اإلحصاء الفمسطيني يعمن نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت 2017
في محافظة طولكرم

طولكرم  2018-7-23وفا -أعمؼ الجياز السخكدي لإلحراء الفمدطيشي ،اليؽـ االثشيؼ ،عؼ نتائج التعجاد العاـ
لمدكاف والسداكؼ والسشذآت  2017لسحافعة طؽلكخـ ،خالؿ حفل أقيػ بخعاية السحافظ عراـ أبؽ بغر.
ونقل أبؽ بكخ تحيات ومباركة الخئيذ محسؽد عباس ليحا الشذاط ،مثسشا جيؽد رئيذ الؽزراء رامي الحسج هللا
ومجمذ الؽزراء إلنجاز ىحا السذخوع الؽطشي بامتياز.
وأشار أبؽ بكخ إلى أف ىحا التعجاد الحي يأتي كل  10سشؽات ،جاء ضسؼ مذاريع متعجدة أنجدتيا الحكؽمة أوليا
مذخوع متعمق بالتدؽية وىؽ وطؼي بامتياز.
وأوضح أف ىحا العسل ليذ بالبديط ،وبحؿ فيو مجيؽد عالي بتكاليف وطاقات ععيسة ليخخج بأرقاـ متحخكة معبخة

عؼ وقائع ،وليا عالقة حدب السؤشخات التي ستخخج مؼ ىحه الشتائج.

وقاؿ أبؽ بكخ" :إف التعجاد سيداعجنا في تطؽيخ الخطة االستخاتيجية والخارطة االستثسارية ا لتي أنجدتيا السحافعة،
بشاء عمى السعطيات الججيجة لمتعجاد " ،مزيفا أف نتائج التعجاد ليا عالقة في كل السجاالت مشيا عالقة مباشخة
بالعسل األمشي والدمػ األىمي ألنشا سشبشي خطط بشاء عمى السعمؽمات الججيجة.
وأكج ضخورة االستفادة مؼ ىحه السعطيات وتقؽية نقاط القؽة بيا ،ويكؽف ىشاؾ خطة إلضعاؼ نقاط الزعف التي

ستخخج بوا.

وبيؼ أبؽ بكخ أف التجسعات الدكانية ليا عالقة مباشخة بالجيسؽغخافية ،مؼ حيث معخفة أيؼ يؽجج كثافة سكانية أو
فخاغ سكاني ،لسؽاجية أخطار االستيطاف ،كسا ىؽ الحاؿ في السشطقة التي تستج مؼ مدتؽطشة

"عشاب" وحتى

"سمعيت" ،ومشاطق "ج" القخيبة مؼ الكفخيات.
وقاؿ " :سشأخح بيحا التعجاد ونبشي عميو ،وأف ال نتعامل معو كسعمؽمات فقط ،بل يجب أف يكؽف لو عالقة في
سمؽكشا في السدتقبل ونتعمػ كيف نترخؼ في كل نذاط لمسؤسدات خاصة الجامعات ،مؼ خالؿ االستفادة

بالبحث العمسي والجراسات ،وأف يكؽف ىشاؾ لجاف لتأخح بالتؽصيات لمعسل عمى التشفيذ".

مشو

وشكخ السحافظ أبؽ بكخ السؤسدات والفعاليات السذاركة في اإلعالف عؼ نتائج التعجاد ،مثشياً عمى مذاركتيػ في
دعػ ونرخة أىمشا في الخاف األحسخ في مؽاجية جخائػ االحتالؿ والعجواف السدتسخ عميو ـ.
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بجورىا ،قالت رئيذ الجياز ا لسخكدي لإلحراء الفمدطيشي عال عؽض  " :إف ىحه الؽرشة جاءت ضسؼ سمدمة مؼ
ورش العسل التي يتػ تشعيسيا ضسؼ تؽجييات الخئيذ محسؽد عباس ورئيذ الؽزراء رامي الحسج هللا ،في مختمف
محافعات الؽطؼ ،لإلعالف عؼ نتائج التعجاد وكانت طؽلكخـ الدباقة في عخض الشتائج ،الحي جاء بعج اإل عالف

عؼ الشتائج األولية لمتعجاد عمى مدتؽى الؽطؼ في حفل رسسي تحت رعاية الخئيذ وبحزؽر رئيذ الؽز ارء".

وأضافت ،ذلغ يجؿ عمى مجى االىتساـ الحي أولتو وتؽليو محافعة طؽلكخـ ليحا السذخوع وسعييا الستغالؿ بياناتو
مؼ مؤسدات السحافظة .
وقالت عؽض  :إف التعجاد مذخوع وطشي مؼ الجرجة األولى ،فيؽ يغطي كافة أرجاء الؽطؼ عمى حجود عاـ
( 1967الزفة الغخبية ،وقطاع غدة ،والقجس عاصسة فمدطيؼ األبجية ) ،ويجدج شكالً مؼ أشكاؿ الديادة الؽطشية
فمدطيشي .
ة
عمى األرض ،إضافة لكؽنو استحقاقاً قانؽنياً وتشسؽياً ،فيؽ ثالث تعجاد يشفح في فمدطيؼ بأيجي وخبخات
وأشارت إلى أف الجياز حخص عمى مؽاكبة أحجث التطؽرات العسمية في تشفيح التعجاد في مجاؿ تكشؽلؽجيا
السعمؽمات ،باستخجاـ األجيدة المؽحية ،وىؽ ما شكل نقمة نؽعية في مجاؿ العسل اإلحرائي.
وأوضحت عؽض أف الحالة الفمدطيشية في تشفيح ا

لتعجاد تعج استثشائية ونادرة عمى مدتؽى العالػ الحي يعير

ظخوفا طبيعية ومدتقخة عمى عكذ التحجيات والرعؽبات التي تعيذيا فمدطيؼ ،والتي عاش تفاصيميا الفخيق

الؽطشي لمتعجاد في كافة محافعات الؽطؼ ،بدبب إجخاءات االحتالؿ مؼ ججار الزػ والتؽسع والسدتؽطشا ت.

ونؽىت إلى أف الفخيق الؽطشي تدمح بقؽة الحق والعديسة واإلصخار وتسكؼ مؼ الؽصؽؿ إلى كل قخية ومجيشة في
محافعات الؽطف.
وأعخبت عؽض عؼ فخخىا واعتدازىا بإنجاز ىحا السذخوع الؽطشي الحي يذكل باكؽرة جيج دؤؤب ومتؽاصل ،مثشية
عمى جيؽد السحافظ أبؽ بكخ بتبشيو ليحا السذخوع ودعسو الكامل و

مؽاكبتو لكافة مخاحل السذخوع ،ورعايتو لو،

يألؽ جيجاً في سبيل تؽفيخ كافة مقؽمات نجاحو ،شاكخة كافة السؤسدات والفعاليات عمى
وأسخة السحافعة الحيؼ لػ ُ
تعاونيا ،ومدانجتيا لمتعجاد.
بجورىا ،قجمت مجيخ التعجاد في طؽلكخ ـ ربى القبج ،عخضاً ألىػ الشتائج عمى مدتؽى السحاؼ ظة ،مذيخة إلى أف

ىشاؾ ( )38تجسعاً سكانياً ،بسداحة إجسالية بمغت  246.510دونسا ،فيسا بمغ عجد الدكاف ( )186.760ألف
ندسة ،تذكل ما ندبتو  %3.9مؼ مجسل سكاف دولة فمدطيؼ ،فيسا تقع السحافعة في السخكد الػ ( )12في تختيب

السحافعات تبعاً لعجد الدكاف ،ويذكل الحكؽر ما نذ بتو ( )%50.9مؼ مجسل سكاف السحافعة ،وبمغت ندبة

اإلناث ( ،)%49.1وبمغ عجد األسخ في السحافعة ( )39.360أسخة ،بستؽسط حجػ األسخة ( )4.7فخدا.

واستعخضت القبج نتائج الؽاقع الرحي ،واألمخاض السدمشة ،وواقع سؽؽ العسل ،والسداكؼ والسباني ،والسشذآت في
السحافظة .
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