استعداداً لتنفيذ التعداد الزراعي  ،2021في دولة فلسطين
توودر الفر ووا اللفلوول نيلتنفيووذ الليوودا ي لجلووا الاني ووي فووي
عو و والعطوويرل اعلنوويق ا طو
جلنا اللحيفظي
رام هللا –  – 2021/09/12اعلنتتم التتاألخ اد.تتم عو عتتئ عتتاالح رء اتتل اينيتتا األ لا ت نخ /األمتتر
األاطنخ أللتلراع األزراعخ 2021ح والاألخ ادخ رياال األل اري /وزي األزراعل صباح األ امح ان ئق ترريب

األ يت األم تترانخ األمفلت

بتن ت جمتتا األا انتتال راألمت ااا د واأللتتراع در اتتخ جم تتا األمااااتتال أللتلتتراع األز ارعتتخ

2021ح وج تتا

أل تتف .ت تتئ ااتت تتاح األ تترورت األترريا ت تتل األت تتخ تلي تتر ا تتخ ااع تتال األمي ت ت األ ء ات تخ ألئنيتتتا

األمفل ان باألتن

األم رانخ وجما األا انال أللتلراع األزراعخ  2021اخ عوألل الا دح ن ث تم ا.ت تارهم اتد

األ لات نخ بمااااتتل رام هللا واألا ت بتتاألتاازي اتتا جم تتا األمااااتتال األ لات ن ل ألتتترريب األمت ااا د واأللتتراع د
وي اي.تيتتاو واألرات ت وكت ألف امتتد عمتتل اتتخ األتلتتراعال األاتتابيل اتتد وي اي.تيتتاو بلتتر ا.عتتاع م

ياتاانتتال كتاب تتل وةت ايل بلتتر ان تيتترااا ألللمتتل بماجتتب اعتتئن عتتد و تتاء

ال ات م اد األنان تل األ ن تل باافتاال ألتت ارتلت

ةتتا تح و ألتتف ب تترو ت تتاي

عناصت األلمتل األم ترانخ ستاا اتد نان تل األتلااتل األ نتخ

اتتا ايستتتمارتح او األتلااتتل اتتا ايج تزت األلان تتل لاألتابلتتم وناتتم األمللااتتال األفي ا تتلح وس اتتتم األتتترريب
األت ت ي تتررم تتل ا تتر ار األتل تتراع واا تتاعر م وا يت ت األملت ت ا د أللتل تتراع اف تتاال أل تتت ارتيت ت د بايني تتا

األ لا نخح ارت أسااع د ألاااألخ  1063اترربل واتتررم رباااتا  812بمااااتال األعت ل األي ب تل و 251

اتتخ اااااتتال تزترح وست تم األتتترريب اتتخ  23ااعتتل تتترريب رباااتتا  15ااعتتل بمااااتتال األعت ل األي ب تتل و

 08ااعتتال اتتخ اااااتتال تزترو علم تان أن األتن ت األم تترانخ أللتلتتراع األز ارعتتخ س ت ارأ اتتخ 2021/10/02
ونتت  2021/12/31باستررام ايج زت األلان ل ونام األمللااال األفي ا لو

ووج م عو عاالح اخ كلمت ا اياتتان ل تا ل اجئ واكبار يس انا ايب ا األاااسل وصماعهم اخ وجل

األافان ايس اء لخح ون م اس ى ن
نتت وا نار األا يل ا يباو

األا يلح وععم األماألت عز وجل ان يلفل اخ ن يت م واف اس هم

واةارل عو عاال أن األتلراع األزراعخ يم تن

با وو صعبل اد األنان ل األيا ل بااب جاءال

كارونا وك ألف اد األنان ت د األا اس ل واياتياعيل بااب ايج ا ال ايس اء ل ل علت ارال األااااح اع ل

أن ه ا األتلراع تم باألتنا
األثان ل تن

واألتلاون األاث

واألتام اا و ازرت األزراعلح وناهم أن عوألل الا د ستل ر أللم ت

تلراع زراعخ .ئ األلام 2021ح باعتبار ان األتلراع ادو ن

عام 2010ح ويلر األتلراع

األزراعخ أنر األ كاءز ادساس ل ألإلست ات ف ل األاطن ل ألت اي اانيا ال األ سم لح ن ث س اا ااعرت
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ب انال ن ل واارثل تمفد األف از األم كزي ألإلنيا األ لا نخ اد اااكبل األتزام الا د ناا ات لبال

أهراو األتنم ل األماتراال ل SDGsأللام 2030و

وأفتتاام رء اتتل اينيتتا األ لات نخح أن األتلتتراع األز ارعتتخ األثتتانخ س ت فان بمثابتتل عمل تتل نيتتاء ل فتترمل
تلا ت عتتد صتتارت رام تتل ألحااتتل ن تاانخ األمفتمتتا األ لا ت نخ اتتد األنان تتل األزراا تتل وتف ت ي علتتت ن تتاق واستتا
وتي خ جم تا األا تازال األزراا تل اتخ الات دح واتخ جم تا األمنتاط األ يف تل واألاعت يل واألمر متال ح و ألتف

ب تترو األاي تتا عل تتت اللاا تتال كم تتل تتي ت ت بل تتفل طف تتع ا تتا ات ت ور األ تتزاد و أل تتف بفمل تتا وتي تتن ا
والاألفت ا ونل ها اما تلفل ااعرت ب انال ا يلل وعق يل واارثل أللا ازال األزراا لو
واعتا ل عو عاالح أن األتلاون اا ب د األف از األم كزي ألإلنيا األ لا نخ وو ازرت األزراعل اخ تن

ها

األماح األاطنخ األ ام ها األعمانل ادساس ل ألنفاح اا تنا اانياء ل واألتخ هخ اخ ايلاتنا جم لان ألما
تاا

اد ب انال علم ل ااثاال عد األي اع األزراعخ دهراو األتر ط واألباث واألرراسل وبما يف ل

األمااهمل اخ ت اي ه ا األي اعو

وبرور اةار األل اريح اخ كلمتل أن ط ي

األا يل ألللانا األ لا نخ أل ام باألا للح اؤكران أنل س أتخ

ااان ألتا ض األافان ااس اء ل ل اد اس انا األاااسلو وأكر أن ه ا األتلراع علت عرجل كا ت اد ادهم ل ألما

س اا اد ب انال ةاالل ونر ثل نا وااا األي اع األزراعخ واألتي ال األحم ل اخ األر ارال األزراا لح وها
اا س مفننا اد اترا األي ارال األال ملح واألر ط األمناسبل أللن اال باألي اع األزراعخح دهم تل اخ اياتياع
األ لا نخ .اؤكران علت ف ورت األتلاون واألتنا
ه ا األتلراع األ امح عاا ا ألت ف ورت

اا انامال األمفتما األمرنخ واألي اع األراو انفاز

ععم األي اع األزراعخح .اصل اخ

ل األا وو اياتياعيل

واألا اس ل األ اهنل.
وأفاو وزي األزراعلح أن تن

األتلراع األزراعخ يلتا بمثابل امارسل س اعيل أللللب األ لا نخ علت

ارفلح ال ان أن ب انال األتلراع األزراعخ ستاتررم اخ األتر ط األتنماي واخ تي م األملاريا األتنمايل

األمن ت اد اال األمؤساال األ سم ل وادهل ل اخ ارتل

األمناط األزراا لح وهناك ج ال عر رت ستاتررم

وتات ر اد ب انال األتلراع ان ا األمؤساال األافاا ل وادهل ل وادجنا لح واألمؤساال األتفاريل واأليناا ل

وادكاعيم لح كما ستاتررم اد اال األمؤساال األتنمايل وا اكز األبااث اياتياعيل وايجتماا ل.
وةف

األل اري اينيا األ لا نخ علت ج اع األلا مل واألحا

ألروألل الا د

2

اخ انفاح ه ا األمل وع األاطنخ األ ام

