
  2017يعمن نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت  الفمسطيني اإلحصاء
 في محافظة قمقيمية

 
جخى اليؽم اإلعالن عؼ نتائج التعجاد العام لمدكان والسداكؼ والسشذآت   -25/07/2018 -قمقيمية

وذلغ خالل احتفال رسسي نعػ في قاعة الذييج أبؽ عمي إياد في  ، 2017الثالث لسحافعة قمقيمية لمعام 
دار محافعة قمقيمية، بخعاية السحافظ المؽاء رافع رواجبة ورئيذ جياز اإلحراء السخكدي الفمدطيشي 

. وضعال ع.د
وشارك في الؽرشة عبج الخحيػ بخىػ عزؽ السجمذ التذخيعي، العسيج حدام ابؽ حسجة نائب السحافظ، 

مسثل بمجية قمقيمية مرطفى ابؽ صالح ومسثمي البمجيات والسجالذ في السحافعة، مسثمؽ القؽى الؽطشية، 
. مجراء ومسثمؽ السؤسدات الخسسية والذعبية

   
عطخه مؼ الحكخ الحكيػ والدالم الؽطشي نقل السحافظ تحيات الخئيذ ابؽ  وخالل االحتفال الحي بجأ بآيات

مازن الثابت عمى الثؽابت والجاعػ لكافة األنذطة التي تداىػ في عسمية البشاء والخقي باألداء، مثسشا جيؽد 
الجياز السخكدي لإلحراء الفمدطيشي وعمى رأسيا جيؽد الجكتؽرة عال عؽض رئيذ الجياز، مذيخا إلى 

ن التعجاد العام لمدكان والسداكؼ ىؽ في سمػ األولؽيات الؽطشية وىؽ مذخوع سيادي لو األثخ الكبيخ في أ
. وضع رؤية ميشية وإستخاتيجية لبشاء مؤسدات دولتشا الفمدطيشية العتيجة

  
تػ  وأشار السحافظ إلى أن ىشاك جيؽد كبيخة بحلت إلتسام التعجاد وانجازه بالذكل العمسي والحزاري الحي
إخخاجو بيا، وىحا أن دل عمى شيء فإنسا يجل عمى السيشية العالية التي يعسل بيا الجياز السخكدي 

لإلحراء الفمدطيشي، مزيفا أن نتائج التعجاد يجب إن يتػ واستثسارىا في عسميات التخطيط خاصة في 
لشتائج في تحجيث دراستشا الخطة اإلستخاتيجية السكانية التي تػ إعجادىا العام الساضي وستداعجنا ىحه ا

. وخططشا السدتقبمية كي تكؽن السخشج لشا في أي عسمية تخطيط مقبمة
  

ودعا السحافظ مخاكد األبحاث والجامعات إلى االستفادة مؼ ىحه الشتائج وتؽظيفيا بذسل عمسي وسميػ 
ا في اإلعالن عؼ واخح الشتائج والبشاء عمييا، شاكخا كل السؤسدات والفعاليات واألشخاص الحيؼ شاركؽ

. الشتائج
بجورىا شكخت عؽض السحافظ ومؤسدات السحافعة عمى ىحه االستزافة، مؤكجة بان الجياز السخكدي 

لإلحراء أعمؼ عؼ الشتائج األولية لمتعجاد العام عمى مدتؽى الؽطؼ في حفل رسسي بخعاية وحزؽر 



رة إلى أن ىحه الؽرشة تأتي ضسؼ الخئيذ محسؽد عباس، ورئيذ الؽزراء الجكتؽر رامي الحسجهلل، مذي
. سمدمة ورش العسل التي يتػ تشعيسيا في مختمف محافعات الؽطؼ لإلعالن عؼ نتائج التعجاد 

  
وقالت عؽض لقج كانت محافعة قمقيمية الدباقة في دعػ التعجاد خالل مخاحمو السختمفة، كانت سباقة إلى 

ىتسام الحي أولتو وتؽليو ليحا السذخوع وسعييا طمب إعالن الشتائج لمسحافعة، وىحا يجل عمى مجى اال
. الستغالل بياناتو لمسرمحة العامة

  
وأشارت عؽض إلى أن الشتائج والسؤشخات ىي ثسخة جيج متؽاصل وعسل دؤوب استغخق ثالثة سشؽات مؼ 

ي شتى اإلعجاد والتحزيخ والتشفيح، حتى بات بيؼ أيجيشا كشدا معمؽماتيا يعكذ صؽرة الؽاقع الفمدطيشي ف
السجاالت، األمخ الحي يتطمب مشا االستغالل األمثل واالستفادة القرؽى مؼ البيانات، عبخ تخجستيا إلى 

. خطط وبخامج تشعكذ إيجابا عمى حياة السؽاطؼ الفمدطيشي
  

وقجمت عؽض نبحة تاريخية عؼ التعجادات وأىسيتيا ومشيجية تشفيحىا عمى مدتؽى الؽطؼ، مذيجه بتعاون 
حافعة مع الفخيق الؽطشي لمتعجاد بالخغػ مؼ الحالة االستثشائية التي يعانييا مؽاطشؽ السحافعة مؤسدات الػ

جخاء االستيجاف السسشيج ليػ وألرضيػ مؼ قبل االحتالل، وقجمت شكخىا لمسحافظ عمى دعسو الالمحجود 
ت السحافعة عمى ليحا السذخوع وحخصو ومؽاكبة كافة مخاحل تشفيحه ورعايتو ليحا الحجث، شاكخة مؤسدا

. تعاونيػ ودعسيػ لمتعجاد
  

مؼ جانبو قجم زىخان اخميف مجيخ التعجاد عخضا لشتائج التعجاد العام لمسحافعة استعخض فييا أىػ 
تجسعا سكانيا وعجد  34السؤشخات الستعمقة بالسحافعة مؼ حيث عجد التجسعات الدكانية والبالغ عجدىا 

مؼ مجسل  % 2.4 ندسة، حيث تذكل السحافعة ما ندبتو( 112400) الدكان لمسحافعة والبالغ عجدىػ
سكان فمدطيؼ؛ وتػ استعخاض السؤشخات الستعمقة بالتخكيب والتؽزيع العسخي لدكان السحافعة؛ والحالة 
الدواجية والؽاقع الرحي والتعميسي، وواقع سؽق العسل مؼ حيث السذاركة في القؽى العاممة والبطالة 

حدب الجشذ؛ وبخرؽص السباني والسشذات فقج تػ استعخاض أىػ السؤشخات  وعجد العاطميؼ عؼ العسل
. الستعمقة بيا مؼ حيث األعجاد واألنؽاع وأعجاد السذتغميؼ في السشذات

  
وفي نياية الؽرشة تػ تكخيػ رئيدة الجياز السخكدي لإلحراء الفمدطيشي وطاقػ التعجاد في السحافعة 

. تقجيخا لسا بحلؽه مؼ جيؽدة بشاء

 



 


