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 واألغوار الشمالية في محافظة طوباس 7102العام يعلن نتائج التعداد  االحصاء الفلسطيني

  

أعلن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، أهم نتائج التعداد  -وفا 7108-8-9طوباس 
 .7102ي عام ، في محافظة طوباس واألغوار الشمالية، الذي أجر 7102 العام للسكان والمساكن والمنشآت

وقالت رئيس جهاز اإلحصاء، عال عوض في المؤتمر الذي ُعقد في محافظة طوباس، إن إعالن أهم نتائج 
 .التعداد في محافظة طوباس، هو ضمن سلسلة تشمل باقي محافظات الوطن

م التغيرات وأشارت إلى أن التعداد شمل كل أرجاء دولة فلسطين، مؤكدة أن هذا االنجاز هو استحقاق يبين لنا أه
التي طرأت على المجتمع الفلسطيني خالل العشر سنوات الماضية، وأنه أصبحت بين يدينا نتائج ضخمة عن 

 .المجتمع الفلسطيني، التي تعتبر حجر األساس لقيام دولتنا المستقلة

لها، وشارك ولفتت إلى أن هذا التعداد هو األول الذي تستخدم فيه أجهزة الكترونية في جمع المعلومات وتسجي
 .موظفا في دائرة طوباس، ولم تسجل أي حالة رفض( 58)فيه 

ونوهت إلى أن استقرار الظروف ضرورية لنجاح مثل هذه األعمال الضخمة، لكن االحتالل دائما يعمل كعائق 
 .أمام انجازات الفلسطينيين

ستراتيجي لقيام الدولة إن التعداد هو هدف ا: من جهته، قال القائم بأعمال محافظ طوباس أحمد األسعد
 .الفلسطينية، وهو تثبيت لحقوقنا في مناطق مهمشة كاألغوار التي يسعى االحتالل إلى إفراغها من أهلها

وأضاف ان رسالة نجاح التعداد في ظروف صعبة بوجود االحتالل رسالة بأن القيادة الفلسطينية ال تنسى 
 .األغوار وسكانها

وفي السياق، استعرض مدير التعداد في محافظة طوباس نور عابد، أهم نتائج التعداد في المحافظة والتي 
 :جاءت على النحو التالي

  من مجمل سكان % 0.1فردا، ما نسبته ( 719,72)بلغ عدد سكان محافظة طوباس واألغوار الشمالية
 .ن حيث عدد السكانفي ترتيب المحافظات م 08دولة فلسطين، وهي في المركز الـ

  من إجمالي سكان المحافظة% ,..0فردا، ما نسبته ( 9175,)بلغ عدد الالجئين في المحافظة. 
  فرد 5..أسرة، بمتوسط حجم األسرة ( 079.00)بلغ عدد األسر في المحافظة. 
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  مسكنا منها ( 089,22)مبنى، بينما بلغ عدد المساكن ( 009010)بلغ عدد المباني في المحافظة
 .ملك لألسرة% 55.7مأهوال، وما نسبته ( 079.00)

  ما بين عاملة ومتوقفة وقيد التجهيز( 79150)بلغ عدد المنشآت في المحافظة. 
  تستحوذ التجارة في المحافظة على نصف األنشطة ضمن المنشآت العاملة تقريبا التي تمارس فيها بنسبة

  .%,.17، وحلت الخدمات ثانيا بنسبة 81.7%

، وأخيرا عام 7112، ثم 2,,0ن هذا التعداد هو الثالث الذي يتم في فلسطين، وكان أول مرة عام يشار إلى أ
7102. 

 .نسمة 92519,25.بلغ عدد سكان فلسطين  فقد وبحسب نتائج التعداد األخير

 


