
 

 دولة فلسطين
 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 

   7102 الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت  انطالقتعلن  عال عوض،
 

 

المدير الوطني للتعداد عن انطالق الفعاليات الميدانية للتعداد / أعلنت السيدة عال عوض رئيس االحصاء الفلسطيني
باإلعداد والتحضير  يقوم  يزي لإلحصاء الفلسطينالجهاز المرك، مشيرة أن 7102العام للسكان والمساكن والمنشآت 

 ينفذالذي يعتبر التعداد الثالث حيث  ،7102الفلسطينية خالل العام  والتجمعاتتعداد في جميع المحافظات الهذا  إلجراء
ع البيانات التقنيات الحديثة في جم ، وسينفذ هذا التعداد للمرة األولى باستخدامفلسطيني مستقل فلسطينية وبقرار   بأيد  

 .، ونظم المعلومات الجغرافية"التابلت" الكفيةاألجهزة بواسطة 
 

وينفذ كل عشر  على مستوى الوطن، ضخم عملية إحصائية يتم تنفيذهاأيعد  التعداد أن ،وأضاف المدير الوطني للتعداد
واالقتصادية واالجتماعية  غرافيةو الخصائص الديم مختلف إحصائية شاملة حول بياناتويهدف الى توفير قاعدة سنوات، 

ورسم السياسات،  التنموي التخطيط ألغراض تستخدم بيانات التعداد، و والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين
 .المسوح اإلحصائية المختلفة كما أنها تشكل إطارًا شاماًل لتنفيذ

 

تقسيم بم الفريق الوطني المكلف بتنفيذ التعداد جل إنجاح هذا المشروع الوطني الهام، سيقو أ منوأشارت السيدة عوض، 
، وحدة سكنية 711إلى  051لتسهيل عملية جمع البيانات، وتضم كل منطقة عد  عد مناطقالى  التجمعات السكانية

، 12/10/7102وتستمر حتى  05/12/7102، وسيتم تنفيذها ميدانيًا اعتبارًا من وتسمى هذه العملية بحزم مناطق العد
لتوضيح حدود  والمساكن والمنشآت سترشادية باللون األحمر على جدران المبانياال األرقام واإلشاراتوضع لها وسيتم خال

تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن من مراحل المرحلة األولى وتعتبر هذه العملية بمثابة  كل منطقة من مناطق العد،
 .7102 والمنشآت

 

التي  واإلشارات األرقامعلى  الحفاظتحمل المسؤولية بإن نجاح التعداد يتطلب منا جميعًا المدير الوطني للتعداد  واعتبر
ن قيام أو  تعداد،وشمولية تنفيذ الضمان دقة هو  واإلشارات األرقامالهدف من وضع هذه حيث أن ، سيضعها فريق التعداد

ومن واقع المسؤولية وعليه،  ،منذ سنواتيتم بذلها ة كبير ُيعد مخالفًة للقانون وضياعًا لجهود  أي فرد بإزالتها أو تعديلها
التعاون مع  وكذلك مطالبون جميعًا بعدم العبث بها أو إزالتها،فإننا  ،والمواطنة الصالحة والمساهمة في بناء الوطن

جميع أن ونوهت ة، بعد التأكد من أوراقهم الثبوتيأبنائكم وبناتكم التابعين للفريق الوطني للتعداد من  الباحثين الميدانيين
الموظفين وطواقم العمل الميداني في التعداد يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق على الصدر، 

 .مكان العملو تحمل اسم الجهاز، وتتضمن اسم الموظف، رقم الهوية، المسمى الوظيفي، 
 

ن فقددط، وأالتعددداد مددن الميدددان هددي ألغددراض إحصددائية  ن جميددع البيانددات التددي سدديتم جمعهددا أثندداءأ وأكدددت السدديدة عددوض،
البيانات والمعلومات سيكون ممثاًل بجداول إحصائية إجماليدة، أمدا المعلومدات الفرديدة فسدتبقى سدرية حيدث يدتم حفظهدا  نشر

مشددديرة إلدددى ان االحصددداء . 0222انون اإلحصددداءات العامدددة لعدددام بموجدددب قدددفدددي الجهددداز المركدددزي لإلحصددداء الفلسدددطيني 
 .لتلقي استفسارات المواطنين حول التعداد 0022022022لسطيني خصص رقم مجاني الف


