اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت2017
بيـ ــان رقم ()02
إنطالق املرحلة امليدانية الثانية للتعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت2017
مرحلة حصر وترقيم جميع املباني والوحدات السكنية واملنشآت

"لنحافظ على العالمات واألرقام التي يضعها مندوبو التعداد على
مداخل المباني والمساكن والمنشآت"
أختي املواطنة  ....أخي املواطن ............انتهاء مرحلة حزم مناطق العد
لقد قام مندوبو التعداد خالل الفرتة من  2017/07/15وحتى  2017/08/07بحزم مناطق العد من خالل وضع اإلشارات باللون األحمر عىل جدران املباين
واملساكن واملنشآت ،وذلك بهدف ضامن الشمول وعدم إسقاط أي منطقة أو مبنى ،وكذلك ضامن عدم التكرار وعدم التداخل بني مناطق العد ،وتعترب
هذه العملية مبثابة الخطوة األساسية يف تنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن واملنشآت ،وأن نجاح التعداد يتطلب منا جميعاً تحمل املسؤولية والتعاون
بالحفاظ عىل هذه األرقام والعالمات ،وأن قيام أي فرد بإزالتها أو العبث بها يعد مخالفة للقانون وضياع لجهود كبرية يتم بذلها منذ سنوات.
أختي املواطنة  ........أخي املواطن ......بدء مرحلة حصر وترقيم املباني والوحدات السكنية واملنشآت
سيقوم مندوبو التعداد اعتبارا ً من  2017/09/16ولغاية  2017/10/31بتنفيذ املرحلة الثانية من الفعاليات امليدانية للتعداد ،وتتمثل هذه املرحلة يف
حرص وترقيم املباين والوحدات السكنية واملنشآت يف جميع املحافظات الفلسطينية ،من خالل وضع أرقام باستخدام قلم شمعي أزرق عىل مداخل املباين
والوحدات السكنية وقلم شمعي أحمر عىل مداخل املنشآت ،وسيتم بذل كل جهد ممكن لتكون بخط مناسب وصغري قدر اإلمكان .ونهيب بجميع
املواطنني الحفاظ عىل هذه األرقام وعدم إزالتها.
أخي صاحب /مالك املبنى واملسؤول عن املبنى :تعداد املباني يسبق تعداد املساكن والسكان
سيقوم مندوبو التعداد بزيارتكم خالل الفرتة من  2017/10/31-09/16الستيفاء استامرة حرص املباين والوحدات السكنية ،والتي تحتوي عىل البيانات
التعريفية للمبنى مثل :اسم املبنى ،اسم املالك ،إضافة اىل البيانات املتعلقة بخصائص املبنى مثل :نوع املبنى ،مادة البناء ،عدد الطوابق ،استخدام املبنى،
ملكية املبنى ،سنة التأسيس للمبنى ،وعدد الوحدات السكنية يف املبنى وملكيتها واستخداماتها .ونأمل من جميع املواطنني التعاون مع فريق التعداد
وتوفري البيانات املطلوبة.
أخي صاحب /مالك املنشأة واملسئول عنها :تعداد املنشآت يسبق تعداد السكان واملساكن
سيقوم مندوبو التعداد بزيارتكم خالل الفرتة من  2017/10/31-09/16الستيفاء استامرة حرص املنشآت ،والتي تحتوي عىل البيانات التعريفية للمنشأة
مثل :االسم ،املوقع ،إضافة اىل بيانات اقتصادية حول نشاطها ،تنظيمها االقتصادي ،كيانها القانوين ،ملكيتها ،تسجيلها ،رأس املال ،عدد العاملني فيها ،وسنة
تأسيسها ،ونتطلع لتعاونكم معنا يف توفري البيانات املطلوبة.
أختي املواطنة  ....أخي املواطن ..........يرجى االحتفاظ باالستبيان التذكيري وتعبئته يف املوعد احملدد
سيقوم مندوبو التعداد أثناء الزيارة األوىل لكم ضمن “مرحلة حرص وترقيم املباين والوحدات السكنية” بتسليمكم استبياناً تذكريياً يحتوي عىل البيانات
األساسية ألفراد األرسة ،ونتطلع اىل تعاونكم من خالل استيفاء االستبيان من قبل رب األرسة أو أحد أفرادها البالغني بالبيانات املطلوبة بعد قراءة التعليامت
الخاصة باستيفائه ،والتأكد من صحة البيانات التي يتم استيفاؤها ،واالحتفاظ به وتسليمه للعداد عند زيارته لألرسة خالل الفرتة من .2017/12/24 – 01
يؤكد الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عىل أن البيانات اإلحصائية التي يتم جمعها من امليدان هي لألغراض اإلحصائية البحتة ،وان نرشها سيكون من
خالل جداول إحصائية إجاملية ،ويلتزم الجهاز بالحفاظ عىل رسية البيانات الفردية وذلك مبوجب قانون اإلحصاءات العامة لعام  ،2000كام نؤكد عىل أن
جميع طواقم العمل يف التعداد يحملون هوية موقعة ومثبت عليها صورة شخصية ملونة تعلق عىل الصدر تحتوي عىل اسم الجهاز ،اسم املوظف ،رقم
هويته ،املسمى الوظيفي ،ومكان عمله ،لذا نرجو من جمهورنا الكريم التأكد من هويته قبل اإلدالء بأي معلومات ،ونود اإلشارة اىل أن جمع البيانات يتم
من خالل استخدام األجهزة اللوحية “التابلت” من قبل فريق التعداد.

شاكرين لكم حسن تعاونكم مع الفريق الوطني املكلف بتنفيذ التعداد
ومع ًا وسوي ًا لنبني الوطن
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