
 

 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 توضيح صادر عن  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 إسماعيل دعيق. األخ د/  بخصوص المقابلة الصحفية مع معالي وزير الزراعة

 17/04/2011بتاريخ  " وفا" المنشورة على صفحة  وكالة األنباء الفلسطينية 

 "زراعي ليوائم متطلبات قيام الدولةأعدنا هيكلية القطاع ال" تحت عنوان 

 

إسماعيل . مع معالي األخ د   " وفا"باإلشـارة إلـى المقابلة الصحفية  التي قامت بها وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية               

أعدنا هيكلية القطاع الزراعي    "  تحت عنوان    17/04/2011بتاريخ  " وفا"دعيق، وزير الزراعة، المنشورة على وكالة       

 :،  يود الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني توضيح اآلتي" متطلبات قيام الدولةليوائم

يحـرص الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني على تعزيز واستمرارية التعاون المشترك بينه وبين وزارة الزراعة               

ساسي على المعايير   ولحرصـه الـدائم علـى الـشفافية وتوضـيح آليات جمع البيانات المتبعة فيه والتي تعتمد بشكل أ                  

 .والتصنيفات الدولية مع مراعاة الخصوصية الفلسطينية

 نود بداية التأكيد على أن االختالف الموجود في األرقام ما بين اإلنتاج أو القيمة المضافة للنشاط الزراعي ما بين                    : أوال

ت والتعاريف المستخدمة إضافة إلى     الحسابات القومية واإلحصاءات الزراعية يستند بشكل أساسي على اختالف المنهجيا         

 .الهدف المرجو منها وآليات المعالجة التي تتم عليها

يقـوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بإصدار بيانات القيمة المضافة للناتج المحلي اإلجمالي وفق نظام الحسابات                

عي كونه اإلنتاج األساسي المتولد عن نشاط        الصادر عن األمم المتحدة والذي يتعامل مع اإلنتاج الزرا         1993القومـية   

الـزراعة بتـصنيفه النباتـي والحيوانـي والثروة السمكية، حيث يعامل اإلنتاج كنشاط زراعي، أما ما يتم تغيير هيكله                    



كما . وتحـويله من شكل إلى آخر ضمن عملية إنتاجية مثل زيت الزيتون أو الحليب المعلب فيعد إنتاج صناعة تحويلية                  

إنتاج (رة الزراعة المصدر األول في بيانات النشاط الزراعي باإلضافة إلى اإلنتاج الخاص باالستهالك الذاتي               تعـد وزا  

والذي يتم توفيره بشكل سنوي من مسح إنفاق واستهالك األسرة الفلسطيني والذي يوفر بيانات حول              ) االقتـصاد المنزلي  

 . اإلنتاج الزراعي المنزلي غير المسوق

 :ة التي تم تداولها في المقابلة الصحفية، نود التنويه إلى اآلتيوعودة لألمثل

بالنـسبة لحجم الصادرات لإلنتاج الزراعي، فالخبر ال يبين بوضوح أصناف الصادرات المذكورة او وجهتها،                .1

فـي المقابل فالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني يعتمد في رصد إحصاءات التجارة الخارجية على تصنيف               

 لتصنيف السلع الزراعية، وكذلك يتم جمع البيانات من خالل شهادات المنشأ الصادرة عن وزارة االقتصاد الفاو 

 الصادرة عن الجمارك باإلضافة إلى التصاريح الزراعية من وزارة الزراعة والتي            01الوطنـي وشـهادة اليورو      

 .بما فيها إسرائيلتشمل مبيعات فلسطين من السلع الزراعية الطازجة إلى العالم الخارجي 

بالنسبة لموضوع زيت الزيتون، فقد ذُكر في المقابلة الصحفية، أن قيمة إنتاج األراضي الفلسطينية من الزيتون                 .2

وقيمة إنتاج هذا   .  ألف طن من زيت الزيتون     24 ملـيون طـن، والـصحيح ان اإلنتاج هو حوالي            25هـو   

 .    لقوميةالمحصول تذهب الى نشاط الصناعة حسب تعريف الحسابات ا

 بمـا يتعلق ببيانات القوى العاملة وعدم شمولها لمشاركة النساء في القطاع الزراعي فهي بيانات يتم جمعها من                   :ثانـياً 

المـيدان بـشكل ربعـي ضمن إطار التعاريف الدولية لمنظمة العمل الدولية وتشمل الذكور واإلناث العاملين لحسابهم                  

. ء األسر وأصحاب العمل، أما معدل األجر يحتسب فقط للمستخدمين بأجر          الخـاص والعاملـين بـدون اجر من أعضا        

وعودة لألرقام التي وردت في المقابلة الصحفية، فقد تم اإلشارة إلى أن نسبة مشاركة اليد العاملة في قطاع الزراعة هي                    

. لين حسب القطاع  ، مـع العلـم انـه ال يوجد مصطلح نسبة مشاركة حسب القطاعات االقتصادية بل نسبة العام                 25%

 من إجمالي العاملين، مع العلم ان اإلنتاجية في         2010عام  % 11.8وبالتالي فإن نسبة العاملين في الزراعة وصلت إلى         

القطـاع الزراعـي أدنـى من القطاعات األخرى في غالبية الدول، وبالتالي يؤكد ذلك النسبة المتدنية لمساهمة القطاع                   

 . جماليالزراعي في اإلنتاج المحلي اإل

وأخيـراً فـإن الجهـاز المركـزي لإلحصاء الفلسطيني يثمن عالياً العالقة المتميزة والفاعلة والتعاون البناء مع وزارة                   

 .الزراعة في مجال توفير اإلحصاءات الزراعية

 


