %58.1و ،من الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية جنس الحائز فيها ذكر% 93.1و، اشخاص

  .هي غير الزراعة للحائز فيهاتعتبر المهنة الرئيسية الزراعية في األراضي الفلسطينية 
  

 المحاصيل الزراعية 2.1
  

  :محاصيل البستنة الشجرية .1

في الضـفة   اًدونم 612,649دونماً، منها  659,894البستنة في األراضي الفلسطينية بلغت المساحة المزروعة بأشجار 

فنجد أن أكبر مساحة مزروعة بالبستنة الشـجرية  أما على مستوى المحافظة .  في قطاع غزة اًدونم 47,245والغربية 

من مجموع المسـاحة المزروعـة بالبسـتنة     %17.9 بنسبةجنين محافظة محافظات األراضي الفلسطينية هي في في 

فقط من المساحة % 1.2بنسبة  رفحالشجرية في األراضي الفلسطينية، أما أقل محافظة من حيث المساحة فهي محافظة 

  .2010/2011خالل العام الزراعي  المزروعة بالبستنة الشجرية في األراضي الفلسطينية
  

من المساحة المزروعة بأشـجار البسـتنة   % 87.7ضي الفلسطينية ما نسبته وقد شكلت أشجار البستنة المثمرة في األرا

كما   .من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة في األراضي الفلسطينية% 12.3فيما شكلت المساحة غير المثمرة 

وقد ، في األراضي الفلسطينية هي أراضي بعلية من إجمالي المساحة المزروعة بأشجار البستنة% 89.9بينت النتائج أن 
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من إجمالي المساحة المزروعـة بأشـجار البسـتنة فـي األراضـي      % 84.6شكلت مساحة أشجار الزيتون ما نسبته 

  .الفلسطينية

  

شـجرةً مثمـرةً    11,304,232شجرة في األراضي الفلسطينية منها  13,304,969وتظهر النتائج أن عدد األشجار بلغ 

شجرةً غير مثمرة،  أما حسب نمط الري فبينت النتائج أن عدد األشجار البعلية في األراضي الفلسطينية  2,000,737و

  . شجرة 2,159,349شجرة، فيما بلغ عدد األشجار المروية  11,145,620بلغ 

  

فـي الضـفة الغربيـة     طنـاً  93,422منهـا   طناً 123,742بلغ إنتاج أشجار البستنة المثمرة في األراضي الفلسطينية 

  .2010/2011في قطاع غزة وذلك خالل العام  طناً 30,320و

      
  01/10/2011، كما هو في نمط الريعدد األشجار المثمرة وغير المثمرة، في األراضي الفلسطينية حسب 

  
  
  :واتاالخضر محاصيل .2

 129,593في األراضي الفلسـطينية   2010/2011بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالخضراوات خالل العام الزراعي 

فنجـد أن  أما على مستوى المحافظـة  .  في قطاع غزة اًدونم33,752 في الضفة الغربية و اًدونم 95,841دونماً، منها 

مـن  % 18.3 بنسـبة  طوباسمحافظة محافظات األراضي الفلسطينية هي في أكبر مساحة مزروعة بالخضراوات في 

اوات في األراضي الفلسطينية، أما أقل محافظة من حيث المساحة فهـي محافظـة   مجموع المساحة المزروعة بالخضر

  .فقط من المساحة المزروعة بالخضراوات في األراضي الفلسطينية% 0.7 بنسبة سلفيت
  

والمسـاحة   ،دونمـات  17,605بلغت مساحة محاصيل الخضراوات البعلية المكشوفة في األراضـي الفلسـطينية   كما 

دونماً، وذلك خالل العـام الزراعـي    26,017دونماً، أما المساحة المحمية فقد بلغت  85,971المكشوفة المروية بلغت 

2010/2011.    
  

ـ  57,650في الضفة الغربية و اًطن 222,892منها  اًطن 280,542بلغ إنتاج الخضراوات في األراضي الفلسطينية   اًطن

  .2010/2011في قطاع غزة وذلك خالل العام 
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  2010/2011التوزيع النسبي لمحاصيل الخضروات األراضي الفلسطينية حسب نمط الري، 

  
 

  :يةالمحاصيل الحقل .3

فـي األراضـي الفلسـطينية      2010/2011خالل العام الزراعـي  بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية 

أمـا علـى مسـتوى      .دونماً في قطاع غـزة  24,532وغربية الدونماً في الضفة  220,882 ،منها ،دونماً 245,414

محافظة الخليـل  محافظات األراضي الفلسطينية هي في في  بالمحاصيل الحقليةفنجد أن أكبر مساحة مزروعة المحافظة 

الفلسطينية، أما أقل محافظة من حيـث  في األراضي بالمحاصيل الحقلية من مجموع المساحة المزروعة % 25.4 بنسبة

 في األراضـي الفلسـطينية  بالمحاصيل الحقلية فقط من المساحة المزروعة % 0.4 بنسبة القدسالمساحة فهي محافظة 

  .2010/2011خالل العام الزراعي 
  

% 94.1دونماً بنسبة  230,815 في األراضي الفلسطينية بالنسبة لنمط الري فقد بلغت مساحة المحاصيل الحقلية البعلية

  .دونماً 14,599المروية فبلغت  ةأما المساح
  

 7,883في الضفة الغربيـة و  اًطن 36,521منها  أطنان 44,404بلغ إنتاج المحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية  

  .2010/2011في قطاع غزة وذلك خالل العام  اًطن

  

  الثروة الحيوانية 3.1
  

  :األبقار -1

فـي الضـفة الغربيـة    رأسـاً   26,477، منها رأساً 39,625 األراضي الفلسطينيةبلغ عدد األبقار التي يتم تربيتها في 

لألبقـار  % 77.8و ،البلديـة لألبقـار  % 22.2وتوزعت األبقار حسب الساللة بنسبة .  في قطاع غزةرأساً  13,148و

فقـد   المنطقةأما على مستوى .  لإلناث% 64.9للذكور، و% 35.1كما توزعت األبقار حسب الجنس بنسبة   .خرىاأل

، وذلك كما هو جنوب الضفة الغربيةفي % 16.5مقابل % 30.8ما نسبته  شمال الضفة الغربيةشكلت األبقار المرباة في 

  .  01/10/2011في يوم العد 

   

%13.6مكشوف بعلي 

%66.3مكشوف مروي 

%20.1محمي 
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  :الضأن -2

رأساً في  669,843 رأساً، منها 732,399 الفلسطينيةتشير النتائج أن عدد رؤوس الضأن التي يتم تربيتها في األراضي 

% 44.3للبلدي، و% 55.7وتوزعت أعداد الضأن حسب الساللة بنسبة .  رأساً في قطاع غزة 62,556والضفة الغربية 

أمـا علـى   .  لإلنـاث % 81.3للذكور، و% 18.7كما توزعت أعداد الضأن حسب الجنس بنسبة .  للسالالت األخرى

وسـط  في % 12.5مقابل  ،%44.9ما نسبته  شمال الضفة الغربيةفي  عداد الضأن المرباةأفقد شكلت  نطقةمستوى الم

  .  01/10/2011وذلك كما هو في يوم العد  الضفة الغربية

  

  :الماعز -3

رأساً في   226,428رأساً، منها 240,136 تشير النتائج أن عدد رؤوس الماعز التي يتم تربيتها في األراضي الفلسطينية

للبلـدي،  % 85.3وتوزعت أعداد الماعز حسـب السـاللة بنسـبة    .  في قطاع غزةرؤوس 13,708 والضفة الغربية 

أمـا  .  لإلناث% 79.6للذكور، و% 20.4حسب الجنس بنسبة  الماعزكما توزعت أعداد .  للسالالت األخرى% 14.7و

فـي  % 28.0مقابـل   ،35.6ما نسـبته  عداد الماعز المرباة في جنوب الضفة الغربية أفقد شكلت  المنطقةعلى مستوى 

  .  01/10/2011وذلك كما هو في يوم العد  الضفة الغربية شمال

  

  :الجمال -4

في  رؤوس 904منها رأساً،  1,656 بنسبة األراضي الفلسطينيةرؤوس الجمال التي يتم تربيتها في  شير النتائج أن عددت

% 82.3للـذكور، و % 17.7كما توزعت الجمال حسب الجـنس بنسـبة     .في قطاع غزةرأساً  752والضفة الغربية 

  .  01/10/2011وذلك كما هو في يوم العد ، لإلناث
  

  01/10/2011، كما هو في المنطقةحسب  األراضي الفلسطينيةفي  والجمال ألبقار والضأن والماعزل التوزيع النسبي

  
  

   الدواجنمزارع  4.1

طيـر،   مليون 36.5 طير، وبلغ عدد الدجاج الالحم ألف 537.2 في األراضي الفلسطينيةبلغ عدد أمهات الدجاج الالحم 

، وذلـك خـالل العـام    ألف طير 318.4طير، فيما بلغ عدد طيور الحبش  مليون 1.6لدجاج البياض فقد بلغ أما عدد ا

 396.9 في األراضـي الفلسـطينية   بلغت أعداد الدواجن المرباة 01/10/2011وفي يوم العد  .2010/2011الزراعي 
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مليون طيـر   1.4و، مليون طير من الدجاج الالحم 7.0و ،أمهات الدجاج الالحم في األراضي الفلسطينية طير من ألف

    الفلسـطينية فبلغـت  أما مساحة العنـابر العاملـة فـي األراضـي     . ألف طير من الحبش 76.0و، الدجاج البياض من

  . 2م 1,479,853

  

  الدواجن المنزلية  5.1

 ألـف  246.2وبلغ عدد الحمـام   . طيرألف  240.2 األراضي الفلسطينيةفي يتم تربيته  الذيبلغ عدد الدجاج المنزلي 

أرنب، وبلـغ   ألف 44.2طير، فيما بلغ عدد األرانب  ألف 6.4فقد بلغ عددها ) الديك الرومي(لحبش المنزلي أما اطير، 

  .01/10/2011وذلك كما هو في يوم العد  ،طير ألف 33.0عدد الدواجن األخرى 

  

  النحل  6.1

 43,443 بالنسبة لتوزيع الخاليا حسب النوع فقـد بلغـت  . خلية 44,278 األراضي الفلسطينيةخاليا النحل في  عدد بلغ

  . 01/10/2011وذلك كما هو في يوم العد  ،%1.9خلية تقليدية بنسبة  835مقابل، %98.1خلية حديثة بنسبة 

  

 طنـاً  17.9وفي الضفة الغربية  طناً 193.8عسل منها ال من طناً 211.7يا النحل في األراضي الفلسطينية بلغ انتاج خال

  .2010/2011في قطاع غزة وذلك خالل العام 

   

  ) حيوانات العمل(حيوانات أخرى  7.1

، رأسـاً  1,180، وعدد البغـال  رؤوس 3,603 األراضي الفلسطينيةالزراعية في  بلغ عدد الخيول المرباة في الحيازات

  .01/10/2011، وذلك كما هو في يوم العد رأساً 16,354 فيما بلغ عدد الحمير

  

   الزراعية العمالة 8.1

وبلغـت  ، سرة بدون أجرأفراد األعمال دائمين من هم  من العاملين في الحيازات الزراعية% 35.1 أن إلى النتائج تشير

بـدون  أفراد األسرة ين من تمؤقالعمال ال بلغت نسبةو .في قطاع غزة% 47.6و% 32.5 هذه النسبة في الضفة الغربية

ـ عمـال  فيما بلغت نسبة ال. في قطاع غزة %23.1و% 41.3، وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية 38.2 أجر دائمين ال

      جرأمـا العمـال المـؤقتين بـأ    . في قطاع غـزة % 6.2و% 1.6وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية  ،%2.4بأجر 

وذلـك خـالل العـام    في قطاع غـزة  % 23.1و %24.6وبلغت هذه النسبة في الضفة الغربية  %24.3فبلغت نسبتهم

  .2010/2011الزراعي 
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  الزراعيين بأجر وبدون أجر في الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية التوزيع النسبي للعمال

  2010/2011حسب نوع العمالة، 

  
  

  اآلالت والمعدات الزراعية  9.1

 20,930 األراضـي الفلسـطينية  في  المملوكة والمستخدمة في الحيازات الزراعية بلغ عدد اآلالت والمعدات الزراعية 

  .في قطاع غزةحيازات  4,610في الضفة الغربية، وحيازة  16,320منها  ،حيازة

  

  البيوت البالستيكية  10.1

ـ   14,633راضي الفلسطينيةيكية في الحيازات الزراعية في األالبيوت البالستبلغ عدد   15,570بمسـاحة قـدرها    اًبيت

دونـم   4,751ومساحة قدرها  اًبيت 4,579في الضفة الغربية و اًدونم  10,819ومساحة قدرها اًبيت 10,054، منها اًدونم

كبـر عـدد للبيـوت    أما على مستوى المحافظة فقـد بلـغ   أ.  2010/2011في قطاع غزة وذلك خالل العام الزراعي 

  .دونم  2,531بمساحة قدرها اًبيت 2,479حيث بلغ  رفحالبالستيكية في محافظة 

  

  

    

  

2.4%

35.1%

24.3%

38.2%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

يعملون بأجر يعملون بدون أجر

ة 
سب
الن

(%
)

نوع العمالة

عمال دائمين

عمال مؤقتين



PCBS :،2010/2011 مسح االحصاءات الزراعية    

24 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PCBS :،2010/2011 مسح االحصاءات الزراعية    

25 
  

 الفصل الثاني
  

  المنهجية والجودة
  

  استمارة المسح  1.2

وقد تم تصميم استمارة مسح االحصاءات الزراعيـة باالسـتناد إلـى    تعد استمارة المسح األداة الرئيسية لجمع البيانات 

مـن    2010باستمارة التعداد الزراعـي  وكذلك باالستعانة  ، )FAO(توصيات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

مع المحافظة على خصوصيات المجتمع الفلسطيني من جهة أخرى، إضافة الى أنها تحقـق المواصـفات الفنيـة     جهة،

لمرحلة العمل الميداني، كما تحقق متطلبات معالجة البيانات وتحليلها، وتتكون االستمارة من البنود الرئيسية على النحـو  

  :االتي
  

  :البيانات التعريفية

نها الجنس والمهنة الرئيسية للحائز، وعدد أفراد أسرة الحائز، باإلضافة إلـى بيانـات عـن    شملت بيانات عن الحائز م

  .   الحيازة منها نوع الحيازة ومساحة الحيازة
  

  :البستنة الشجرية 

اسم المحصول ومسـاحة   :آلتيةاشملت أسئلة بخصوص أشجار البستنة في الحيازة خالل العام الزراعي وتضم البيانات 

  . جار المثمرة وغير المثمرة ونمط الري واإلنتاجوعدد األش
  

  :واتاالخضر

اسـم المحصـول والمسـاحة     :آلتيةاشملت أسئلة بخصوص زراعة الخضروات خالل العام الزراعي وتضم البيانات 

  .واإلنتاج ونمط الزراعة ونمط الري
 

  :المحاصيل الحقلية

اسم المحصول والمساحة  :آلتيةاشملت أسئلة بخصوص زراعة المحاصيل الحقلية خالل العام الزراعي وتضم البيانات 

  .واإلنتاج ونمط الري
  

  :حيوانات المزرعة

النوع والساللة والعدد حسب الجنس : تربية حيوانات المزرعة لكل من الضأن والماعز واألبقار وتضم البنود اآلتية •

  .وفئة العمر

النوع وعدد العنابر العاملة ومساحة العنابر والعدد الموجود فعليا يوم : تربية مزارع الدواجن وتضم البنود اآلتية •

-01/10/2010(، باإلضافة إلى إجمالي عدد الطيور المرباة خالل العام الزراعي 01/10/2011العد بتاريخ 

30/09/2011.( 

 .ع والعددتربية الدواجن المنزلية وتضم بيانات عن النو •

 .تربية خاليا النحل وتضم بيانات عن النوع والعدد •

 .حيوانات العمل وتضم بيانات عن النوع والعدد •
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  :العمالة الزراعية

  .نوع العمالة والجنس والعدد: شملت بيانات العمالة الزراعية في الحيازة وهي

  

  :اآلالت والمعدات الزراعية

  .كة والمستخدمة في الحيازات الزراعية خالل العام الزراعيشملت أسئلة بخصوص اآلالت الزراعية المملو

  

  البيوت البالستيكية

  .شمل أسئلة بخصوص عدد ومساحة البيوت البالستيكية
  

  اإلطار والعينة  2.2
  

  )مجتمع الدراسة(الشمول  1.2.2

  .2012يتألف مجتمع الهدف من الحيازات الزراعية في كافة األراضي الفلسطينية للعام 

  

  :إطار المعاينة 2.2.2

وقد تم فصل الحيازات  2010تم إنشاء إطار الحيازات الزراعية من البيانات التي وفرها التعداد الزراعي للعام 

دونم، وعدد  1الزراعية التي ينطبق عليها معايير الحيازة الزراعية وهي أن تكون مساحة األرض الكلية ال تقل عن 

، وعدد خاليا النحل ال يقل   50، وعدد الدواجن ال يقل عن 5غنام والماعز ال يقل عن األبقار ال يقل بقرة، وعدد األ

  .3عن 

  

  :حجم العينة 3.2.2

  .حيازة بور مؤقت من كافة األراضي الفلسطينية 260حيازة، باإلضافة الى  12,958بلغ حجم العينة 
 

  :تصميم العينة 4.2.2

  .العينة هي عينة طبقية ذات مرحلة واحدة وتم استخدام مرحلة واحدة فقط بسبب    

  .اإلطار محدث -1

 .الطبقات تعتمد على نوع الحيازة -2

 .الطبقات تعتمد على حجم الحيازة -3

 .التعامل مباشرة مع الحيازات -4
 

  :طبقات العينة 5.2.2

  :تم تصنيف الحيازات حسب المستويات اآلتية
  المحافظة .1
 . فئات حسب الحجم 6حيث تم تصنيف الحيازات إلى : فئة حجم الحيازة  .2
الفئة، وتم تصنيف  النشاط الزراعي الرئيسي وتم تحديد للحيازة النشاط الزراعي الرئيسي حسب الحيازة األعلى في  .3

 ألبقار،الحيازات إلى زراعة الفواكه، وزراعة الزيتون، وزراعة خضراوات، وزراعة محاصيل حقلية، وتربية ا
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وتربية األغنام والماعز، وتربية الجمال، وتربية الدواجن، وتربية خاليا النحل، وحيوانات مختلطة، ونباتات 
 مختلطة، وأنشطة مختلطة

 
  حساب األوزان  6.2.2

 يعرف الوزن على انه مقلوب احتمال االختيار للعنصر في العينة ويمكن تفسير الوزن على انه مقدار ما يمثله العنصر

وتم تعديل األوزان بحيث تم مراعاة التعويض عن حاالت عدم االستجابة التي تمت . في العينة من عناصر المجتمع

  .خالل عملية جمع البيانات
 

 العمليات الميدانية 3.2

وجود لذلك فإن ضمان .  تمثل العمليات الميدانية، أهم مراحل تنفيذ المسح لجمع البيانات المطلوبة من مصادرها األولية

وقد اشتمل ذلك على تـوفير  .  مقومات النجاح في هذه المرحلة من القضايا األساسية التي تم العمل عليها بشكل تفصيلي

كل المستلزمات الفنية واإلدارية بما في ذلك عمليات التعيين والتدريب وتوفير المستلزمات المادية الالزمة ألداء العمـل  

  .بأفضل صورة

  

  :والتعيينالتدريب  1.3.2

الستمارة اتم تجهيز كتيب تدريب فريق العمل الميداني ليشمل جميع المواضيع ذات العالقة بالعمل الميداني واستيفاء 

حيث شمل مهام كل عضو في فريق العمل الميداني، وآلية الوصول للحيازة الزراعية، وإجراء المقابلة واستيفاء 

ات تدريب المشرف والمنسق والمدقق الميداني المعيارية، وذلك بهدف تدريب وكذلك تم تزويد الفريق بكتيب.  االستمارة

وقد تم تجهيز برنامج التدريب ليشمل جميع المواضيع .  الطاقم على كل المهارات الالزمة لضمان نجاح المشروع

اع غزة، حيث تم وعقدت الدورة التدريبية في نفس الوقت في كل من الضفة الغربية وقط.  الواردة في دليل التدريب

  . تدريب فريق العمل للضفة الغربية في مدينة رام اهللا، وتدريب فريق العمل لقطاع غزة في مدينة غزة

  

، كما تم 19/01/2012-15تم إجراء الدورة التدريبية لطاقم العمل الميداني لمدة خمسة أيام خالل الفترة الواقعة ما بين 

في حين تم عقد اجتماعات تذكيرية مع .  15/03/2012-11اقعة ما بين تدريب فريق عمل إضافي خالل الفترة الو

 66وقد شارك في الدورة التدريبية .  الفريق الميداني في األسبوع األول من بدء العمل الميداني في جميع المناطق

  .في قطاع غزة 11في الضفة الغربية و 55متدرباً ومتدربة، منهم 
  

  جمع البيانات 2.3.2

رة العامة للمسوح والعمل الميداني في الجهاز بوضع خطة لتنفيذ العمل الميداني للمسح الرئيسي في الضفة قامت اإلدا

االستمارات (الغربية وقطاع غزة، وقد شملت هذه الخطة تحضير طاقم العمل الميداني، وتحضير لوازم وأدوات العمل 

 59وتم توزيع .  تلفة، وغيرها من األمور ذات العالقة، وتوزيع الفريق على المحافظات المخ)والخرائط وكشوف العينة

كذلك تم .  منسقين للعمل الميداني على كافة محافظات الضفة الغربية 3مدققين باإلضافة إلى  2مشرفين و 8باحثاً و 

فترة يذكر أن   .باحثين ومشرفين ومدققين باإلضافة إلى منسق العمل الميداني على كافة محافظات قطاع غزة 7توزيع 

  . 31/03/2012وحتى  23/01/2012تنفيذ العمل الميداني للمسح امتدت خالل الفترة 
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  تدقيق البيانات في الميدان 3.3.2

وكانت آلية التدقيق المتبعة .  قامت إدارة المشروع بوضع آلية واضحة لتدقيق البيانات، وتم تدريب طاقم المدققين عليها

  :كالتالي

  .المكتملة من الباحثين بشكل يومياستالم االستمارات  -

فحص كل استمارة والتأكد من أنه قد تم جمع بيانات عن الحيازات الزراعية الواردة في العينة وأنه قد تم استيفاء  -

  .جميع األقسام واألسئلة في االستمارة

  .تطبيق آليات التدقيق الميداني على االستمارات من خالل المدققين الميدانيين -

  

  ة اإلشراف والمتابعةآلي 4.3.2

تم تصميم نماذج خاصة للمتابعة على صعيد استالم وتسليم االستمارات على جميع المستويات، وكذلك على صعيد 

حيث كان المشرف يقوم بتوزيع العمل على الفريق من خالل الخارطة وكشف العينة  متابعة اإلنجاز اليومي للباحثين،

وكان يقدم تقارير يومية إلى منسق العمل الميداني، يوضح فيها عدد المقابالت المكتملة، وحاالت الرفض، .  االستداللي

باإلضافة إلى .  قرير إلى مدير المشروعوالحاالت التي ال تنطبق، وغيرها من حاالت نتيجة المقابلة، ومن ثم يتم رفع الت

إجراء زيارات ميدانية من قبل الفنيين ومنسقي العمل الميداني بهدف مراقبة العمل وضمان جودة البيانات والمساعدة في 

  .حل أي مشكلة تواجه فريق العمل الميداني

  

  الترميز 4.2

 التصنيف هذا طور ، وقد 2010محاصيل لعامالداللي لل التصنيففي هذه المرحلة تم ترميز نوع المحصول حسب 

  .المحاصيل لتصنيف واسع لمستوى هيكال (ICC)الـ  ويعطي (CPC). الرئيسي  المنتج تصنيف أساس الداللي على

 لحاجتنا ونظرا األراضي الفلسطينية، في الحيوانية والثروة الزراعية بالمحاصيل يتعلق فيما الخصوصية بعض هناك

 ضمن رموز وإعطائها وتم تقسيمها الفاو دليل في موجودة محاصيل تقسيم أو محاصيل إضافة تم فقد األنواع في للتفصيل

 االحتياجات تلبية عملية لتسهيل بالمجموعات الزراعية الخاصة الرموز على المحافظة مع الفاو، في المتبع الترميز تسلسل

  .الدولية

  

  معالجة البيانات  5.2
  

  اإلدخالتجهيز برامج  1.5.2

وتم تصميم شاشات اإلدخال والعمل على وضع  ACCESSتم خالل هذه المرحلة إعداد برامج اإلدخال باستخدام حزمة 

قواعد اإلدخال بشكل يضمن إدخال االستمارات بشكل جيد، كذلك وضع استعالمات تنظيف لفحص البيانات بعد إدخالها 

  . مستوى االستمارة حيث تعمل هذه االستعالمات على فحص المتغيرات على

  

  إدخال البيانات 2.5.2

بعد االنتهاء من تصميم برامج اإلدخال واختبارها والتأكد من جاهزيتها بوشر العمل على إدخال البيانات وذلك بعد أن تم 

وانتهـى   12/02/2012وبدأ العمل على إدخال بيانات المسح فـي  .  تدريب المدخلين على التعامل مع برامج اإلدخال

  . مدخل على إدخال البيانات 12وقد عمل حوالي  20/05/2012مل على إدخال البيانات بتاريخ الع
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  تدقيق البيانات المدخلة 3.5.2

تم إعداد قواعد خاصة لتدقيق البيانات المدخلة وفق منطقية واتساق األقسام المختلفة لالستمارة بعضها بـبعض، ووفقـاً   

تمارات التي شملت أية أخطاء حيث تم تصحيحها وإدخالها مرة أخـرى بهـدف   لهذه اآلليـة فقد تم إعداد كشوف باالس

  .  الحصول على بيانات دقيقة ونظيفة

  

  استخراج النتائج وجدولة البيانات 4.5.2

في استخراج النتائج، حيث تم إعداد الجداول الصماء مسبقاً بهدف تسهيل جدولة       SPSSتم استخدام برنامج 

وقد تم إعداد جداول هذا التقرير باالستفادة من التوصيات الدولية ومراعاة خصوصية الوضع الفلسطيني في  البيانات،

  .جدولة بيانات المسح

  

  جودة البيانات 6.2

يشمل مفهوم جودة البيانات جوانب متعددة، بدءاً بالتخطيط األولي للمسح وانتهاء بكيفية النشر وفهم البيانات واالستفادة 

، االتساق، القابلية للمقارنة ،امكانية الوصول، الصلة بالواقع، الدقة، الوقتية: ناك سبعة ابعاد للجودة اإلحصائيةوه . منها

  .االكتمال
  

  دقة البيانات  1.6.2

يشمل فحص دقة البيانات جوانب متعددة في المسح من أبرزها األخطاء اإلحصائية بسبب استخدام عينة، وكذلك أخطاء 

ترجع إلى طاقم العمل وأدوات المسح، باإلضافة إلى معدالت االستجابة في المسح واهم آثارهـا علـى   غير إحصائية 

  :ويشمل هذا القسم على اآلتي  .التقديرات
  

  :األخطاء اإلحصائية 1.1.6.2

ـ   ة، إن بيانات هذا المسح تتأثر باألخطاء اإلحصائية نتيجة الستخدام عينة وليس حصرا شامال لوحدات مجتمـع الدراس

وقـد تـم احتسـاب    .  ولذلك من المؤكد ظهور فروق عن القيم الحقيقية التي نتوقع الحصول عليها من خالل التعدادات

وال يوجد إشكالية في مستويات النشر  المؤشرات كما أن جدول حسابات التباين موجود ومرفق مع التقرير، ألهمالتباين 

للتقديرات المذكورة في التقرير على مستوى األراضي الفلسطينية، وعلى مستوى المحافظات في الضفة الغربية وقطاع 

غزة، وتم النشر على هذه المستويات ألسباب ذات عالقة بتصميم العينة وحساب التباين للمؤشرات المختلفة، حيـث ان  

  .يسمح بالنشر على مستوى التجمع حجم العينة ال
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  الجدول التالي يبين التباين للمساحات المزروعة بأشجار البستنه حسب المحافظة
  

%الخطأ النسبي الخطأ المعياري قيمة التقدير  المؤشر  
%95فئة الثقة   

 الحد األعلى الحد األدنى

 128,029.5 109,584 0.04 4,704.86556 118,806.8  جنين

 11,446.64 7,316.01 0.112 1,053.59353 9,381.32  طوباس

 77,930.33 61,609.64 0.06 4,162.88637 69,769.98 طولكرم

 112,944.5 91,783.81 0.053 5,397.41611 102,364.2 نابلس

 264,647.2 0 0.643 75,283.0549 117,072.8 قلقيلية

 83,909.7 49,353.61 0.132 8,814.15476 66,631.65 سلفيت

 76,187.15 61,157.11 0.056 3,833.68204 68,672.13 رام اهللا و البيرة

 11,703.43 4,830.8 0.212 1,752.9877 8,267.11 اريحا و االغوار

 17,118.57 11,905.4 0.092 1,329.71424 14,511.99 القدس

 31,756.38 24,307.55 0.068 1,899.95993 28,031.96 بيت لحم

 93,641.57 80,013.02 0.04 3,476.20941 86,827.3 الخليل

 9,664.17 6,515.86 0.099 803.03276 8,090.01 شمال غزة

 13,267.54 8,506.42 0.112 1,214.40989 10,886.98 غزة

 12,209.76 7,602.71 0.119 1,175.11263 9,906.24 دير البلح

 12,095.28 9,443.62 0.063 676.35445 10,769.45 خان يونس

 9,371.09 5,814.18 0.119 907.25343 7,592.64 رفح
  

  

  الجدول التالي يبين التباين للمساحات المزروعة بالخضروات حسب المحافظة
  

%الخطأ النسبي الخطأ المعياري قيمة التقدير  المؤشر  
%95فئة الثقة   

 الحد األعلى الحد األدنى

 27,515.01 17,425.16 0.114 2,572.523 22,470.09 جنين

 32,271.22 15,089.66 0.185 4,380.637 23,680.44  طوباس

 10,125.82 5,860.71 0.136 1,087.441 7,993.27 طولكرم

 7,768.61 6,059.95 0.063 435.6415 6,914.28 نابلس

 3,205.52 2,292.82 0.085 232.7038 2,749.17 قلقيلية

 1,094.97 632.14 0.137 118.0042 863.56 سلفيت

 4,531.8 3,037.55 0.101 380.9754 3,784.68 رام اهللا و البيرة

 20,606.38 18437 0.028 553.1096 19,521.69 اريحا و االغوار

 1,434.14 334.56 0.317 280.3511 884.35 القدس

 1,366.04 806.85 0.131 142.5716 1,086.44 بيت لحم

 7,752 4,874.62 0.116 733.6217 6,313.31 الخليل

 10,738.82 6,880.07 0.112 983.8327 8,809.45 شمال غزة

 3,011.36 2,313.75 0.067 177.8633 2,662.55 غزة

 5,377.65 2,979.03 0.146 611.5577 4,178.34 دير البلح

 15,695.5 6,341.79 0.216 2,384.837 11,018.65 خان يونس

 9,028.09 5,138.67 0.14 991.6523 7,083.38 رفح
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  جدول التالي يبين التباين للمساحات المزروعة محاصيل الحقلية حسب المحافظةال
  

%الخطأ النسبي الخطأ المعياري قيمة التقدير  المؤشر  
%95فئة الثقة   

 الحد األعلى الحد األدنى

 64,475.04 53,519.37 0.047 2,793.653 58,997.21 جنين

 41,798.97 21,681.91 0.162 5,129.774 31,740.44 طوباس

 7,027.7 5,053.18 0.083 503.494 6,040.44 طولكرم

 35,938 22,729.49 0.115 3,368.119 29,333.74 نابلس

 15,768.65 7,072.84 0.194 2217.4 11,420.75 قلقيلية

 2,302.19 1,686.06 0.079 157.1097 1,994.13 سلفيت

 9,223.59 6,265.89 0.097 754.2033 7,744.74 اهللا و البيرةرام 

 5,872.05 5815.9 0.002 14.31915 5,843.97 اريحا و االغوار

 1,158.34 963.15 0.047 49.77192 1,060.75 القدس

 5,600.62 3,275.08 0.134 593.0029 4,437.85 بيت لحم

 101,428.7 49,114.47 0.177 13,339.93 75,271.58 الخليل

 5,781.25 2,365.68 0.214 870.958 4,073.47 شمال غزة

 10,414.16 1,784.67 0.361 2,200.485 6,099.42 غزة

 2,154.27 1,418.52 0.105 187.6146 1,786.39 دير البلح

 7,025.7 5,431.33 0.065 406.558 6,228.51 خان يونس

 6,739.41 5,949.19 0.032 201.5037 6,344.3 رفح

  

  :األخطاء غير اإلحصائية 2.1.6.2

أما األخطاء غير اإلحصائية فهي ممكنة الحدوث في كل مراحل تنفيذ المشروع، خالل جمع البيانات أو إدخالها والتـي  

وأخطـاء إدخـال   ) الباحـث (، وأخطاء المقابلـة  )المبحوث(يمكن إجمالها بأخطاء عدم االستجابة، وأخطاء االستجابة 

ولتفادي األخطاء والحد من تأثيرها فقد بذلت جهود كبيرة من خالل تدريب الباحثين تدريبا مكثفاً، وتـدريبهم    .البيانات

على كيفية إجراء المقابالت، واألمور التي يجب اتباعها أثناء إجراء المقابلة، واألمور التي يجب تجنبها، وتـم إجـراء   

  . ريبيةبعض التمارين العملية والنظرية خالل الدورة التد
  

زيارات الباحثين  خالل) شروط الحيازة ال تنطبق(لة وقد صاحب مجريات المسح أخطاء عدم االستجابة حيث شكلت حا

النسبة االعلى ) الحيازة بور مؤقت او تقسيم الحيازة بسبب وفاة الحائز او انتقال الحيازة لتجمع خارج العينة(الميدانيين و

  % 7.0وقد بلغت نسبة عدم االستجابة اإلجمالية   .من حاالت عدم االستجابة
  

  :  نسب التجاوب وعدم التجاوب 3.1.6.2

حيازة، ) 11,800(غ عدد الحيازات التي تم استيفاء بياناتها ممثلة لألراضي الفلسطينية، وبل حيازة) 13,218(تم اختيار 

وقد جرى تعديل األوزان على مستوى ، في قطاع غزة حيازة) 1,766(حيازة في الضفة الغربية، و) 10,034(منها 

و % 92طبقات التصميم لتعديل تأثير نسـب حاالت الرفض وعدم التجاوب، وبلغت نسبة التجاوب في الضفة الغربية 

  %.94في قطاع غزة 
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  توزيع العينة حسب نتيجة المقابلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :معادالت التجاوب و عدم التجاوب
  x100%      مجموع حاالت زيادة الشمول      =نسبة أخطاء زيادة الشمول 

  عدد حاالت العينة األصلية                                  

  %4.3= وتساوي 
  

  x   100% مجموع حاالت عدم االستجابة    =         نسبة عدم االستجابة 

  العينة الصافية                                          

 %6.7= وتساوي 
 

  )االت زيادة الشمولح( –العينة األصلية = نة الصافية العي

         نسبة عدم االستجابة -% 100= نسبة االستجابة 

 %393. =وتساوي 
  

  قابلية المقارنة  2.6.2

هذا المعيار مرتبط بالمنتج اإلحصائي إذ ال بد من أن تتوفر في اإلحصاءات سمة المقارنة مع مصـادر أخـرى ومـع    

حيث تم مقارنة بيانات ومؤشـرات المسـح مـع      .أخري فالكثير من التحليالت تقوم على أساس المقارنة فترات زمنية

، وبمنهجية مشابهة لمنهجية المسح، نجد أن هناك 2010بيانات التعداد الزراعي والذي تم تنفيذه من قبل الجهاز في العام 

ت الزراعية، وذلك الختالف االسناد الزمني كذلك التسـام  بعض االختالفات خاصة فيما يتعلق بالمساحات الكلية للحيازا

  . االحصاءات الزراعية بالتغير

   

 التكرار نتيجة المقابلة

 11,785  مكتمل

 15 مكتمل جزئي

 68 رفض التعاون

 78 األسرة مسافرة

 12 وحدة غير مأهولة

 14 وحدة غير موجودة

 36 لم تتوفر معلومات

 211 ال احد في البيت

 96 لم يتم االستدالل على االسرة

 365 أخرى حدد

 538 شروط الحيازة ال تنطبق

 13,218 المجموع
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  اجراءات ضبط الجودة   3.6.2

خالل المراحل المختلفة للعمل تم اتخاذ العديد من االجراءات لضمان ضبط الجودة، حيث تم تدريب مدخلي البيانات على 

ومن أجل االطالع على صورة الوضـع  .  قبل البدء بعملية إدخال البياناتبرنامج اإلدخال، وتم فحص برنامج اإلدخال 

 لإلطالعوالحد من أية إشكاليات، كان هناك اتصال دائم مع طاقم العمل الميداني من خالل الزيارات الميدانية المستمرة 

زيارات الميدانية المختلفـة،  على سير العمل الميداني للمشروع، وتم عقد اجتماعات دورية مع الفريق الميداني خالل ال

كذلك تم التطرق بشكل مستمر إلى المشاكل التي واجهها الباحثين أثناء العمل الميداني ووضع الحلول المناسبة لها مـن  

خالل إصدار التعليمات في حال عدم وضوح مفهوم معين أو في حال ظهور حاالت في الميدان بحاجة إلى مزيـد مـن   

  .    التوضيح

   

  ظات فنيةمالح 7.2

هناك مجموعة من المالحظات الفنية الهامة والتي يجب أخذها بعين االعتبار عند االطالع على هذا التقرير، وهي على 

  :  اآلتيالنحو 

والحيازات التي تقسمت نتيجة وفـاة الحـائز كـذلك    ، عدد الحيازات الزراعية ال يشمل الحيازات البور المؤقت .1

  .التي أصبحت شروط الحيازة فيها ال تنطبق الحيازات

بعض حاالت تغير في أنواع الحيازات الزراعية عند التنفيذ الميداني للمسح، مثل تحول بعض الحيازات ظهرت  .2

وقد تم التعامل مع مثل هذه الحاالت عند تعـديل   الزراعية المختلطة إلى حيازات نباتية أو إلى حيازات حيوانية،

  .األوزان واستخراج النتائج النهائية للمسح

تم ترسيخ مفهوم الحائز الزراعي والحيازة الزراعية فنياً وميدانياً حسب التوصيات الدولية من خـالل التـدريب    .3

  .المكثف والزيارات الميدانية المكثفة إلدارة المشروع

األساسية من قبل الفنيين في وزارة الزراعة ومناقشة النتائج معهم، حيث أعرب الفنيـين   تم مراجعة المؤشرات .4

في وزارة الزراعة عن منطقية بيانات المسح وتناسقها وانسجامها مع واقع القطاع الزراعـي فـي األراضـي    

 .الفلسطينية
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  الفصل الثالث
  

  والمصطلحات المفاهيم
  

إلى توصيات منظمة األغذية والزراعة العالمية، وذلك إلمكانية المقارنة مـع الـدول    مسح االحصاءات الزراعيةاستند 

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

حـد   إلـى  اً، بحيث كان التعريـف متفقالمسحم الحصول على بياناتها من خالل المتغيرات التي تمتغير من محدد لكل 

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

  

  :المحافظة

 1997هاية عام محافظة حسب التقسيمات اإلدارية المعتمدة في ن 16هي منطقة إدارية، وتشمل األراضي الفلسطينية 

  .وتضم كل محافظة عدة تجمعات
  

  :التجمع السكاني

من ) مكان(مساحة رسمية، أو أي خاصة  إداريةهو مساحة من سطح األرض، مأهولة بالسكان بشكل دائم ولها سلطة 

وليس لها  معترف بها عرفيا،وسطح األرض، مأهولة بالسكان بشكل دائم، ومنفصلة جغرافياً عن أي تجمع مجاور لها 

 .مستقلة إداريةسلطة 
  

  :الحيازة الزراعية

دارة واحدة، وتشمل جميع الحيوانات الموجودة وكل األراضي إلهي وحدة اقتصادية فنية لإلنتاج الزراعي تخضع 

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

وقد تتوالها عشيرة أو قبيلة أو قد أ الواحدة بيد شخص واحد أو أسرة، وقد يشترك فيها شخصان أو أسرتان أو أكثر،

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

بشرط أن تشترك أجزاء الحيازة  حدة أو أكثر من التجمعات المنفصلة في محافظة واحدةواحد أو أكثر، تقع في تجمع وا

   .الخ... من وسائل اإلنتاج مثل العمل والمباني واآلالت وحيوانات الجر  أكثرفي واحدة أو 
  

  :النباتيةالحيازة 

تحت تصرف  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 

عدد  أي:  اآلتيةمن الحاالت  أيلفرد حائزا إذا توفر لديه الحيوانية وجود حيوانات لدى الحائز ويعتبر ا بالحيازة يقصد

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

من أو الطيور األخرى مثل الحبش، والبط، والفر، والس األرانبفأكثر من ) 50( ، عدد)الالحم والبياض(الدواجن 

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



PCBS :،2010/2011 مسح االحصاءات الزراعية    

36 
  

  :المختلطةالحيازة 

بشرط أن  ،تعريف الحيازة النباتية والحيوانيةالحائز حيازة نباتية وحيوانية معا حسب  لدى كان مختلطة إذا الحيازة تعتبر

  .    نفس المباني للنشاطين النباتي والحيواني وأنفس اآلالت  وأيتم استخدام نفس العمالة 

  

  :الحائز الزراعي

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

صادية خاصة وتقع على عاتق الحائز مسؤوليات فنية واقت.  د المتاحةرويتخذ قرارات رئيسية فيما يتعلق باستخدام الموا

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

  

  :األسرة

فرد أو مجموعة أفراد تربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة، ويقيمون عادة في مسكن واحد أو جزء منه، ويشتركون في 

  .رىالمأكل أو في أي وجه من ترتيبات المعيشة األخ
  

  :لحظة اإلسناد الزمني

، وعادة ما تكون منتصف ليلة معينة، بحيث تسند معظم نتائج التعداد إلى تلك المسحهي اللحظة التي تسند إليها بيانات 

  .الليلة
  

  :العامل الزراعي الدائم

العمل تزيد عن ثلثي العمل  ومدةالذي يؤدي خدماته بشكل منتظم ومستمر في الحيازة خالل السنة الزراعية،  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

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

  ).أقل من ثمانية اشهر( الزراعيثلثي العمل من العام 

  

  :جرغير مدفوع األأسرة عضو 

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

  .نصيب في األرباح
  

  :للحائز المهنة الرئيسية

هي الحرفة أو نوع العمل الذي يباشره الفرد إذا كان مشتغالً أو الذي باشره سابقاً إذا كان متعطالً سبق له العمل، 

 نصف وقت العمل أو األكثر تكراراً،والمقصود بالمهنة الرئيسية هي المهنة التي يقضي فيها المشتغل أكثر من 

  . وألغراض العداد الزراعي تم تقسيم المهنة الرئيسية إلى الزراعة وغير الزراعة
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  :المساحة الكلية للحيازة

 جميعمساحة هي بند مشتق يتم الحصول عليه من جمع المساحات تحت كل فئة من فئات استخدام األراضي، وهي 

راضي التي يتم تشغيلها للحيازة دون اعتبار للصفة أو الزراعية، ويشمل ذلك جميع األ القطع التي تتألف منها الحيازة

   .الكيان القانوني، وال تعتبر األراضي التي يمتلكها الحائز ولكن يؤجرها للغير جزء من مساحة الحيازة
  

  :)زراعة محمية(األراضي المزروعة تحت الغطاء الحمائي 

 ألغراضغيرها من المواد التي تستخدم  أوتيك الزجاج، البالس منالدائمة مع سقف  اإلنشاءاتالزراعات تحت  هي

محاصيل أن تستخدم مثل هذه اإلنشاءات لزراعة ، ويمكن واألمراضالجوية واآلفات  األحوالحماية المحاصيل ضد 

أما الحماية قصيرة األجل، مثل البالستيك للحماية ضد .  وهذه المنشات معروفة باسم البيوت الزجاجية. دائمة أومؤقتة 

  .  الصقيع، والشباك للوقاية من الحشرات أو الحيوانات األخرى، والمشاتل ال ينبغي أن تدرج ضمن الزراعة المحمية

  

  :)العالية(الفرنسية األنفاق 

 3بين األقواس  والمسافةنش ومرفوع عليها بالستيك علوي ا 3-1عن أقواس من المواسير الحديدية قطرها  عبارة هي

م ويمكن استخدام المنخل  2-1.5حوالي  النفقوارتفاع   م 50-30م وطوله  10-6تشكل نفقا عرضة  م تقريبا طوليا،

  .والفاصولياء والبندورةفيه عادة الباذنجان والفلفل والخيار  ويزرع. من الحشرات شتالاأللحماية 
  

  ):األرضية(األنفاق المنخفضة 

م 1.8-1هي عبارة عن أنفاق مكونة من بالستيك أو شاش علوي موضوع على أقواس من األسالك الحديدية، عرضها 

سم تقريبا وغير محددة الطول، وتستخدم في أشهر الشتاء الباردة لتغطية الخضار المكشوفة المروية  50-30وارتفاعها 

  .تستخدم قبل مرحلة اإلثمارلرفع درجات الحرارة قليال والحماية الجزئية من الصقيع و
  

  :العام الزراعي

  .تشرين أول من العام ولغاية نهاية شهر أيلول من العام التالي شهر هو الفترة الزمنية الممتدة ما بين بداية
  

  :حقليةالمحاصيل ال

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

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

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

  .البرسيم والفصة والبيقيا
  

  :خضراواتال

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

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
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  ):بستنة شجرية(محاصيل دائمة 

تعمر و ،ال تحتاج إلعادة زراعتها بعد كل موسم قطافهي المحاصيل التي تزداد دورة نموها عن سنة واحدة، والتي 

ومن الممكن زراعة المحاصيل . اتأشجار اللوزيوأشجار الحمضيات، ول ذلك أشجار الزيتون، اومث.  لعدة سنوات

  .الدائمة بطريقة الزراعة المكثفة أو الزراعة المبعثرة، والمساحة تشمل المحاصيل المزروعة بالطريقتين
  

  :)مثمرة( المحاصيل الدائمة التي بلغت عمر اإلنتاج

اصيل األشجار منتجة بعدما تبلغ عمراً هي المحاصيل الدائمة التي تحمل ثماراً بالفعل أو المنتجة، وتصبح معظم مح

معيناً، وتدخل المحاصيل التي بلغت هذه المرحلة ضمن المحاصيل في عمر اإلنتاج وان لم تكن قد أثمرت أو أنتجت غلة 

في السنة المرجعية بسبب الظروف المناخية أو ألي أسباب أخرى،وال تدخل األشجار الهرمة أو غيرها من األشجار 

  .اإلنتاج ولكنها لم تعد منتجة إذا أمكن التعرف عليها ضمن المحاصيل في عمر اإلنتاج التي بلغت عمر
  

  :)غير مثمرة(اإلنتاج أشجار دون سن 

  .اإلنتاجمستديمة ال تحمل ثمارا بالفعل أو غير منتجة بصورة أخرى بسبب عدم بلوغها عمر شجرية محاصيل 
  

   :البعلية المساحة

  .األمطارهي المساحة التي تعتمد في ريها بشكل رئيسي على مياه 
  

   :المساحة المروية

وتعتمد بشكل رئيسي على المياه التي يتم تزويدها بها لتحسين  هي المساحة التي تزود عن قصد بمياه غير مياه األمطار

  .اإلنتاج
  

  :االنتاج

وبعد خصم الفاقد قبل الحصاد وأثناء ، لمعد للبيع أو االستهالكبعد التجفيف والتجهيز ا، يشير إلى كمية المنتج الفعلي

  .الحصاد وما بعد الحصاد
  

  :حيوانات المزرعة

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

الخ، ...وطيور المزرعة كالدجاج اللحم والبياض، والحبش، والفر  الخنازير،والخيول والبغال والحمير والجمال و

  .والنحل
  

  :ساللة الحيوان

هي مجموعة من الصفات الوراثية الخارجية واإلنتاجية لمجموعة من الحيوانات ذات النوع الواحد مثل ساللة األبقار 

  .العساف والضأن البلدية
  

  :الدواجن

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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  :)حظائر( العنابر

  .أخرىمباني  أوهو المكان المخصص لتربية الطيور الداجنة فيه، وقد تكون على شكل بركسات مخصصة 
  

  :أمهات الدجاج الالحم

  .الدجاج الذي يربى إلنتاج بيض مخصب لتفريخه في المفرخات إلنتاج الصوص الالحمهو 
  

  :الالحم الدجاج

  .يوماً 50مدة ال تتعدى دورتها  فينتاج اللحوم البيضاء الدجاج الذي يربى إل هو

  

  :الدجاج البياض

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

  :الدواجن المنزلية

هي الدواجن التي تتم تربيتها بأعداد قليلة في مكان مخصص لتربيتها بجانب المنزل ويكون الهدف الرئيسي من تربيتها 

  .ها من الطيوراالستهالك المنزلي مثل الدجاج البياض والحمام واإلوز والبط واألرانب والحبش وغير
  

  :الحديثة خاليا النحل

عبارة عن صندوق خشبي بإبعاد معينه متعارف عليها تتكون من قاعدة وصندوق تربية وغطاء ويمكن إضافة طبقات 

  .أخرى، كذلك يمكن إضافة أو إزالة البراويز
  

  :التقليدية خاليا النحل

من الطين أو الفخار غير محددة القياسات واألحجام واألشكال وقد تكون مصنوعة التي تصنع محليا وتكون  الخاليا هيو

  .وتكون غير قابلة لزيادة طبقات أو إضافة براويزوأحيانا من الخشب 
  

  :اآلالت والمعدات الزراعية

الزراعة وخدمة المحاصيل أثناء الزراعي،  اإلنتاجكمدخالت في  المستخدمة واألدواتوالمعدات  اآلالتجميع  تغطي

  .اتالمعقدة مثل الحصاد اآلالت إلى الفأسمثل  البسيطةاليدوية  األدواتوهذا يشمل كل شيء من وبعد الحصاد، 
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Type of Holdingنوع الحيازة

مختلطة حيوانية نباتية 
PlantAnimalMixed

68.210.021.8100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

68.38.922.8100West  Bankالضفة الغربية

67.25.727.1100Jeninجنين

57.69.233.2100Tubasطوباس

78.64.317.1100Tulkarmطولكرم

67.67.025.4100Nablusنابلس

69.02.128.9100Qalqiliyaقلقيلية

79.82.717.5100Salfitسلفيت

82.15.312.6100Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

37.943.019.1100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

54.331.014.7100Jerusalemالقدس

61.016.023.0100Bethlehemبيت لحم

63.810.825.4100Hebronالخليل 

67.514.817.7100Gaza Stripقطاع غزة

63.223.013.8100North Gazaشمال غزة

70.614.514.9100Gazaغزة 

65.817.017.2100Deir Al- Balahدير البلح

72.110.517.4100Khan Yunisخانيونس 

63.910.126.0100Rafahرفح 

جدول 1:  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب نوع الحيازة والمحافظة، 2011/2010

Table 1:  Percentage Distribution of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Type 
of Holding and Governorate, 2010/2011

المحافظة
المجموع

Total
Governorate
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

نوع الحيازة

مختلطة حيوانية نباتية 
PlantAnimalMixed

71,76110,50122,976105,238Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

58,6947,64319,54885,885West  Bankالضفة الغربية

8,9837623,63013,375Jeninجنين

1,6052569252,786Tubasطوباس

5,9933251,3087,626Tulkarmطولكرم

8,6909033,26612,859Nablusنابلس

3,095971,2964,488Qalqiliyaقلقيلية

3,5921237894,504Salfitسلفيت

8,5485521,31510,415Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

5846622941,540Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

1,4938534062,752Jerusalemالقدس

4,0981,0711,5446,713Bethlehemبيت لحم

12,0132,0394,77518,827Hebronالخليل 

13,0672,8583,42819,353Gaza Stripقطاع غزة

2,7459996024,346North Gazaشمال غزة

1,9263964062,728Gazaغزة 

1,9254985042,927Deir Al- Balahدير البلح

4,3366291,0466,011Khan Yunisخانيونس 

2,1353368703,341Rafahرفح 

جدول 2:  عدد الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب نوع الحيازة والمحافظة، 2011/2010

Table 2:  Number of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Type of Holding and 
Governorate, 2010/2011

المحافظة
المجموع

Total
Governorate

Type of Holding
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

متوسط حجم الحيازة (دونم)

حتى 2.99
Up to  2.99

33.636.423.46.610012.1Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

28.937.426.07.710013.4West  Bankالضفة الغربية

22.833.134.110.010015.9Jeninجنين

21.330.931.416.410024.7Tubasطوباس

23.242.127.27.510014.2Tulkarmطولكرم

28.736.427.27.710013.2Nablusنابلس

17.738.930.512.910019.4Qalqiliyaقلقيلية

10.836.337.915.010020.3Salfitسلفيت

24.645.524.55.410011.5Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

48.415.023.213.410027.1Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

2.41006.4Jerusalem*55.626.915.1القدس

1.81006.1Bethlehem*45.537.515.2بيت لحم

34.939.020.65.510010.4Hebronالخليل 

54.332.111.81.81006.0Gaza Stripقطاع غزة

0.81004.2North Gaza*62.928.08.3شمال غزة

4.21008.7Gaza*58.924.812.1غزة 

52.631.014.81.61005.4Deir Al- Balahدير البلح

1.11005.5Khan Yunis*52.034.712.2خانيونس 

45.139.412.62.91007.3Rafahرفح 

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

Average of Holding 
Size (Dunum)

المحافظة
9.99 - 339.99 - 10 + 40

3:  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب فئات مساحة الحيازة والمحافظة، 2011/2010 جدول

Table 3:  Percentage Distribution of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Area 
Group of Holding and Governorate, 2010/2011

المجموع 
Total

Governorate

Area Group of 
Holding in Dunum

فئات مساحة الحيازة بالدونم
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

حجم أسرة الحائز

ال ينطبق
Not Applicable

13.532.753.70.1100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

14.233.951.80.1100West  Bankالضفة الغربية

15.838.046.10.1100Jeninجنين

15.736.947.40100Tubasطوباس

20.137.542.40100Tulkarmطولكرم

100Nablus-15.734.549.8نابلس

100Qalqiliya-11.031.357.7قلقيلية

16.535.647.90100Salfitسلفيت

100Ramallah & Al-Bireh-13.735.650.7رام اهللا والبيرة

13.127.958.70.3100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

100Jerusalem-19.633.646.8القدس

15.436.048.60100Bethlehemبيت لحم

8.927.763.20.2100Hebronالخليل 

100Gaza Strip-10.327.462.3قطاع غزة

100North Gaza-9.926.563.6شمال غزة

100Gaza-13.030.856.2غزة 

100Deir Al- Balah-9.732.657.7دير البلح

100Khan Yunis-10.627.262.2خانيونس 

100Rafah-8.821.669.6رفح 

Nill :(-)(-): ال يوجد
Less Than Half of the Unit :(0)(0): القيمة أقل من نصف وحدة

4:  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب حجم أسرة الحائز والمحافظة، 2011/2010 جدول

Table 4:  Percentage Distribution of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Size of 
Holder Household and Governorate, 2010/2011

Governorateالمحافظة
المجموع

Total

Size of Holder  Household

3 - 1+ 7 6 - 4
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Sex of Holder

اخرىانثىذكر
MaleFemaleOthers

93.16.70.2100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

93.16.80.1100West Bankالضفة الغربية

92.27.70.1100Jeninجنين

5.90.2100Tubas*93.9طوباس

100Tulkarm-91.78.3طولكرم

100Nablus-94.75.3نابلس

100Qalqiliya-91.58.5قلقيلية

100Salfit-91.48.6سلفيت

93.07.00100Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

6.31.8100Jericho & Al- Aghwar*91.9أريحا واألغوار

100Jerusalem-86.113.9القدس

93.36.70100Bethlehemبيت لحم

94.94.90.2100Hebronالخليل 

93.56.10.4100Gaza Stripقطاع غزة

5.50100North Gaza*94.5شمال غزة

3.50.8100Gaza*95.7غزة 

100Deir Al- Balah-6.5*93.5دير البلح

91.77.31.0100Khan Yunisخانيونس 

100Rafah-6.5*93.5رفح 

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع
Nill :(-)(-): ال يوجد

Less Than Half of the Unit :(0)(0): القيمة أقل من نصف وحدة

جدول 5:  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب جنس الحائز والمحافظة، 2011/2010

Table 5:  Percentage Distribution of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by 
Sex of Holder and Governorate, 2010/2011

المحافظة

جنس الحائز
المجموع

Total
Governorate
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

ال ينطبقغير مبينغير زراعيزراعي
AgricultureNot AgricultureNot StatedNot Applicable

41.858.10.10100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

39.060.90.10100West  Bankالضفة الغربية

37.362.60.10100Jeninجنين

100Tubas-0*45.1*54.9طوباس

100Tulkarm-39.860.20طولكرم

100Nablus--39.460.6نابلس

100Qalqiliya--35.364.7قلقيلية

100Salfit--19.980.1سلفيت

100Ramallah & Al-Bireh--25.374.7رام اهللا والبيرة

100Jericho & Al- Aghwar-39.40.7*59.9أريحا واألغوار

100Jerusalem--55.444.6القدس

100Bethlehem-42.857.20بيت لحم

100Hebron-0.2*44.755.1الخليل 

100Gaza Strip--54.245.8قطاع غزة

100North Gaza--44.1*55.9شمال غزة

100Gaza--55.3*44.7غزة 

100Deir Al- Balah--50.6*49.4دير البلح

100Khan Yunis--52.647.4خانيونس 

100Rafah--33.1*66.9رفح 

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع
Nill :(-)(-): ال يوجد

Less Than Half of the Unit :(0)(0): القيمة أقل من نصف وحدة

6:  التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب المهنة الرئيسية للحائز والمحافظة، 2011/2010 جدول

Table 6:  Percentage Distribution of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Main 
Occupation of Holder and Governorate, 2010/2011

Governorateالمحافظة
المجموع

Total

Main Occupation of Holder المهنة الرئيسية للحائز
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Area in Dunumsالمساحة بالدونم

 المحاصيل الحقليةالخضراواتأشجار البستنة
Horticulture TreesVegetablesField Crops

659,894129,593245,4141,034,901Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

612,64995,841220,882929,372West  Bankالضفة الغربية

118,28522,47058,997199,752Jeninجنين

9,38123,68031,74064,801Tubasطوباس

69,7707,9936,04083,803Tulkarmطولكرم

102,9926,91429,334139,240Nablusنابلس

39,2732,74911,42153,443Qalqiliya*قلقيلية

66,6328641,99469,490Salfitسلفيت

68,6723,7857,74580,202Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

8,26719,5225,84433,633Jericho & Al- Aghwar*أريحا واألغوار

8841,06116,457Jerusalem*14,512القدس

28,0321,0874,43833,557Bethlehemبيت لحم

86,8335,89362,268154,994Hebronالخليل 

47,24533,75224,532105,529Gaza Stripقطاع غزة

8,0908,8094,07420,973North Gazaشمال غزة

6,09919,649Gaza*10,8872,663غزة 

9,9064,1781,78615,870Deir Al- Balahدير البلح

11,0196,22928,017Khan Yunis*10,769خانيونس 

7,5937,0836,34421,020Rafahرفح 

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

المحافظة
المجموع

Total
Governorate

المساحة المزروعة بأشجار البستنة والخضراوات والمحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 2011/2010  :7 جدول

Table 7:  Cultivated Area of Horticulture Trees, Vegetables and Field Crops in the Palestinian 
Territory by Governorate, 2010/2011
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Unbearingغير مثمرBearingمثمر
مرويبعليمرويبعليمرويبعلي

RainfedIrrigatedRainfedIrrigatedRainfedIrrigated

74.810.29.06.010083.816.2100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

83.74.29.82.310093.56.5100West Bankالضفة الغربية

 83.54.19.72.710093.26.8100North of West Bankشمال الضفة الغربية

76.013.55.84.710081.818.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 87.60.211.80.410099.40.6100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

8.354.83.333.610011.688.4100Gaza Stripقطاع غزة

نمط الري

جدول 8:  التوزيع النسبي لعدد أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري والمنطقة،

Table 8:  Percentage Distribution for Number of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in the 
Palestinian Territory by Type of Irrigation and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة

المجموع

Total

Type of Irrigation

المجموع

Total
المجموع

Total

2011/10/01  كما هو في
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Unbearingغير مثمرBearingمثمر
مرويبعليمرويبعليمرويبعلي

RainfedIrrigatedRainfedIrrigatedRainfedIrrigated

81.56.28.43.910089.910.1100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

87.32.18.81.810096.13.9100West Bankالضفة الغربية

 87.31.79.11.910096.43.6100North of West Bankشمال الضفة الغربية

85.86.64.63.010090.49.6100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 88.40.210.90.510099.30.7100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

6.559.03.031.51009.590.5100Gaza Stripقطاع غزة

جدول 9:  التوزيع النسبي لمساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري والمنطقة،

Table 9:  Percentage Distribution for Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in the 
Palestinian Territory by Type of Irrigation and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة

المجموعType of Irrigationنمط الري

Total
المجموع

Total
المجموع

Total

2011/10/01  كما هو في
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Type of Irrigationنمط الري
IrrigatedمرويRainfedبعلي

االنتاجالعددالمساحةاالنتاجالعددالمساحةاالنتاجالعددالمساحة
AreaNumberProductionAreaNumberProductionAreaNumberProduction

537,8489,944,91779,55141,0841,359,31544,190578,93111,304,232123,742Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

534,7919,814,23876,76913,204495,93416,653547,99510,310,17293,422West Bankالضفة الغربية

 354,7815,511,66351,5107,017269,15211,012361,7985,780,81562,522North of West Bankشمال الضفة الغربية

78,5001,243,37511,0626,009220,4245,62984,5091,463,79916,691Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 101,5103,059,20014,1971786,35812101,6883,065,55814,209South of West Bankجنوب الضفة الغربية

3,057130,6792,78227,880863,38127,53730,936994,06030,320Gaza Stripقطاع غزة

2011/2010 عدد ومساحة وانتاج أشجار البستنة المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري والمنطقة،  :10 جدول
Table 10:  Number, Area and Production of Bearing Horticulture Trees in the Palestinian Territory by Type of Irrigation and Region, 2010/2011

Area:  Dunum, Number:  Tree, Production: Metric Tonsالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة، االنتاج: طن متري

Regionالمنطقة

المجموع

Total
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Type of Irrigationنمط الري
IrrigatedمرويRainfedبعلي

العددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحة
AreaNumberAreaNumberAreaNumber

55,1001,200,70325,863800,03480,9632,000,737Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

53,6631,149,30410,991271,58064,6541,420,884West Bankالضفة الغربية

 36,881641,5297,654179,75844,535821,287North of West Bankشمال الضفة الغربية

4,21395,3472,72977,2506,942172,597Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 12,569412,42860814,57213,177427,000South of West Bankجنوب الضفة الغربية

1,43751,39914,872528,45416,309579,853Gaza Stripقطاع غزة

عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري والمنطقة، كما هو في 2011/10/01  :11 جدول

Table 11:  Number and Area of Unbearing Horticulture Trees in the Palestinian Territory by 
Type of Irrigation and Region, As in 01/10/2011

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

المنطقة

المجموع

Total
Region

53
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نوع المحصول

Unbearingغير مثمرBearingمثمر
أخرىزيتونأخرىزيتونأخرىزيتون

OliveOthersOliveOthersOliveOthers

58.626.48.26.810066.833.2100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

63.424.57.24.910070.629.4100West Bankالضفة الغربية

 77.79.89.53.010087.212.8100North of West Bankشمال الضفة الغربية

67.422.14.36.210071.728.3100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 34.453.44.18.110038.561.5100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

22.940.216.320.610039.260.8100Gaza Stripقطاع غزة

12:  التوزيع النسبي لعدد أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نوع المحصول والمنطقة، جدول

 Table 12:  Percentage Distribution for Number of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in the
Palestinian Territory by Type of Crop and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة

Type of Cropالمجموع

Total
المجموع

Total
المجموع

Total

2011/10/01  كما هو في
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نوع المحصول

Unbearingغير مثمرBearingمثمر
أخرىزيتونأخرىزيتونأخرىزيتون

OliveOthersOliveOthersOliveOthers

75.512.29.13.210084.615.4100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

78.610.88.32.310086.913.1100West Bankالضفة الغربية

 84.05.09.81.210093.86.2100North of West Bankشمال الضفة الغربية

80.711.74.13.510084.815.2100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 57.630.96.55.010064.135.9100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

35.729.818.516.010054.245.8100Gaza Stripقطاع غزة

13:  التوزيع النسبي لمساحة أشجار البستنة المثمرة وغير المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نوع المحصول والمنطقة، جدول

 Table 13:  Percentage Distribution for Area of Bearing and Unbearing Horticulture Trees in the
Palestinian Territory by Type of Crop and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة

Type of Cropالمجموع

Total
المجموع

Total
المجموع

Total

2011/10/01  كما هو في
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Type of Cropنوع المحصول
OthersأخرىOliveزيتون

االنتاجالعددالمساحةاالنتاجالعددالمساحةاالنتاجالعددالمساحة
AreaNumberProductionAreaNumberProductionAreaNumberProduction

498,4157,797,65175,53080,5163,506,58148,212578,93111,304,232123,742Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

481,5687,436,21164,47466,4272,873,96128,948547,99510,310,17293,422West Bankالضفة الغربية

 341,5785,134,08748,88920,220646,72813,633361,7985,780,81562,522North of West Bankشمال الضفة الغربية

73,8291,102,29910,24410,680361,5006,44784,5091,463,79916,691Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 66,1611,199,8255,34135,5271,865,7338,868101,6883,065,55814,209South of West Bankجنوب الضفة الغربية

16,847361,44011,05614,089632,62019,26430,936994,06030,320Gaza Stripقطاع غزة

2011/2010 عدد ومساحة وانتاج أشجار البستنة المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نوع المحصول والمنطقة،  :14 جدول
Table 14:  Number, Area and Production of Bearing Horticulture Trees in the Palestinian Territory by Type of Crop and Region, 2010/2011

Area:  Dunum, Number:  Tree, Production: Metric Tonsالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة، االنتاج: طن متري

Regionالمنطقة

المجموع

Total
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Type of Cropنوع المحصول
OthersأخرىOliveزيتون

العددالمساحةالعددالمساحةالعددالمساحة
AreaNumberAreaNumberAreaNumber

59,5911,097,39121,372903,34680,9632,000,737Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

50,831841,08213,823579,80264,6541,420,884West Bankالضفة الغربية

 39,649625,3394,886195,94844,535821,287North of West Bankشمال الضفة الغربية

3,212101,2966,942172,597Middle of West Bank*3,73071,301وسط الضفة الغربية

 7,452144,4425,725282,55813,177427,000South of West Bankجنوب الضفة الغربية

8,760256,3097,549323,54416,309579,853Gaza Stripقطاع غزة

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

جدول 15:  عدد ومساحة أشجار البستنة غير المثمرة في األراضي الفلسطينية حسب نوع المحصول والمنطقة،

Table 15:  Number and Area of Unbearing Horticulture Trees in the Palestinian Territory by 
Type of Crop and Region, As in 01/10/2011

Area:  Dunum, Number:  Treeالمساحة:  دونم، العدد:  شجرة

المنطقة

المجموع

Total
Region

2011/10/01  كما هو في
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محميمكشوف مرويمكشوف بعلي

Open RainfedOpen Irrigatedprotected

13.666.320.1100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

17.462.919.7100West Bankالضفة الغربية

15.372.612.1100Jeninجنين

64.126.2100Tubas*9.7*طوباس

9.141.749.2100Tulkarmطولكرم

11.670.617.8100Nablusنابلس

32.725.941.4100Qalqiliyaقلقيلية

7.9100Salfit*88.23.9سلفيت

88.911.00.1100Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

1.384.714.0100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

58.840.40.8100Jerusalemالقدس

15.510.9100Bethlehem*73.6بيت لحم

48.139.012.9100Hebronالخليل 

2.776.321.0100Gaza Stripقطاع غزة

0.983.315.8100North Gazaشمال غزة

1.883.115.1100Gazaغزة 

2.160.337.6100Deir Al- Balahدير البلح

80.413.9100Khan Yunis*5.7خانيونس 

0.968.031.1100Rafahرفح 

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

جدول 16:  التوزيع النسبي لمساحة الخضراوات في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري والمحافظة، 2011/2010

Table 16:  Percentage Distribution for Area of Vegetables in the Palestinian Territory by Type 
of Irrigation and Governorate, 2010/2011

Governorate
المجموع

Total
المحافظة
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Area:  Dunum, Production: Metric Tons

نوع الحماية

 Surfaceأنفاق أرضية
Tunnel

 Frenchأنفاق فرنسية
Tunnel

 Plasticبيوت بالستيكية
House

االنتاجالمساحةاالنتاجالمساحةاالنتاجالمساحةاالنتاجالمساحةاالنتاجالمساحةاالنتاجالمساحة
AreaProductionAreaProductionAreaProductionAreaProductionAreaProductionAreaProduction

17,6056,87785,971155,93616,26298,5325221,5249,23317,673129,593280,542Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

16,6996,66860,231113,06611,75487,4225221,5246,63514,21295,841222,892West Bankالضفة الغربية

 8,9304,71940,44979,4729,58675,9254431,2925,26312,49764,671173,905North of West Bankشمال الضفة الغربية

4,13491817,31631,0221,3048,906772011,3591,67824,19042,725Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 3,6351,0312,4662,5728642,59123113376,9806,262South of West Bankجنوب الضفة الغربية

2,5983,46133,75257,650Gaza Strip- - 90620925,74042,8704,50811,110قطاع غزة

Nill :(-)(-): ال يوجد
Production includes actual harvested and after deducting pre-harvest, harvest and post-harvest lossesبيانات االنتاج تشمل فقط ما تم حصاده بالفعل بعد خصم الفواقد قبل وبعد واثناء الحصاد 

2011/2010 مساحة وإنتاج الخضراوات في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري ونوع الحماية والمنطقة،  :17 جدول
Table 17:  Area and Production of Vegetables in the Palestinian Territory by Type of Irrigation, Type of Protection and Region, 2010/2011

Type of Irrigation and Type of Protectionنمط الري ونوع الحماية

المساحة: دونم، االنتاج: طن متري

Regionالمنطقة
Open 

Irrigated
مكشوف مروي Open 

Rainfed
مكشوف بعلي

Type of protectionالمجموع

Total
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مرويبعلي
RainfedIrrigated

94.15.9100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

96.33.7100West Bankالضفة الغربية

98.81.2100Jeninجنين

99.60.4100Tubasطوباس

84.915.1100Tulkarmطولكرم

98.81.2100Nablusنابلس

5.6100Qalqiliya*94.4*قلقيلية

99.70.3100Salfitسلفيت

100Ramallah & Al-Bireh- 100.0رام اهللا والبيرة

7.192.9100Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

100Jerusalem- 100.0القدس

100Bethlehem- 100.0بيت لحم

100.00100Hebronالخليل 

73.926.1100Gaza Stripقطاع غزة

66.533.5100North Gazaشمال غزة

62.237.8100Gazaغزة 

89.910.1100Deir Al- Balahدير البلح

82.917.1100Khan Yunisخانيونس 

76.623.4100Rafahرفح 

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع
Nill :(-)(-): ال يوجد

Less Than Half of the Unit :(0)(0): القيمة أقل من نصف وحدة

18:  التوزيع النسبي لمساحة المحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري والمحافظة، 2011/2010 جدول

Table 18:  Percentage Distribution for Area of Field Crops in the Palestinian Territory by 
Type of Irrigation and Governorate, 2010/2011

Governorateالمحافظة
المجموع

Total
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Area:  Dunum, Production: Metric Tons

IrrigatedمرويRainfedبعلي

االنتاجالمساحةاالنتاجالمساحةاالنتاجالمساحة
AreaProductionAreaProductionAreaProduction

230,81531,38514,59913,019245,41444,404Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

212,68328,1128,1998,409220,88236,521West Bankالضفة الغربية

58,26415,8527331,34758,99717,199Jeninجنين

2,81512517831,7402,993Tubas*31,615طوباس

5,1308909106436,0401,533Tulkarmطولكرم

28,9923,67434251829,3344,192Nablusنابلس

47111,4211,637Qalqiliya*642*10,7791,166*قلقيلية

1,988301681,994309Salfitسلفيت

7,745558Ramallah & Al-Bireh- - 7,745558رام اهللا والبيرة

416295,4285,2425,8445,271Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

1,06143Jerusalem- - 1,06143القدس

4,43898Bethlehem- - 4,43898بيت لحم

62,2552,68613262,2682,688Hebronالخليل 

18,1323,2736,4004,61024,5327,883Gaza Stripقطاع غزة

2,7097321,3652,1164,0742,848North Gaza*شمال غزة

3,7952722,3055896,100861Gaza*غزة 

1,6063261802511,786577Deir Al- Balahدير البلح

5,1641,0361,0643416,2281,377Khan Yunisخانيونس 

4,8589071,4861,3136,3442,220Rafahرفح 

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع
Nill :(-)(-): ال يوجد

بيانات االنتاج تشمل فقط ما تم حصاده بالفعل بعد خصم الفواقد قبل وبعد 

واثناء الحصاد

Production includes actual harvested and after deducting pre-

harvest, harvest and post-harvest losses

جدول 19:  مساحة وانتاج المحاصيل الحقلية في األراضي الفلسطينية حسب نمط الري والمحافظة، 2011/2010

Table 19:  Area and Production of Field Crops in the Palestinian Territory by Type of Irrigation 
and Governorate, 2010/2011

المساحة: دونم، االنتاج: طن متري

المحافظة

نمط الري

Governorate

Type of Irrigationالمجموع

Total
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PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

CamelsجمالGoatsماعزSheepضأنCattlesأبقار

المجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكورالمجموعإناثذكور
MalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotalMalesFemalesTotal

35.164.910018.781.310020.479.610017.782.3100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

19.280.810017.382.710020.279.810014.985.1100West Bankالضفة الغربية

 22.377.710017.882.210016.283.810051.148.9100North of West Bankشمال الضفة الغربية

4.695.410013.486.610017.482.610031.968.1100Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 316910018.181.910025.774.31005.994.1100South of West Bankجنوب الضفة الغربية

66.933.110033.866.210023.976.110021.178.9100Gaza Stripقطاع غزة

Regionالمنطقة

الماعز والجمال في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة، كما هو في 2011/10/01 الضأن، التوزيع النسبي لألبقار،  :20 جدول
Table 20:  Percentage Distribution Number of Cattels, Sheep, Goats and Camels in the Palestinian Territory by Sex and Region, As in 01/10/2011
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Sexالجنس 
CamelsجمالCattelsابقار

إناثذكورإناثذكور

MalesFemalesMalesFemales

13,88925,73639,6252941,3621,656Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

5,09621,38126,477135769904West Bankالضفة الغربية

 2,7179,46912,186262551North of West Bankشمال الضفة الغربية

3547,4027,75672153225Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 2,0254,5106,53537591628South of West Bankجنوب الضفة الغربية

8,7934,35513,148159593752Gaza Stripقطاع غزة

جدول 21:  عدد األبقار والجمال في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة، كما هو في 2011/10/01

As in 01/10/2011

Regionالمنطقة

Table 21:  Number of Cattles and Camels in the Palestinian Territory by Sex and Region,

المجموع

Total
المجموع

Total
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Sexالجنس 

إناثذكور

MalesFemales

137,053595,346732,399Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

115,899553,944669,843West Bankالضفة الغربية

 58,536270,141328,677North of West Bankشمال الضفة الغربية

12,31279,41291,724Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 45,051204,391249,442South of West Bankجنوب الضفة الغربية

21,15441,40262,556Gaza Stripقطاع غزة

جدول 22:  عدد الضأن في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقة، كما هو في 2011/10/01
Table 22:  Number of Sheep in the Palestinian Territory by Sex and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة
المجموع

Total
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Sexالجنس 
إناثذكور

MalesFemales

48,942191,194240,136Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

45,669180,759226,428West Bankالضفة الغربية

 10,89056,35367,243North of West Bankشمال الضفة الغربية

12,81160,84273,653Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 21,96863,56485,532South of West Bankجنوب الضفة الغربية

3,27310,43513,708Gaza Stripقطاع غزة

2011/10/01 جدول 23:  عدد الماعز في األراضي الفلسطينية حسب الجنس والمنطقه، كما هو في
Table 23:  Number of Goats in the Palestinian Territory by Sex and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة
المجموع

Total
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Strainالساللة 
أخرىبلدي

LocalOthers

8,78230,84339,625Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

4,23322,24426,477West Bankالضفة الغربية

 2,1879,99912,186North of West Bankشمال الضفة الغربية

8426,9147,756Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 1,2045,3316,535South of West Bankجنوب الضفة الغربية

4,5498,59913,148Gaza Stripقطاع غزة

المجموع

Total

2011/10/01 جدول 24:  عدد األبقار في األراضي الفلسطينية حسب الساللة والمنطقة، كما هو في
Table 24:  Number of Cattles in the Palestinian Territory by Strain and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة
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Strainالساللة 
أخرىبلدي

LocalOthers

407,998324,401732,399Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

388,444281,399669,843West Bankالضفة الغربية

 127,744200,933328,677North of West Bankشمال الضفة الغربية

71,39820,32691,724Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 189,30260,140249,442South of West Bankجنوب الضفة الغربية

19,55443,00262,556Gaza Stripقطاع غزة

المجموع

Total

2011/10/01 جدول 25:  عدد الضأن في األراضي الفلسطينية حسب الساللة والمنطقة، كما هو في
Table 25:  Number of Sheep in the Palestinian Territory by Strain and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة
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Strainالساللة 
أخرىبلدي

LocalOthers

204,88735,249240,136Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

196,86229,566226,428West Bankالضفة الغربية

 49,16418,07967,243North of West Bankشمال الضفة الغربية

67,7785,87573,653Middle of West Bankوسط الضفة الغربية

 79,9205,61285,532South of West Bankجنوب الضفة الغربية

8,0255,68313,708Gaza Stripقطاع غزة

المجموع

Total

جدول 26:  عدد الماعز في األراضي الفلسطينية حسب الساللة والمنطقة، كما هو في 2011/10/01
Table 26:  Number of Goats in the Palestinian Territory by Strain and Region, As in 01/10/2011

Regionالمنطقة
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Type of Poultry

حبشأمهات دجاج الحمدجاج بياضدجاج الحم
BroilersLayersMothers of Broiler  Turkeys

6,993,7671,352,985396,94175,985Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

4,748,5111,071,746394,74175,985West Bankالضفة الغربية

 315,74168,652North of West Bank*554,319*3,235,832شمال الضفة الغربية

Middle of West Bank-376,51979,000*563,924وسط الضفة الغربية

 7,333South of West Bank-948,755140,908جنوب الضفة الغربية

Gaza Strip-2,200*2,245,256281,239قطاع غزة

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع
Nill :(-)(-): ال يوجد

Table 27:  Number of Raised Poultry in the Palestinian Territory by Type and Region,01/10/2011
جدول 27:  عدد الدواجن المرباة في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمنطقة، آما هو في 2011/10/01

As in 01/10/2011

المنطقة

نوع الدواجن

Region
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Type of Poultryنوع الدواجن

Turkeyحبش  Broilers Mothersأمهات الحمLayers دجاج بياضBroilersدجاج الحم

مساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعددمساحة العنابر العاملةالعدد

NumberArea of Worked 
Barns (m2)

NumberArea of Worked 
Barns (m2)

NumberArea of Worked 
Barns (m2)

NumberArea of Worked 
Barns (m2)

36,547,5231,076,7261,626,457242,935537,18859,826318,420100,366Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

20,174,056784,6551,328,779178,024534,98859,166318,420100,366West Bankالضفة الغربية

Gaza Strip--16,373,467292,071297,67864,9112,200660قطاع غزة

Nill :(-)(-): ال يوجد

عدد الدواجن المرباة في السنة ومساحة العنابر العاملة في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمنطقة، 2011/2010  :28 جدول

Table 28:  Number of Raised Poultry Per Year and Area of Worked Barns in the Palestinian Territory by Type and Region, 2010/2011

Regionالمنطقة
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Type of Poultry

أخرىأرانبحبشحمامدجاج
ChickensPigeonsTurkeysRabbitsOthers

240,157246,1706,40144,16332,978Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

2,383West Bank*21,670*2,605*148,267143,809الضفة الغربية

30,595Gaza Strip*3,79622,493*91,890102,361قطاع غزة

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

Table 29:  Number of Domestic poultry in the Palestinian Territory by Type and Region,
جدول 29:  عدد الدواجن المنزلية في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمنطقة، كما هو في 2011/10/01

As in 01/10/2011

المنطقة

نوع الدواجن

Region

71



PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

Type of Beehivesنوع خاليا النحل

 Traditionalخاليا تقليدية
Beehives

 Modernخاليا حديثة
Beehives

االنتاجالعدداالنتاجالعدداالنتاجالعدد

8354,70843,443206,94544,278211,653Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

7934,69337,580189,08438,373193,777West Bankالضفة الغربية

 30367723,768143,06624,071143,743North of West Bankشمال الضفة الغربية

34,70810,09538,620Middle of West Bank*9,633*3,912*462*وسط الضفة الغربية

 281044,17911,3104,20711,414South of West Bankجنوب الضفة الغربية

42155,86317,8615,90517,876Gaza Stripقطاع غزة

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

جدول 30:  عدد وانتاج خاليا النحل في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمنطقة، آما هو في 2011/10/01
Table 30:  Number and Production of Beehives in the Palestinian Territory by Type and Region, 

As in 01/10/2011

Production: Kgmاالنتاج: كغم

Regionالمنطقة
المجموع

Total
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النوع 

الحميرالبغالالخيول
HorsesMulesDonkeys

3,6031,18016,354Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

2,4131,13012,617West Bankالضفة الغربية

 2856,028North of West Bank*1,385شمال الضفة الغربية

3302,696Middle of West Bank*556وسط الضفة الغربية

 4725153,893South of West Bankجنوب الضفة الغربية

503,737Gaza Strip*1,190قطاع غزة

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

جدول 31:  عدد حيوانات العمل في األراضي الفلسطينية حسب النوع والمنطقة، كما هو في 2011/10/01
Table 31:  Number of Equines in the Palestinian Territory by Type and Region, As in 01/10/2011

المنطقة

Type 
Region
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 Permanentعمال دائمين
Employee

 Temporaryعمال مؤقتين
Employeeإناثذكور

MalesFemalesإناثذكورإناثذكور
MalesFemalesMalesFemales

24.510.621.616.62.10.324.3100Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

21.311.222.818.51.30.324.6100West Bankالضفة الغربية

 14.67.927.422.21.00.426.5100North of West Bankشمال الضفة الغربية

0.521.6100Middle of West Bank*18.113.523.621.21.5وسط الضفة الغربية

 0.122.9100South of West Bank*36.416.013.59.31.8جنوب الضفة الغربية

0.423.1100Gaza Strip*39.77.915.67.55.8قطاع غزة

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

جدول 32:  التوزيع النسبي للعمال الزراعيين في الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب نوع العمالة والجنس والمنطقة، 2011/2010
Table 32:  Percentage Distribution of Agricultural Employees in Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Type of Employee, Sex 

and Region, 2010/2011

المنطقة

Type of Employee and Sexنوع العمالة والجنس

المجموع

Total
 Region

عمال مؤقتين بأجرعمال دائمين بأجرمن أفراد األسرة بدون اجر
Unpaid Family Members Permanent Wage Employees

Temporary 
Wage 

Employees
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نوع الحيازة

مختلطةحيوانيهنباتيه
PlantAnimalMixed

9,8031,8649,26320,930Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

6,9781,6457,69716,320West Bankالضفة الغربية

1282,6615,400Jenin*2,611جنين

7241587401,622Tubasطوباس

639373381,014Tulkarmطولكرم

722651,2632,050Nablusنابلس

392642Qalqiliya*-250قلقيلية

632659148Salfit*سلفيت

16280318560Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

7291,670Jericho & Al- Aghwar*444497أريحا واألغوار

13323537405Jerusalem*القدس

175189Bethlehem-14بيت لحم

1,2164199852,620Hebronالخليل

2,8252191,5664,610Gaza Stripقطاع غزة

1,540295232,092North Gazaشمال غزة

 3576232595Gazaغزة

285149272706Deir Al Balahدير البلح

422920Khan Yunis*46335خانيونس

117297Rafah-180رفح

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع
Nill :(-)(-): ال يوجد

جدول 33:  عدد اآلالت والمعدات الزراعية المملوآة والمستخدمة في الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية حسب نوع الحيازة الزراعية 
والمحافظة، 2011/2010

Table 33:  Number of Owened Machines and Equipment which Used in Agricultural Holdings in 
the Palestinian Territory by Type of Agricultural Holdings and Governorate, 2010/2011

المحافظة

Type of Holdings

Governorate
المجموع

Total

75



PCBS: Agricultural Statistics Survey, 2010/2011 ءPCBS: مسح اإلحصاءات الزراعية، 2011/2010

المساحةالعدد

NumberArea

14,63315,570Palestinian Territoryاألراضي الفلسطينية

10,05410,819West Bankالضفة الغربية

2,2222,244Jeninجنين

1,4911,559Tubasطوباس

2,2953,062Tulkarmطولكرم

485673Nablusنابلس

1,1571,267Qalqiliyaقلقيلية

69Salfit*78*سلفيت

9459Ramallah & Al-Birehرام اهللا والبيرة

6371,004Jericho & Al- Aghwarأريحا واألغوار

32Jerusalem*85القدس

375145Bethlehemبيت لحم

1,135705Hebronالخليل

4,5794,751Gaza Stripقطاع غزة

300North Gaza*301شمال غزة

 258Gaza*296غزة

723695Deir Al Balahدير البلح

780967Khan Yunisخانيونس

2,4792,531Rafahرفح

High Variance  :(*)(*):  التباين مرتفع

34:  عدد ومساحة البيوت البالستيكية في الحيازات الزراعية في االراضي الفلسطينية حسب المحافظة، 2011/2010 جدول

Table 34:  Number and Area of Plastic Houses in Agricultural Holdings in the Palestinian 
Territory by Governorate, 2010/2011

Governorateالمحافظة

Area:  Dunumلمساحة: دونم
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Introduction 
 
The availability of statistical data on agriculture is necessary to draw up policies and plans for 
the future development of this sector. Agriculture plays a vital role and represents a 
significant share of the Palestinian Gross Domestic Product (GDP), and also of the Palestinian 
labour force.  There is a pressing need for specialized surveys to be conducted that will 
complement the first Agricultural Census in the Palestinian Territory that was conducted in 
2010. 
 
The Agricultural Statistics Survey 2010/2011 aims to provide data on the structure of the 
agricultural sector as the basis for formulating future policies and plans for development. It 
will also update existing data on agricultural holdings from the Agricultural Census of 2010 
and build a database that will facilitate the collection of agricultural data in the future via 
administrative records. 
 
We are pleased to release this report with the main results of the Agriculture Statistics Survey 
2010/2011 in the Palestinian Territory.  The report comprises three chapters arranged in a 
manner that displays the results easily.  It provides data users with comprehensive 
documentation regarding the survey implementation procedures. 
 
The first chapter presents the main results of the survey. The second chapter discusses the 
methodology followed in the planning and conducting of the survey, including the survey 
questionnaire and its contents, field work, including the training, data collection and 
processing, plus evaluation of the quality of the statistical data collected. The third chapter 
describes the concepts and definitions adopted in the survey.  It is hoped that this survey will 
provide the data necessary to build and develop the agricultural sector and will assist policy 
and decision makers in the process of national development.  

 
  
  
  

July, 2012 Ola Awad 
 President of PCBS 
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Chapter One 
 

Main Results 
 

The main results of the Agricultural Statistics Survey 2010/2011 include the number of 
agricultural holdings, classified according to type (plant, animal, or mixed); the area of 
agricultural holdings during the agricultural year 2010/2011; the number of domestic 
livestock (cows, goats, sheep, poultry farms, domestic poultry and other kinds of animals as 
on the enumeration day of the first of October 2011; the agricultural labor force and its 
distribution according to sex; the number of agricultural machinery and equipment; and 
number and area of greenhouses.    
 
1.1 Agricultural Holdings 
The results indicated that during the 2010/2011 agricultural year there were 105,238 
agricultural holdings in the Palestinian Territory: of these 85,885 were in the West Bank 
(81.6%) and 19,353 in Gaza Strip (18.4%).  The largest number of agricultural holdings was 
in Hebron governorate with 18,827 holdings (17.9%) and the fewest agricultural holdings 
were in Jericho and Al-Aghwar governorate with 1,540 holdings. 
 
The most common type of agricultural holding was plant holdings: there were 71,760 plant 
holdings, equivalent to 68.2% of all agricultural holdings in the Palestinian Territory, then 
21.8% were mixed agricultural holdings and 10% were animal holdings during the 2010/2011 
agricultural year. 
 

Percentage Distribution of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory 
by Type, 2010/2011  

 
 
 
Based on size, 33.6% of agricultural holdings in the Palestinian Territory were classified as 
small (less than 3 dunums); 36.4% were between three to 9.99 dunums in size, and 23.4% 
were between ten and 39.99 dunums in size. The average size of the agricultural holding in 
the Palestinian Territory was 12.1 dunums: 13.4 dunums in the West Bank and 6.0 dunums in 
Gaza Strip. Average sized agricultural holdings were primarily located in Jericho and Al-
Aghwar and Tubas governorates with 27.1 and 24.7 dunums respectively. 
 
 

Plant
68.2%

Animal
10.0%

Mix
21.8%
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Percentage Distribution of Agricultural Holdings in the Palestinian Territory by Area 
Group (Dunum), 2010/2011 

 
 
The results indicated that 53.7% of agricultural holdings in the Palestinian Territory had a 
household of seven members and more, while 93.1% of agricultural holdings were held by 
males. In 58.1% of agricultural holdings, the main occupation of the holder was not in 
agriculture. 
 
1.2 Crops 
 
1. Horticultural crops: 
The area of land cultivated with horticultural crops was 659,894 dunums in the Palestinian 
Territory: 612,649 dunums in the West Bank and 47,245 dunums in Gaza Strip. The largest 
area of cultivated land with tree horticulture was in Jenin governorate with 17.9% and the 
smallest was in Rafah governorate with 1.2% during the 2010/2011 agricultural year. 
 
Bearing trees made up 87.7% of tree horticulture in the Palestinian Territory with 12.3% non-
bearing trees. Rainfed horticultural trees accounted for 89.9% of horticultural trees in the 
Palestinian Territory, with olive trees making up 84.6%. 
   
There were 13,304,969 horticultural trees in the Palestinian Territory: 11,304,232 bearing 
trees and 2,000,738 non-bearing trees; 11,145,620 rainfed horticultural trees and 2,159,349 
irrigated trees.  

  
The total production of horticultural trees in the Palestinian Territory was 123,742 metric ton: 
93,422 metric ton in the West Bank and 30,320 metric ton in Gaza Strip. 
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Number of bearing and unbearing trees in the Palestinian Territory by type of 
Irrigation, as in 01/10/2011  

 
 
2.  Vegetable crops:  
The area of land cultivated with vegetable crops was 129,593 dunums in the Palestinian 
Territory during the 2010/2011 agricultural year: 95,841 dunums in the West Bank and 
33,752 dunums in Gaza Strip.  The largest cultivated area of vegetable crops was in Tubas 
governorate with 18.3% while the smallest was in Salfit governorate with 0.7%. 
 
Uncovered rainfed vegetable crops were planted on 17,605 dunums and uncovered irrigated 
crops on 85,971 dunums, while irrigated covered crops were planted on 26,017 dunums in the 
Palestinian Territory during the 2010/2011 agricultural year. 
 
The results indicated that the total production of vegetables in the Palestinian Territory was 
280,542 metric ton: 222,892 metric ton in the West Bank and 57,650 metric ton in Gaza Strip. 
 

Percentage Distribution of vegetable crops in the Palestinian Territory by 
Type of irrigation, 2010/2011 
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3. Field crops: 
The area of land cultivated with field crops totaled 245,414 dunums in the Palestinian 
Territory during the 2010/2011 agricultural year: 220,882 dunums in the West Bank and 
24,532 dunums in Gaza Strip. The largest cultivated area of field crops was in Hebron 
governorate with 25.4% while the smallest was in Jerusalem governorate with 0.4%. 
 
Rainfed field crops made up 230,815 dunums (94.1%) while irrigated field crops totaled 
14,599 dunums. 
 
The total production of field crops in the Palestinian Territory was 44,404 metric ton: 36,521 
metric ton in the West Bank and 7,883 metric ton in Gaza Strip. 
 
1.3  Livestock  
 
1. Cows:  
There were 39,625 cows raised in the Palestinian Territory: 26,477 heads in the West Bank 
and 13,148 heads in Gaza Strip. By breed, 22.2% were local cows and 77.8% other strains.  
By sex, cows in the Palestinian Territory were 35.1% male and 64.9% female. The North of 
the West Bank raised the most cows (30.8%) compared with 16.5% in the South of the West 
Bank, based on the enumeration day, the first of October 2011.  
 
2. Sheep:  
There were 732,399 sheep raised in the Palestinian Territory: 669,843 in the West Bank and 
62,556 in Gaza Strip. By breed, 55.7% were local sheep and 44.3% were other strains.  By 
sex, 18.7% were male and 81.3% were female. The North of the West Bank raised the most 
sheep (44.9%) compared with 12.5% in the Middle of the West Bank on the enumeration day, 
the first of October 2011.  
 
3. Goats: 
There were 240,136 goats raised in the Palestinian Territory: 226,428 in the West Bank and 
13,708 in Gaza Strip. By breed, 85.3% were local goats and 14.7% other strains.  By sex, 
20.4% were male and 79.6% were female. The South of the West Bank raised the most goats 
(35.6%) compared with 28.0% in the North of the West Bank on the enumeration day, the 
first of October 2011.  
 
4. Camels:  
There were 1,656 camels in the Palestinian Territory: 904 in the West Bank and 752 in Gaza 
Strip.  By sex, 17.7% were male and 82.3% were female on the enumeration day, the first of 
October 2011.  
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Percentage Distribution of Cows, Goats, Sheep and Camels in the Palestinian 
 Territory by Region, as on day 01/10/2011 

  
 
1.4 Poultry Farming 
In the 2010/2011 agricultural year, there were 537.2 thousand mothers of broilers in the 
Palestinian Territory, 36.5 million broilers, 1.6 million layers and 318.4 thousand turkeys.  
There were 396.9 thousand mothers of broilers in the Palestinian Territory, 7.0 million 
broilers, 1.4 million layers and 76.0 thousand turkeys on the enumeration day, the first of 
October 2011.  The area covered by poultry barns in the Palestinian Territory totaled 
1,479,853 m².   
 
1.5 Domestic Poultry  
There were 240.2 thousand domestic poultry birds in the Palestinian Territory: 246.2 thousand 
pigeons; 6.4 thousand domestic turkeys; 44.2 thousand rabbits; and 33.0 thousand other 
domestic birds on the enumeration day, the first of October 2011.  
 
1.6 Bees  
There were 44,278 beehives in the Palestinian Territory, of which 43,443 were modern 
beehives (98.1%) and 835 traditional beehives (1.9%) on the enumeration day, the first of 
October 2011.   
  
The results indicated that the total production of beehives in the Palestinian Territory was 
211.7 metric ton: 193.8 metric ton in the West Bank and 17.9 metric ton in Gaza Strip. 
 
1.7 Other Animals (Equines) 
Equine animals on agricultural holdings in the Palestinian Territory comprised 3,603 horses, 
1,180 mules and 16,354 donkeys on the enumeration day, the first of October 2011. 
 
1.8 Agricultural Labor Force   
The results indicate that 35.1% of employees in agricultural holdings in the Palestinian 
Territory were permanent unpaid family members: 32.5% in the West Bank and 47.6% in 
Gaza Strip. Temporary unpaid family members made up 38.2%: 41.3% in the West Bank and 
23.1% in Gaza Strip. Permanent waged employees comprised 2.4%: 1.6% in the West Bank 
and 6.2% in Gaza Strip, while temporary waged employees accounted for 24.3%: 24.6% in 
the West Bank and 23.1% in Gaza Strip during the 2010/2011 agricultural year. 
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Percentage Distribution of Paid and Unpaid Workers in the Palestinian Territory by 
Type of Employee, 2010/2011  

 
 
1.9 Agricultural Machinery and Equipment  
The number of agricultural machinery and equipment owned and used in agricultural holdings 
in the Palestinian Territory totaled 20,930, of which 16,320 were used in the West Bank and 
4,610 in Gaza Strip. 
 
1.10 Green Houses 
There were 14,633 greenhouses on agricultural holdings in the Palestinian Territory with a 
total area of 15,570 dunums: 10,054 greenhouses with a total area of 10,819 dunums in the 
West Bank and 4,579 greenhouses with a total area of 4,751 dunums in Gaza Strip during the 
2010/2011 agricultural year. The largest numbers of greenhouses were in Rafah governorate, 
which had 2,479 greenhouses with a total area of 2,531 dunums. 
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Chapter Two 
 

Methodology and Data Quality 
 
The methodology was designed according to the context of the survey, international 
standards, data processing requirements and comparability of outputs with other related 
surveys.  

2.1 Questionnaire Design  
The agricultural statistics questionnaire was designed based on the recommendations of the 
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the questionnaire used 
for the Agricultural Census of 2010. The special situation of the Palestinian Territory was 
taken into account, in addition to the specific requirements of the technical phase of field 
work and of data processing and analysis. The questionnaire consisted of the main items as 
follows: 

Identification data 
Indicators about the agricultural holder, such as sex, age and other related indicators, and 
the type and total area of the holding. 
 
Tree Horticulture:  
The type, area and number of bearing and non-bearing trees, production and type of 
irrigation. 
 
Vegetable Crops: 
The type, area, production, type of irrigation and type of protection. 
 
Field Crops: 
The type, area, production, type of irrigation and type of protection. 
 
Farm animals: 
This included the following: 

• Raising farm animals (sheep, goats and cows): type and strain, the number according 
to sex and age group. 

• Poultry farming: type, number of barns, area of barns, actual number on the 
enumeration day of the first of October 2011, total number of poultry raised during 
2010/2011. 

• Domestic poultry breeding: type, number, beekeeping, and other livestock. 
 
Agricultural labor force: 
This included data on the agricultural labor force in the agricultural holding: employment 
status, sex, and number. 
 
Agricultural Machinery and Equipment: 
It included questions on the use of owned agricultural machinery and equipment during the 
agricultural year in the agricultural holding. 
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2.2 Sampling Frame and Sample 
  
2.2.1 Target Population  
All agricultural holdings in the Palestinian Territory during 2012. 
 
2.2.2 Sampling Frame  
Agricultural holdings for 2010 list all agricultural holdings in the Palestinian Territory of at 
least one dunum in size, 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. 
 
2.2.3 Sample Size 
The estimated sample size is 12,958 holdings, in addition to 260 fallow holdings in the 
Palestinian Territory. 
        
2.2.4 Sample Design   
The sample is a one-stage stratified simple random sample due to: 

1 - An updated framework. 
2 - Strata depend on the type of holdings. 
3 - Strata depend on the size of holdings. 
4 - Deal directly with the holdings. 

 
2.2.5 Sample Strata 
The agricultural holdings are stratified into three levels: the objective of this division is to 
obtain more precise results, as well as to provide an adequate number of holdings in order to 
extract a survey sample and levels as follows: 
1 . Governorate. 
2 . The size of the holdings classified into six categories. 
3 . The main agricultural activity was identified by the highest holding in the category: these 

activities are the cultivation of fruits, olive, vegetables, field crops, breeding cattle, 
breeding sheep and goats, breeding camels, poultry farming, beekeeping, mixed animals, 
mixed plants, and mixed activities. 

 
2.2.6 Weight Calculation of Agricultural Holdings 
Weight is known as an inverted probability of selection of the element in the sample weight 
and can be interpreted as how much the element represented in the sample of elements of 
society. The weights are adjusted for cases of non-response through the process of data 
collection. 
 
2.3  Field Work Operations 
2.3.1 Training the Field Work Team  
A training manual was drawn up for the field work team covering all topics dealing with field 
work and conducting the questionnaires.  It specified the tasks of each member of the field 
work team and the procedures to be followed to identify the agricultural holding and conduct 
interviews. Additional training manuals were provided for field work supervisors, 
coordinators and editors to ensure team training and the success of the project.  A training 
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schedule covered all the topics mentioned in the training manual. A training course was held 
simultaneously in Ramallah in the West Bank and in Gaza in Gaza Strip for the field work 
teams for each area.  
The training course for the field work team was held for five days from 15 to 19 January 
2012, with a second course from 11 to 15 March 2012, and refresher meetings were held with 
the field work team after the first week of field work in all regions. A total of 66 trainees 
participated in the training course: 55 in the West Bank and 11 in Gaza Strip.       
 
2.3.2 Field Work of the Main Survey 
PCBS prepared a plan to execute the field work of the main survey in the West Bank and 
Gaza Strip. This plan included formulation of the field work team, the field work tools 
(questionnaires, maps, sample lists), and the distribution of field workers to different 
governorates. In total, there were 59 field workers, eight supervisors, two editors and three 
field work coordinators in West Bank governorates, plus seven field workers, two 
supervisors, two editors and a field work coordinator in governorates in Gaza Strip.  The field 
work for the survey lasted from 23 January to 31 March 2012. 
  
2.3.3 Data Editing in the Field 
The project managers developed a clear mechanism for editing the data and trained the team 
of editors accordingly.  The mechanism was as follows: 

- Receiving completed questionnaires from field workers on a daily basis. 
- Checking each questionnaire to ensure that data had been collected for the agricultural 

holding identified in the sample list and that all sections of the questionnaire had been 
filled. 

- Application of editing rules to questionnaires by field work editors. 
 
2.3.4 Follow-up and Supervision  
Special follow-up forms were designed for the submission and receipt of questionnaires for all 
levels, as well as the daily accomplishments of the interviewers.  Supervisors had the task of 
allocating work to the teams using the map and the sample list.  They provided daily reports 
to the field work coordinator clarifying the interviews completed, cases of refusal, non-
applicable cases and other interview results. The report was then sent to the project manager. 
In addition, technicians and field work coordinators conducted visits to monitor field work, 
ensure the quality of data and to assist in solving any problems faced by the field work team. 
 
2. 4  Coding 
Crops were coded according to the Indicative Crop Classification (ICC) for 2010. This 
classification was developed based on the Central Product Classification (CPC) (UN, 2004a).  
ICC provides only a broad-level structure for the classification of crops.  Taking account of 
national conditions in the Palestinian Territory, some crops not included in ICC are identified 
separately or crops were identified in more detail than given in ICC. 
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2. 5  Data Processing  
2.5.1 Preparation of Data Entry Program 
The data entry program was prepared using ACCESS software and data entry screens were 
designed. Rules of data entry were established to guarantee successful entry of questionnaires 
and queries checked data after each entry.  These queries examined variables on the 
questionnaire. 
 
2.5.2 Data Entry 
Having designed the data entry program and tested it to verify readiness, and after training 
staff on data entry programs, data entry began on 12 February 2012 and finished on 20 May 
2012 with 12 staff engaged in the data entry process. 
 
2.5.3 Editing of Entered Data 
Special rules were formulated for editing the stored data to guarantee reliability and ensure 
accurate and clean data. 
 
2.5.4 Results Extraction and Data Tabulation 
An SPSS program was used for extracting the results and empty tables were prepared in 
advance to facilitate the tabulation process. The report tables were formulated based on 
international recommendations, while respecting the Palestinian situation in the data 
tabulation of the survey.    
 
2.6 Data Quality 
Includes multiple aspects of data quality, beginning with the initial planning of the survey up 
to the final publication, plus how to understand and use the data. There are seven dimensions 
of statistical quality: Relevance, accuracy, timeliness, accessibility, comparability, coherence, 
and completeness. 
 
2.6.1 Data Accuracy   
Includes checking the accuracy of data in multiple aspects, primarily statistical errors due to 
the use of a sample, as well as errors due to non-statistical staff and survey tools, in addition 
to response rates in the survey and the most important effects on estimates. This section 
includes the following: 
 
2.6.1.1 Statistical Errors  
Survey data may be affected by statistical errors due to the use of the sample. Therefore, 
certain differences may emerge from the true values anticipated through censuses. The 
variation of the most important indicators was calculated and dissemination levels of the data 
were particularized at governorate level in the West Bank and Gaza Strip, according to the 
sample design and the variance calculations for the different indicators. 
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The Variation of the area cultivated with tree horticulture by Governorate 
 

Governorate Estimate Standard Error C.V% 
95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Jenin 118,807 4,704.87 0.040 109,584 128,030 

Tubas 9,381.32 1,053.59 0.112 7,316.01 11,446.6 

Tulkarm 69,770 4,162.89 0.06 61,609.6 77,930.3 

Nablus 102,364 5,397.42 0.053 91,783.8 112,944 

Qalqiliya 117,073 75,283.1 0.643 0 264,647 

Salfit 66,631.7 8,814.15 0.132 49,353.6 83,909.7 

Ramallah & Al-Bireh 68,672.1 3,833.68 0.056 61,157.1 76,187.2 

Jericho & Al- Aghwar 8,267.11 1,752.99 0.212 4,830.8 11,703.4 

Jerusalem 14,512 1,329.71 0.092 11,905.4 17,118.6 

Bethlehem 28,032 1,899.96 0.068 24,307.6 31,756.4 

Hebron 86,827.3 3,476.21 0.04 80,013 93,641.6 

North Gaza 8,090.01 803.033 0.099 6,515.86 9,664.17 

Gaza 10,887 1,214.41 0.112 8,506.42 13,267.5 

Deir Al- Balah 9,906.24 1,175.11 0.119 7,602.71 12,209.8 

Khan Yunis 10,769.5 676.354 0.063 9,443.62 12,095.3 

Rafah 7,592.64 907.253 0.119 5,814.18 9,371.09 

 
 

The Variation of the area cultivated with vegetables by Governorate 
 

Governorate Estimate Standard Error C.V% 
95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Jenin 22,470.09 2,572.523 0.114 17,425.16 27,515.01 

Tubas 23,680.44 4,380.637 0.185 15,089.66 32,271.22 

Tulkarm 7,993.27 1,087.441 0.136 5,860.71 10,125.82 

Nablus 6,914.28 435.6415 0.063 6,059.95 7,768.61 

Qalqiliya 2,749.17 232.7038 0.085 2,292.82 3,205.52 

Salfit 863.56 118.0042 0.137 632.14 1,094.97 

Ramallah & Al-Bireh 3,784.68 380.9754 0.101 3037.55 4,531.8 

Jericho & Al- Aghwar 19,521.69 553.1096 0.028 1,8437 20,606.38 

Jerusalem 884.35 280.3511 0.317 334.56 1,434.14 

Bethlehem 1,086.44 142.5716 0.131 806.85 1,366.04 

Hebron 6,313.31 733.6217 0.116 4,874.62 7,752 

North Gaza 8,809.45 983.8327 0.112 6,880.07 10,738.82 

Gaza 2,662.55 177.8633 0.067 2,313.75 3,011.36 

Deir Al- Balah 4,178.34 611.5577 0.146 2,979.03 5,377.65 

Khan Yunis 11,018.65 2,384.837 0.216 6,341.79 15,695.5 

Rafah 7,083.38 991.6523 0.14 5,138.67 9,028.09 
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The Variation of the area cultivated with Field Crops by Governorate 
 

Governorate Estimate Standard Error C.V% 
95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Jenin 58,997.21 2,793.653 0.047 53,519.37 64,475.04 

Tubas 31,740.44 5,129.774 0.162 21,681.91 41,798.97 

Tulkarm 6,040.44 503.494 0.083 5,053.18 7,027.7 

Nablus 29,333.74 3,368.119 0.115 22,729.49 35,938 

Qalqiliya 11,420.75 2,217.4 0.194 7,072.84 15,768.65 

Salfit 1,994.13 157.1097 0.079 1,686.06 2,302.19 

Ramallah & Al-Bireh 7,744.74 754.2033 0.097 6,265.89 9,223.59 

Jericho & Al- Aghwar 5,843.97 14.31915 0.002 5,815.9 5,872.05 

Jerusalem 1,060.75 49.77192 0.047 963.15 1,158.34 

Bethlehem 4,437.85 593.0029 0.134 3,275.08 5,600.62 

Hebron 75,271.58 13,339.93 0.177 49,114.47 101,428.7 

North Gaza 4,073.47 870.958 0.214 2,365.68 5,781.25 

Gaza 6,099.42 2,200.485 0.361 1,784.67 10,414.16 

Deir Al- Balah 1,786.39 187.6146 0.105 1,418.52 2,154.27 

Khan Yunis 6,228.51 406.558 0.065 5,431.33 7,025.7 

Rafah 6,344.3 201.5037 0.032 5,949.19 6,739.41 

 
2.6.1.2 Non-Statistical Errors  
Non-statistical errors are probable in all stages of the project, during data collection and 
processing. These are referred to as non-response errors, response errors, interviewing errors, 
and data entry errors. To avoid and reduce the impact of these errors, efforts were exerted 
through intensive training on how to conduct interviews and factors to be followed and 
avoided during the interview, in addition to practical and theoretical exercises. 
 
2.6.1.3 Response and Non Response Rates  
The highest percentage of cases of non-response were where the terms of the holdings were 
inapplicable, the holding had temporary fallow land, the division of land due to the death of 
the holder, or the transfer of the holding outside the sample.  The overall non response rate 
amounted to almost 7%. 
 
2.6.2 Procedures quality control: 
To avoid errors and reduce their effects, field workers underwent intensive training on how to 
conduct the interview, what to discuss and what to avoid, as well as practical and theoretical 
training. 
 
Data entry staff were also trained on the data entry program, which was tested prior to the 
data entry process. To ensure coordination with the progress of field work activities and limit 
obstacles, there was continuous contact with the field work team through regular visits to the 
field and meetings with the team.  Problems faced by field workers were discussed to clarify 
any issues.  
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2.6.3 Comparison of Data  
Data and indicators of the Agricultural Statistics Survey 2010/2011 were compared by 
technical personnel with data and indicators from the PCBS Agricultural Census of 2010 with 
similar methodology. The results indicated that there was a degree of consistency between 
data and some differences, especially in data relating to cultivated areas because the 
agricultural sector is relatively variant. 
 
2.7 Technical Notes  
There are important technical notes which should be taken into consideration when reviewing 
this report, which are as follows: 

1. The number of holdings excludes holdings that are temporarily fallow, holdings divided 
by the death of the holder, where the terms of the holdings are inapplicable, or transfer 
of the holding outside the sample. 

2. In some cases, changes occurred in the type of agricultural holding during the field 
implementation of the survey, such as mixed agricultural holdings changing to plant 
holdings or to animal holdings. Such changes were treated when adjusting data weights 
and extracting the final results of the survey.  

3. The concepts of the agricultural holder and the agricultural holding according to 
international recommendations were well clarified through intensive training and field 
visits by the project management.  

4. The main indicators were revised by technicians from the Ministry of Agriculture and 
the results were discussed with them.  They expressed the opinion that the data were 
logical and reflected the situation of agriculture in the Palestinian Territory.   
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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 and also on 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. 
 
Governorate: 
Governorates were defined according to the official administrative division of the Palestinian 
Territory for the end of 1997. There are 16 governorates, each consisting of a number of 
localities. 
 
Agricultural Holding: 
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 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 of the holding 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 labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 
 
Plant Holding: 
The presence of cultivated or arable land for any agricultural crops controlled by the holder.  
This 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 heads of sheep, goats or pigs, at least 50 poultry birds (layers 
and broilers), or 50 rabbits or other poultry like turkeys, ducks, fer, etc, or a mixture of them, 
or at least three beehives. 
 
Mixed Holding: 
Where the holder has plant and animal holdings, according to the definition of plant and 
animal holdings, providing both animal and plant activities and sharing the same means of 
production such as labour, farm buildings, machinery, or draught animals. 
 
 
Household: 
The household is defined as one person or a group of persons with or without a family 
relationship, who live in the same housing unit or part of the housing unit, share meals and 
make joint provision of food and other essentials of living. 
 
Reference Date: 
This refers to the moment on which the census data are based. Normally, it refers to midnight 
of the day preceding the reference period. Thus, the findings of the census relate to that night. 
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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 working 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. 
 
Unpaid Family Member: 
A person who works without pay in an economic enterprise operated by a related person 
living in the same household. 
 
Main Occupation: 
The job or type of work performed by the employed person, or used to be performed by the 
unemployed. The occupation refers to the activity in which the employed works more than 
half of work hours or the most frequent job during the last three months before reference data. 
For the purposes of the agricultural census, the main occupation was divided into agricultural 
and non-agricultural. 
 
Holding Area: 
This is a derived item obtained by summing 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.  Thus, land owned by members of a household 
but rented from others should not be included in the area of the holding. 
 
Cropped Land Under Protective Cover: 
Land under a permanent structure with a roof of glass, plastic or other material used for 
protecting crops against the weather, pests, or diseases. Such structures may be used for 
growing temporary or permanent crops. 
 
French Tunnels: 
A tunnel consisting of a group of iron arches (1-3 inches in diameter) with plastic fixed on it. 
The distance between the curves is around three meters, which makes a tunnel of 6-10 meters 
in width, 30-50 meters in length, and 1.5-2 meters in height. These tunnels are mainly 
cultivated with eggplant, pepper, cucumber, tomato, and kidney beans. 
 
Surface Tunnels: 
A tunnel consisting of plastic fixed on iron wires 1.0-1.8 meters in width and 1.5-2 meters 
high.  These tunnels are mainly used in winter to protect open irrigated vegetables from cold 
weather and to raise the temperature before the fruiting stage. 
 
Agricultural Year: 
The period covering the first of October to the end of September of the following year. 
 
Field Crops: 
This is a set of temporary crops including cereals such as wheat and barley; legume crops 
such as chick peas and broad beans; oil crops such as sunflower, sesame, peanuts; tuber crops 
such as potatoes and onions; medical crops such as anise, sage, and mint; spice crops such as 
cumin, anise and black cumin; and fodder crops such as clover, alfalfa and sern. 
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Vegetables: 
This is a set of temporary crops used mainly for fresh consumption, including fruit vegetables 
such as pumpkins, eggplants, okra, maize and green legume; root vegetables such as carrots, 
radishes, and onion; leafy vegetables such as lettuce and spinach, plus strawberries, 
watermelon and musk melon.  Vegetables can be grown open or protected. 
 
Permanent Crops (including trees horticulture):  
A crop growth cycle of more than one year that does not need replanting after each season 
and for the previous few years. For example, olive trees, citrus trees, and nuts. It is possible to 
grow permanent crops in intensive agriculture or scattered. The area planted with crops 
include two ways. 
 
Permanent Crops (related to age production - fruit): 
Permanent crops already bearing fruit and producing. Most tree crops become productive 
after a certain length of time. The fall crop, which amounted to this stage in the crop 
production and age had not yielded or produced yields in the reference year because of the 
climatic conditions, or for any other reasons, not included aging trees or other trees, which 
amounted age production but are no longer productive if identified within the crop at the age 
of production. 
 
Unbearing trees horticulture: 
non-bearing means not yet bearing (young plants) but also not anymore bearing (old and 
damaged plants). 
 
Rainfed Agricultural Land: 
Refers to agricultural land that relies mainly on rain for irrigation.  
 
Irrigated Area: 
An area of land that is normally provided with water other than rain for the purpose of 
improving production. 
 
Production: 
Refers to the actual quantity of produce, after drying and processing ready for sale or 
consumption, and after deducting pre-harvest, harvest and post-harvest losses.  
 
Livestock: 
Refers to all animals kept or reared mainly for agricultural purposes. Includes cattle, 
buffaloes, sheep, goats, pigs, horses, mules, asses, camels, poultry, rabbits, bees and other 
domesticated animals, as well as foxes, minks, etc. 
 
Strain: 
A collection of genetic traits and productivity of one type of animal, such as a Friesian cow, 
or Assaf sheep. 
 
Poultry: 
Refers to all poultry kept for different purposes of production, such as meat from broilers, 
eggs from layers, or meat from turkeys or any type of bird or rabbits. 
 
Barns: 
Refers to the place where poultry is kept. It can be a special house or other building. 
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Mothers of Broilers: 
Refers to the chicks kept to produce fertilized eggs for hatching and producing broiler chicks. 
 
 
Broilers: 
Refers to the chicks which be kept to produce white meat with 50 days as maximum period.  
 
Layers: 
Refers to the chicks kept to produce table eggs, not usually for more than 30 months. 
 
Household Poultry: 
Refers to poultry kept in small numbers in special places near the home with the main 
purpose of household consumption e.g., layers, pigeons, geese, ducks, rabbits. 
 
 
Modern Beehives: 
A wooden box with specific dimensions consisting of a base, raising box and cover.  Other 
layers and frames may be added or removed. 
 
Local Beehives: 
A locally-made beehive with non-specific dimensions and shapes, made mainly of soil or clay 
and sometimes from wood, to which layers and frames cannot be added. 
 
Machinery and Equipment: 
Covering all machinery, equipment and implements used as inputs to agricultural production. 
This includes everything from simple hand tools, such as a hoe, to complex machinery such 
as a combined harvester. 
 
 
 
 
 
 
 


