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 مدينة وخارطة قلقيلية محافظة خارطة قلقيلية محافظة محافظ رواجبة رافع اللواء تسلم - 82/82/8802 –قلقيلية 
 بالمحافظة  خااة وبيانات المدير الوطني للتعداد/  عو،  ريي  احإحااء الللسطينيمعالي السيدة عال قبل من قلقيلية
 .لها المرافق والوفد الللسطيني احإحااء ريي   عو، عال معالي السيدة لقايه خالل ذلك جاء
 

 المجتمع عن دقيقة إحاايية بيانات نشر خالل من وذلك الللسطيني  احإحااء بها يقوم التي الجهود المحافظ وثمن
 مطلعا والتنمية  التخطيط في دور لها احإحااءات وهذه الوطنية  السيادة معالم احد هو احإحااء أن مؤكدا الللسطيني 
جراءاته االحتالل بلعل قلقيلية محافظة لها تتعر، التي التحديات واقع على الحضور  بالجدار والمتمثلة الظالمة  وا 

 .متكررةال المستوطنين واعتداءات واالستيطان
 

 بظاللها ألقت دايمة معاناة إلى أدت المواطنين على االحتالل جيش يلرضها التي الحاار حالة أن إلى  المحافظ وأشار
 التعداد انجاز يتم أن آمال المحافظة  تواجهها التي التحديات واقع أبرزت احإحاايية والبيانات الحياة  مناحي كافة على
 نظام وفق تدريبها يتم التي وطواقمه الللسطيني لإلحااء المركزي للجهاز المتواال هدعم عن معربا المحدد  وقته في

 .المطلوبة الخبرات يكسبهم أن شأنه من وهذا  لطواقم العمل دورات عقد في يتمثل مدرو  علمي
 
 لكوادر دعمهم المحافظة ومؤسسات المحافظ شاكرة قلقيلية  محافظة خاواية على  عو، عال أكدت جانبها من

 األولى  للمرة العد عملية في محوسب نظام وفق ويتم الثالث التعداد هو التعداد هذا أن إلى مشيرة  الللسطيني احإحااء
 .السكانية التجمعات دليل اعداد على العمل تخللها 2015 العام منذ له التحضير وجرى

 الحدود اعتماد وتم الخرايط تحديث حيث من يهاف العمل انتهى التي المحافظات من قلقيلية محافظة ان  عو، وأشارت
 للقطاعات مهمة مؤشرات سيعطي التعداد أن على مشددة تجمعاتها  من تجمع كل خريطة على الموضحة احإدارية

 نشر من سيمكن الحالي التعداد أن مضيلة والتنمية  للتخطيط عليها لالعتماد أسا  وهي واالقتاادية  االجتماعية
 لذا أرضها  على الجاثمة المستوطنات من والقريبة بالجدار المحاطة المناطق في كذلك مختللة  توياتمس على النتايج
 .السياسات ورسم التخطيط في ستستخدم رسمية وبيانات دقيقة تلاايل على التعرف في ستستخدم التعداد بيانات فان
 

 العام التعداد تنليذ لعملية تدريبهم يتم الذين لتعدادالعمل في ا طواقم مع لقاء الللسطيني احإحااء وريي  المحافظ وعقد
 مديرة عودة فحماوي نايلة به شاركت م  والتعلي التربية مديرية قاعة فيوذلك  المحافظة في والمنشآت والمساكن للسكان
 أهمية لىع مؤكدة الماضي  األسبوع بدأت والتي التدريب عملية باستضافة سعادتها عن عبرت حيث والتعليم  التربية
  .ومدرو  علمي نظام وفق المؤسسات وبناء والتخطيط السياسات رسم في التعداد


