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 محافظات الوطنفي   7102العاملين بالتعداد العام التدريبية للمراقبين الميدانيين دورة ال  في اختتام

 جميع الجهات الشريكة التي ساهمت في الدعم والمساندةجهود  عال عوض، تثمن عاليا  
 

 03/30/7302، بعاءاألر  اليوم المدير الوطني للتعداد/ الفلسطيني اإلحصاء، رئيس عوضثمنت معالي السيدة عال 
للمووورانبيل الميووودانييل  الووودورة التدريبيووول إنجوووا  الووودعم والمسووواندة  فوووي كافووول الجهوووات الاوووريكل التوووي سوووا مت فووويجهوووود 

كافول المحافاوات الفلسوطينيل، وجواء  لو   عودة ناعوات منتاورة فوي عقدت في ، والتي7302العام العامليل في التعداد 
 .يوما   07امتدت على مدار متدربل ومتدرب،   0033ي لحوالخالل اختتام الدورة التدريبيل 

 

مجهوةة بناوام الصووت و  للتودريب مول العديود مول الجهوات الاوريكل، السيدة عوض، أنه تم توفير عدة ناعات وأاارت
عقود االمتحوال النهوائي  بهود خدمل االنترنت و  اجهةة حاسوب بها متوفرتوفير ا لقاعات  إلى إضافل ،خدمل االنترنت

أل العمل في التعداد العام سيكول مل خالل االجهةة االلكترونيل اللوحيل وناوم المعلوموات علما  ب .الكترونياربيل للمتد
 .الجغرافيل

 

داد لكول الفريو  الووطني للتعوو  االحصوائيل الفلسوطينيل األسورة الفلسوطيني، بالاوكر والتقودير باسوم اإلحصواءوتقدم رئيس 
والمجلوس األعلوى للاوباب والرياضول فوي بيوت ، محافاول سولفيت، معلوموات بورام اهوةارة االتصاالت وتكنولوجيوا ال مل
جامعوول خضووور ، و ، وجامعوول االة وور بغووةة  ،، والجامعوول االسووالميلجامعوول القوودس المفتوحوول، وجامعوول االنصووىو  ،لحووم
وةرفوول تجووارة  ،اوومال ةووةةومديريوول التربيوول والتعلوويم فووي  التربيوول والتعلوويم بقلقيليوول، يوول، ومدير جامعوول بوليتكنوو  فلسووطيلو 

، ةرفل تجارة وصناعل بيوت لحومو ، أريحاوةرفل تجارة وصناعل  صناعل رام اه والبيره، وةرفل تجارة وصناعل الخليل،
ومركوة حمود  بجنويل،  األسر بلديل جنيل، وجمعيل التكافل والتضامل و بلديل حلحول، و  وبلديل رام اه، وبلديل البيرة،

 سوول جمووال عبوود الناصوورر ، اللجنوول الاووعبيل لمخوويم نلنووديا، ومدونقابوول المهندسوويل فووي الخليوول بلس،منكووو التووابل لبلديوول نووا
مدرسوول بيووت لحووم و مدرسوول سوومير سووعد الووديل بنووابلس، و مكتبوول بلديوول أريحووا، و ، فووي بيووت لحوومبنووابلس، ، ومركووة رواد 

 .بطوباسومركة التدريب التربو  التابعل لمدرسل أبو  ر الغفار   الثانويل لل كور،
 

، رئويس "ابوو مواةل"لفخامل السويد الورئيس محموود عبواس  تقدمت السيدة عوض، بجةيل الاكر والتقديربه ه المناسبل و 
على دعمهم ومساندتهم للفري  الووطني  ،اه وللحكومل الفلسطينيل رامي الحمد. دولل فلسطيل، ولدولل رئيس الوةراء د

 .للتعداد من  البدايل
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لمل نام بعمل ةيارات تفقديل لقاعات التدريب في كافل محافاات  ة عوض، بجةيل الاكر والتقديركما و تقدمت السيد
، مما كال له اثرا  بالغا  في ت المجتمل المحلي ووسائل االعالميل والخاصل ومؤسسامالوطل مل مختل  الجهات الرس

ل وسوائل االعوالم لجميو تقوديم الاوكر وكو ل  مل جهل وللمتدربيل مول جهول ثانيول، اعطاء الدعم للفري  الوطني للتعداد
بتغطيووول فعاليوووات التووودريب يوميوووا  موووول خوووالل االخبوووار والتقوووارير والمقووووابالت  باوووتى انواعهوووا وللصوووحفييل الووو   نوووواموا

للفري  الوطني للتعداد في بعض  مكاتبهاللجنل االنتخابات المركةيل التي نامت بتوفير تقديم الاكر ، وك ل  الصحفيل
  .الفلسطينيل المحافاات

 

الدعم والمساعدة والمساندة التي حاي بها الفري  الوطني للتعداد مل الجهات  أل ،واعتبر رئيس االحصاء الفلسطيني
يوودل علووى رو  المسووؤوليل، وموودم اال تمووام العووالي فووي دعووم  وو ا ، الاووريكل منوو  بدايوول فعاليووات العموول الميووداني للتعووداد

الوودعم والمسوواندة والمسوواعدة للفريوو  مواصوولل وتمنووت السوويدة عوووض ال يسووتمر الماووروا الوووطني السووياد  لفلسووطيل، 
متووودرب ومتدربووول فوووي كافووول  0333مووول  أكثووورتووودريب  سووويتم أنوووهالووووطني للتعوووداد فوووي جميووول مراحووول التعوووداد، وال سووويما 

ثلول فوي العود مول اجول تنفيو  المرحلول الميدانيول الثالثول مول التعوداد والمتم  00/7302فوي اوهر  المحافاات الفلسطينيل
التودريب المجهوةة  ناعوات، مما يتطلب  ل  توفير المئات مل 07/7302الفعلي للسكال والتي ستكول في بدايل اهر 

 .بناام الصوت وخدمل االنترنت، ألل عمليل تدريبهم ستكول باكل الكتروني
 

جميوول توورنيم ل و ووي حصوور و لمرحلوول  القادمووالوودور الكبيوور الوو   سوويقوم بووه الموورانبيل فووي ا  ونو ووت السوويدة عوووض أل
 .والمناآت والوحدات السكنيلواستيفاء استمارة حصر المباني   ،والمناات والوحدات السكنيل المباني

 


