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 "ي الوطننمعا وسويا لنب" شعار تحت

 في دولة فلسطين 2021انطالق  العد الفعلي للتعداد الزراعي د. عوض تعلن 
 

االحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني  ةاعلنت معالي د. عال عوض، رئيس - 02/10/2021 –رام هللا 
في دولة فلسطين،   2021د الزراعي للتعداد الزراعي، اليوم، انطالق المرحلة الميدانية للعد الفعلي للتعدا

بالتنسيق  والذي يتم تنفيذه "معًا وسويًا لنبني الوطن".، تحت شعار 31/12/2021 والتي ستستمر حتى
في كافة  العد الفعلي للتعداد الزراعيالنطالق  البداية نقطة مشيرة أن .تام مع وزارة الزراعةالوالتعاون الوثيق و 

اختياره بالتنسيق مع تم التي و ، في كل محافظةاالسرى  منازلمن احد  ستكون  المحافظات الفلسطينية
في  تهمنصرة قضي من اجلوتأتي هذه الخطوة   المحافظين والجهات المعنية والمختصة بالموضوع بالمحافظة،

 .والتضامن معهم معاناتهم ومساندتهمل وابرازاً  ئيليااالسر  السجون ومعتقالت االحتالل
 

سيشمل جميع المحافظات الفلسطينية،  وسوف  2021ن العد الفعلي للتعداد الزراعي واشارت د. عوض، أ
بهدف جمع  31/12/2021 - 02/10يقوم موظفو التعداد الزراعي  بزيارة االسر خالل الفترة الواقعة بين 

ل بيانات لعديد من المؤشرات والتي تشما، و بشقيه النباتي والحيوانيلقطاع الزراعي ا حولبيانات إحصائية، 
الحقلية لمحاصيل بيانات عن او  ،ضيراألدام استخبيانات عن او عن الحائزين والحيازات الزراعية، 

وتربية  ،بيانات عن تربية حيوانات الماشية )الضأن والماعز واألبقار(و والخضراوات و أشجار البستنة، 
بيانات عن اآلالت و ، عيزرالع ااطلقالعاملة في بيانات عن القوى او الدواجن وتربية الدواجن المنزلية، 

 بيانات عن التطبيقات والخدمات الزراعية.باإلضافة لوالمعدات الزراعية، 
 

باسااتخدام االجهاازة اللوحيااة ونظاام المعلومااات سااينفذ أن التعااداد الزراعااي  وأضااافت رئيسااة االحصاااء الفلسااطيني،
حصائية ضخمة تعبر عن صورة رقمياة لكافاة عملية إمشروعًا سياديًا ووطنيًا و سيكون بمثابة حيث  الجغرافية. 

نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية الزراعية وتجري على نطاق واسع وتغطي جمياع الحياازات الزراعياة فاي 
ة لك بهدف الحصول على معلومات كميجميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات ، وذ فلسطين، وفيدولة 

وذلااك بجمعهااا وتصاانيفها ومعالجتهااا ونشاارها ممااا تشااكل قاعاادة بيانااات تتغياار بشااكل طفياار مااع ماارور الاازمن 
 مفصلة ودقيقة ومحدثة للحيازات الزراعية.

 
يهدف بشكل عام إلى إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة ن التعداد الزراعي أ ،د. عوضكدت وأ

للحيازات الزراعية والتي ستساعد في التخطيط وصنع السياسات على جميع المستويات التي لها عالقة 
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توفير بيانات عن هيكل القطاع الزراعي، ال سيما للوحدات اإلدارية والجغرافية على ادنى و  ،بالقطاع الزراعي
وفير البيانات التي يمكن استخدامها كمعيار لتحسين اإلحصاءات الزراعية الحالية، واستخدامها مستوى، وت

كبيانات أساسية للمساعدة في وضع التقديرات للسنوات الالحقة، باالضافة الى توفير أطر لتنفيذ المسوح 
  .الزراعية بالعينة

 
اسية لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات أحد الركائز األس يعد  التعداد الزراعي د. عوض، أننوهت و 

الرسمية، حيث سيوفر قاعدة بيانات غنية ومحدثة تمكن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني من مواكبة 
سجاًل احصائيًا إنشاء  ، وكذلك2030( لعام SDGsالتزام فلسطين نحو متطلبات أهداف التنمية المستدامة )

 .ووزارة الزراعة وتحديثه بشكل رئيسي من قبل وزارة الزراعة االحصاء الفلسطينيسيتم بناؤه من قبل  زراعياً 
 

 

أن البيانات اإلحصائية التي يتم جمعها من اإلحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد،  ةرئيس توأكد
االحصاء الميدان هي ألغراض إحصائية بحتة، وان نشرها سيكون من خالل جداول إحصائية إجمالية، ويلتزم 

، كما 2000الفلسطيني بالحفاظ على سرية البيانات الفردية وذلك بموجب قانون اإلحصاءات العامة لعام 
في التعداد يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة  العاملين أن جميع طواقم العملوأكدت د. عوض، 

ويته، المسمى الوظيفي، الموظف، رقم ه اسم الجهاز، اسم شخصية ملونة تعلق على الصدر تحتوي على
 معلومات. اإلدالء بأي قبل هويته من التأكد الكريم جمهورنا من نرجو لذا ومكان عمله،

 

االحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد، بهذه المناسبة بجزيل الشكر والتقدير لفخامة  ةرئيس توتقدم
، وللحكومة محمد اشتيةولة رئيس الوزراء د. السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" رئيس دولة فلسطين، ولد

وشركة االتصاالت الفلسطينية  الفلسطينية والمحافظين ولجميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والخاصة واألهلية
والجامعات والبلديات والهيئات  ريدو فلسطين"و بالتل، وشركة االتصاالت الفلسطينية الخلوية "جوال" وشركة ا

والمدارس ولكافة وسائل االعالم الرسمية والبنوك واالتحادات والنقابات  تجارية والصناعيةالمحلية والغرف ال
والصحفيين ولكافة األسر الفلسطينية والمواطنين على تلف أنواعها "المسموعة والمرئية والمقروءة" والخاصة بمخ

 مواصلة دعمهم ومساندتهم للفريق الوطني للتعداد.

 
 


