السيدة عوض ،تترأس صباح اليوم الجمعة 5802/80/52
اجتماعاً مركزياً للفريق الوطني للتعداد العام  5802في دولة فلسطين
ترأست معالي السيدة عال عوض رئيس االحصاء الفلسطيني /المدير الوطني للتعداد ،صباا اليبوا العمعب ،5802/80/52
اعتماعا مركزيا للفريق الوطني للتعداد العاا للسبكا والمسباك والمنتب ت  5802فبي دولب فلسبطي  ،وذلب فبي المربر الرئيسبي
لإلحصاء الفلسطيني امدين راا اهلل ،وفي مكتاه في مدين غبزة وذلب عابر االسبكايض ،حابرا اعاباء اللعنب التنفيذيب للتعبداد
ومدراء التعداد ومساعديها في المحافظات الفلسطيني .
وقد رحات السيدة عوض اأعااء الفريبق البوطني للتعبداد وتبكرتها علبم مواصبل العمبل ليبل نهبار وفبي ايباا العطبل الرسبمي ،
وهذا مما يدل علم عمق االنتماء والحرص علم إنعا هذا التعداد الوطني الهاا والذي يعتار متروعا سياديا لدول فلسطي .
وقد استعرض رئيس االحصاء الفلسطيني /المدير الوطني للتعداد ،مع اعااء الفريق الوطني للتعداد ترييا العمل خبالل الفتبرة
الس بباار ات ببكل ع بباا وعمليب ب ت ببدريض المب براقاي للتع ببداد الع بباا ات ببكل خ بباص اع ببد م ببرور اس بباوعا عل ببم عمليب ب الت ببدريض ،وك ببذل
استعراض خط العمل خالل مواصل عملي تدريض المراقاي خالل االساوع الرادا م الناحي الفني واإلداري  ،م اعل العمل
علم تذليل كاف العراات والمتاكل التي قد تواعه ذل .
وقببد تببا خببالل االعتمبباع تريببيا خط ب العمببل فببي التعببداد العبباا  5802اتببكل عبباا وتنفيببذ المرحل ب الةاني ب للتعببداد اتببكل خبباص
والمتمةل ب فببي حصببر وت برقيا عميببع المابباني والوحببدات السببكني والمنت ب ت واسببتيفاء اسببتمارة تعببداد المابباني والوحببدات السببكاني
والمنت ت والتي ستادأ خبالل الفتبرة مب  5802/08/10 – 80/01والتبي سبيروا اتنفيبذها طباقا ميبدانيا مخبتص مب المتبرفي
والمبراقاي يببديرا مببدير التعببداد ومسبباعديه فببي كببل محافظب تحببت اتب ار

رئببيس االحصبباء الفلسببطيني /المببدير الببوطني للتعببداد

واللعن التنفيذي للتعداد.
هذا وقد تا خالل االعتماع ترييا العمل االتعداد العاا  5802م كاف العوانض الفني واإلداري واإلعالمي  ،وقبد تمخبض عب
االعتماع عدة ق اررات وتوعيهات م رئبيس االحصباء الفلسبطيني /المبدير البوطني للتعبداد اخصبوص دعبا ومسباندة العمبل فبي
التعداد في دول فلسطي .

