اإلحصاء الفلسطيني ووزارة الزراعة يعلنان النتائج االولية للتعداد الزراعي  2021في دولة فلسطين
اصدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وو ازرة الزراعة اليوم الخميس الموافق  2022/06/16بيانا صحفيا حول
النتائج االولية للتعداد الزراعي  ،2021في دولة فلسطين.
يعتبر التعداد الزراعي الثاني  ،2021احد المشاريع اإلحصائية الضخمة التي شهدتها دولة فلسطين ،فتنفيذه يعد استحقاق ًا

قانونياً وتنموياً وإحصائياً ،ويجسد شكالً من أشكال السيادة الوطنية على األرض .حيث أن هذا التعداد هو الثاني من
نوعه والذي ينفذ في دولة فلسطين بالتعاون الوثيق والشراكة الكاملة بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وو ازرة

الزراعة.

وأشارت د .عال عوض ،رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني /المدير الوطني للتعداد الزراعي  ،2021أن بيانات
التعداد الزراعي  2021س تسهم في رسم صورة واضحة لواقع القطاع الزراعي في فلسطين ،على النحو الذي يساعد
صناع القرار وراسمي السياسات في التخطيط ووضع البرامج والتدخالت للنهوض بواقع القطاع الزراعي ودعم مسيرة
ّ
التنمية الوطنية الشاملة .إضافة إلى إنشاء السجل الزراعي اإلحصائي الذي سيحوي بيانات مفصلة ودقيقة ومحدثة،

والذي سيتم بناءه وتحديثه من قبل اإلحصاء الفلسطيني وو ازرة الزراعة.

ونوهت د .عوض أن بيانات التعداد تمثل كن از معلوماتياً حول فلسطين ،يعكس باألرقام صورة الواقع للقطاع الزراعي
الفلسطيني بشقيه النباتي والثروة الحيوانية ،وسيكون متاحاً لكافة شرائح المستخدمين ،وبكافة الوسائل المتاحة ،كما دعت
الجميع إلى االستفادة من هذه األرقام واستثمارها ،من خالل ترجمتها إلى خطط وبرامج وتدخالت ،تسهم في تحقيق رؤية
الحكومة الفلسطينية التي حملت شعار "المواطن أوال".
وتقدمت د .عوض بجزيل الشكر والتقدير ،للقيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه
هللا وللحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة األخ

د .محمد اشتية /رئيس الوزراء ،على دعمهم ومساندتهم ومواكبتهم لكافة

مراحل المشروع ،وكذلك إلى أ بناء شعبنا الفلسطيني على وعيهم وتعاونهم واستقبالهم لفريق التعداد ،ولجميع الزميالت
والزمالء من أبناء األسرة اإلحصائية وو ازرة الزراعة على جهودهم االستثنائية وتفانيهم وعملهم الدؤوب ،وكذلك إلى
مجموعة التمويل الرئيسية للتعداد ،والجهات المانحة ،والمؤسسات والمنظمات الدولية ،على مساهمتهم ودعمهم الفني

والمادي للمشروع ،وكذلك إلى الو ازرات والمؤسسات الحكومية ،واألهلية ،والخاصة ،واألجهزة األمنية ،ومؤسسات المجتمع
المدني ،والجامعات ،والهيئات المحلية ،ووسائل اإلعالم الرسمية والخاصة على مساهمتهم ودعمهم .وكذلك إلى وجهاء

العشائر ،وقادة الرأي والتأثير في المجتمع ،على دورهم في تذليل العقبات التي واجهت فريق التعداد ،وإلى كل من ساهم
في إنجاح هذا العمل الوطني.
من جهته اشار معالي وزير الزراعة السيد ريااض العطااري إلاى اناه فاي اطاار الجهاود المتواصالة التاي تباذلها و ازرة الز ارعاة

لتااوفير قاعاادة بيانااات متكاملااة حااول واقااع القطاااع الز ارعااي الفلسااطيني ،فقااد تاام تنفيااذ مشااروع التعااداد الز ارعااي الثاااني 2021

بالتعاااون والش اراكة بااين الااو ازرة والجهاااز المركاازي لإلحصاااء الفلسااطيني ،وأشااار الااوزير عطاااري الااى ان هااذا االنجاااز يناادر

ضاامن االنجااازات الفلسااطينية التااي تجسااد الساايادة والهويااة الوطنيااة فااي مواجهااة إج اراءات االحااتالل التعساافية بحااق القطاااع

الزراعي الفلسطيني ،وقد عبر الوزير عطاري عن تقديره العميق للجهود االستثنائية للجهااز المركازي لإلحصااء الفلساطيني،
ماان خااالل الاادعم والمتابعااة المتواصاالة ماان معااالي رئيسااة الجهاااز د .عااال عااوض التااي تنظاار الااى التعااداد الز ارعااي فااي
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فلسطين كاساتحقا قاانوني وتنماوي ووطناي ،اضاافة الاى كوناه اساتحقا احصاائي تساتفيد مناه قطاعاات واساعة ومؤسساات
متعددة ،وتساعد في وضع خطط وسياسات تنموية حقيقية.

وأشاد عطاري بجميع الطواقم الفنية واالدارية التي نفذت هذا التعداد بدرجة عالية من االهتمام والكفاءة والفعالية ،ودعا

الى استمرار التعاون والشراكة مع الجهاز المركزي لإلحصاء ضمن مشاريع جديدة تخدم القطاع الزراعي الفلسطيني في
المجال الزراعي ومجال الثروة الحيوانية التي تواجه تحديات كبيرة ،وقد اكد الوزير عطاري ان نتائج هذا التعداد تساعد
و ازرة الزراعة والجهات ذات العالقة في رفع كفاءة الخطط والسياسات الحكومية ،وتوفر فيما يخص القطاع الزراعي

البيانات والمعلومات الك افية حول البدائل والخيارات المتعددة المتاحة امام الو ازرة ،وتحسين عمليات االدارة والتوجيه
والرقابة والمتابعة للمشاريع والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي الفلسطيني.
وشدد الوزير عطاري على ان التعداد الزراعي يسلط الضوء بصورة جليه على مساهمة القطاع الزراعي الفلسطيني في
التنمية الزراعية المستدامة في فلسطين ،ألهميتها في تبيان عدد الحيازات الزراعية (النباتية ،والحيوانية) والذي يعكس
أهمية القطاع الزراعي كأحد الروافد األساسية والمهمة للدخل القومي الفلسطيني.

وفيما يلي أهم نتائج التعداد الزراعي :2021
 %94من مساحة الحيازات الزراعية في فلسطين هي مساحة مزروعة.

بلغت مساحة الحيازات الزراعية في فلسطين حوالي  1.21مليون دونم كما هي في  ،2021/10/01منها  1.14مليون
دونم أراضي مزروعة بالمحاصيل الدائمة (البستنة الشجرية) والمحاصيل المؤقتة (الخض اروات والمحاصيل الحقلية)

والمرو الم ؤقتة والمراعي والبور المؤقت والمرو الدائمة والمراعي ،بنسبة  %94.2من مساحة الحيازات الزراعية .فيما

بلغت مساحة األراضي غير المزروعة  70,671دونما تشمل (المباني المستخدمة ألغراض الحيازة ،ومساحة الغابات
واألشجار الحرجية ،والمساحات األخرى مثل الحدائق والساحات والممرات) ،و 82دونماا مساحة مستخدمة في االستزراع

السمكي.

 %19من المساحة الكلية في فلسطين مساحة مزروعة.
بلغت نسبة المساحة المزروعة من المساحة الكلية في فلسطين  ،%18.9بواقع  %18.5في الضفة الغربية و%24.6

في قطاع غزة .وعلى مستوى المحافظة بلغت أعلى نسبة مساحة اراضي مزروعة من إجمالي المساحة الكلية في

محافظة جنين حيث بلغت  ،%49.4تليها محافظة قلقيلية بنسبة  ،%35.1ومن ثم محافظة شمال غزة ومحافظة

طولكرم بنسبة  %34.4و %34.0على التوالي.

 %26من المساحة المزروعة في فلسطين هي في محافظة جنين.
بلغ إجمالي المساحة المزروعة في فلسطين خالل العام الزراعي  2021/2020حوالي  1,096.3ألف دونم (منها
 %89.4في الضفة الغربية ،و  %10.6في قطاع غزة) ،مقارنة با ا  911.6ألف دونم خالل العام الزراعي

 2010/2009أي بإرتفاع قدره  184.7الف دونم .على مستوى المحافظة فإن أعلى مساحة مزروعة هي  281.2ألف
دونم بنسبة  %25.6في محافظة جنين من إجمالي المساحة المزروعة في فلسطين وأقل نسبة للمساحة المزروعة هي
 10.3أالف دونم بنسبة  %0.9في محافظة القدس وذلك خالل العام الزراعي .2021/2020
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التوزيع النسبي للمساحة المزروعة في فلسطين حسب المحافظة2021/2020 ،
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 %85من المساحة المزروعة بأشجار البستنة في فلسطين مزروعة بالزيتون.
بلغت المساحة المزروعة بالبستنة الشجرية حوالي  676.8ألف دونم خالل العام الزراعي ( 2021/2020منها %94.7
في الضفة الغربية ،و %5.3في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  542.4ألف دونم خالل العام الزراعي ،2010/2009
بإرتفاع قدره  134.4ألف دونم .وشكلت ما نسبته  %61.7من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل .وتشكل
المساحة المزروعة بأشجار الزيتون أعلى مساحة مزروعة بالبستنة الشجرية في فلسطين من إجمالي المساحة المزروعة

بمساحة  575.2ألف دونم بنسبة  %85.0يليه محصول العنب بمساحة بلغت  29.1ألف دونم بنسبة .%4.3
تميزت محافظة جنين بالزيتون بمساحة  152ألف دونم ،وتميزت محافظة أريحا واألغوار بالبلح والموز بمساحة 27.2
ألف دونم ،و 755دونم على التوالي ،أيضا تميزت محافظتي الخليل وبيت لحم بالعنب بمساحة  12.4ألف دونم ،و8.9
ألف دونم على التوالي ،فيما تميزت محافظتي رام هللا والبيرة ونابلس بالتين بمساحة  464دونم و 389دونم على التوالي،
وتميزت محافظة قلقيلية بزراعة الجوافة واألفوجادو بمساحة  2,507و 1,072دونم على التوالي .واخي ار تميز قطاع غزة
بزراعة الحمضيات بمساحة  7,550دونم
بالخضروات في فلسطين مزروعة بمحصول البطاطا.
ا
 %12من المساحة المزروعة
بلغت المساحة المزروعة بالخض اروات حوالي  202.3ألف دونم وذلك خالل العام الزراعي ( ،2021/2020منها
 %69.6في الضفة الغربية ،و %30.4في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  127.3ألف دونم خالل العام الزراعي

 ،2010/2009بإرتفاع قدره  75ألف دونم .وشكلت ما نسبته  %18.5من إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل

الزراعية وذلك خالل العام الزراعي  .2021/2020على مستوى نوع المحصول فان المساحة المزروعة بمحصول
البطاطا كانت األعلى في فلسطين من إجمالي مساحة الخض اروات إذ بلغت  23.5ألف دونم بنسبة  %11.6تالها
محصول الخيار بمساحة  21.5ألف دونم بنسبة بلغت .%10.6
تميزت محافظة جنين بمحصول الخيار بمساحة  6,360دونم بينما تميزت محافظة طوباس واألغوار الشمالية بمحصول
البطاطا بمساحة  7,625دونم .وتميز قطاع غزة بمحصول البندورة بمساحة  6,997دونم ومحصول الفراولة بمساحة
 4,301دونم.

 %47من المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في فلسطين مزروعة بالقمح.
بلغت المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية في فلسطين حوالي  217.2ألف دونم وذلك خالل العام الزراعي

( ،2021/2020منها  %91.2في الضفة الغربية ،و %8.8في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  241.9ألف دونم خالل
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العام الزراعي  ،2010/2009بانخفاض قدره  24.7ألف دونم .وشكلت هذه المساحة  %19.8من إجمالي المساحة

المزروعة بالمحاصيل .على مستوى نوع المحصول شكل محصول القمح أعلى مساحة مزروعة في فلسطين من إجمالي
المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية بلغت  101ألف دونم ،بنسبة  ،%46.5تاله محصول الشعير بمساحة 49.5

ألف دونم وبنسبة بلغت .%22.8

التوزيع النسبي للمساحة المزروعة في فلسطين حسب نوع المحصول2021/2020 ،
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 %30من إجمالي األبقار في فلسطين هي في محافظة الخليل.
بلغ عدد األبقار كما هو في  2021/10/01في فلسطين  67,760رأس( ،منها  %78.5في الضفة الغربية ،و%21.5

في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  33,925رأس في  2010/10/01أي بإرتفاع قدره  33,835رأس .محافظة الخليل

األعلى من حيث تربية األبقار؛  20,558بقرة بنسبة  %30.3وجاءت محافظة القدس بأقل عدد؛  264بقرة بنسبة
 %0.4فقط من إجمالي عدد األبقار في فلسطين.
 %26من إجمالي الضأن في محافظة الخليل.
بلغ عدد الضأن كما هو في  2021/10/01في فلسطين  771,168رأس( ،منها  %92.5في الضفة الغربية ،و%7.5
في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  567,236رأس في  2010/10/01أي بإرتفاع قدره  203,932رأس .وكانت محافظة

الخليل األعلى من حيث تربية الضأن؛  200,245رأس بنسبة  ،%26.0وجاءت محافظة رفح بأقل عدد؛  7,256رأس

بنسبة  %0.9فقط من إجمالي عدد الضأن في فلسطين.
 %21من إجمالي الماعز في محافظة بيت لحم.
بلغ عدد الماعز كما هو في  2021/10/01في فلسطين  239,966رأس( ،منها  %96.4في الضفة الغربية ،و%3.6
في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  219,364رأس في  2010/10/01أي بإرتفاع قدره  20,602أرس .وكانت محافظة
بيت لحم األعلى من حيث تربية الماعز؛  50,459رأس بنسبة  %21.0وجاءت محافظة رفح بأقل عدد؛  616رأس

بنسبة  %0.3فقط من إجمالي عدد الماعز في فلسطين.
 %19من خاليا النحل في محافظة جنين.
بلغ عدد خاليا النحل كما هو في  2021/10/01في فلسطين  64,360خلية( ،منها  %74.0في الضفة الغربية،
و %26.0في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  38,216خلية في  2010/10/01أي بإرتفاع قدره  26,144خلية .وكانت
محافظة جنين األعلى من حيث تربية النحل حيث بلغ عدد خاليا النحل  12,305خاليا بنسبة  %19.1وجاءت
محافظة القدس بأقل عدد  378خلية بنسبة  %0.6فقط من إجمالي عدد خاليا النحل في فلسطين.
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 %20من الدجاج الالحم في محافظة جنين و %29من الدجاج البياض في محافظة الخليل.
بلغ عدد الدجا

الالحم خالل العام الزراعي  2021/2020في فلسطين حوالي  71مليون طير (منها  %80.4في

الضفة الغربية ،و %19.6في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  31.1مليون طير خالل العام الزراعي  2010/2009أي

بإرتفاع قدرة  39.9مليون طير.

وسجل أعلى عدد للدجا

الالحم في محافظة جنين؛  14.2مليون طير بنسبة

 %20.0وجاءت محافظة سلفيت بأقل عدد  552.1ألف طير بنسبة  %0.8فقط من إجمالي الدجا

الالحم في

فلسطين.
فيما بلغ عدد الدجا البياض خالل العام الزراعي  2021/2020في فلسطين  3.6مليون طير (منها  %84.5في

الضفة الغربية ،و %15.5في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  1.5مليون طير خالل العام الزراعي  2010/2009أي

بإرتفاع قدرة  2.1مليون طير .وسجل أعلى عدد من الدجا

البياض في محافظة الخليل  1.1مليون طير بنسبة

 %29.3وجاءت محافظة طوباس واألغوار الشمالية بأقل عدد؛  2.2الف طير بنسبة  %0.06فقط من إجمالي الدجا
البياض في فلسطين.
 %92من الحائزين الزراعيين هم من الذكور.

حائز خالل العام الزراعي ( 2021/2020منهم  %82.4في الضفة الغربية،
ا
بلغ عدد الحائزين الزراعيين 137,985

و %17.6في قطاع غزة) ،مقارنة بحوالي  110,104حائزين خالل العام الزراعي  2010/2009بإرتفاع قدره 27,881

حائز .وبلغ عدد الحائزين الذكور  127,332حائ از ،يشكلون ما نسبته  %92.3من إجمالي عدد الحائزين الزراعيين في
فلسطين ،و 10,653حائ از من اإلناث بنسبة .%7.7

 %73من الحيازات الزراعية في فلسطين هي حيازات نباتية.
بلغ عدد الحيازات الزراعية  140,568حيازة زراعية خالل العام الزراعي ( 2021/2020منها  %82.4في الضفة
الغربية ،و %17.6في قطاع غزة) مقارنة ب ا  111,310حيازات خالل العام الزراعي  2010/2009بإرتفاع قدره
 29,258حيازة.

منها  103,143حيازة نباتية بنسبة  ،%73.4و 19,909حيازات حيوانية بنسبة ،%14.2

و 17,516حيازة مختلطة بنسبة  %12.4وذلك خالل العام الزراعي .2021/2020
التوزيع النسبي للحيازات الزراعية في فلسطين حسب نوع الحيازة2021/2020 ،
حيازة مختلطة
12.4%

حيازة نباتية
73.4%

حيازة حيوانية
14.2%
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