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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

تقديم

إن التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان 2017 هو التعداد األول من نوعه 
الذي  يتم تنفيذه بقرار رسمي لبناني، وهو أول وأكبر عمل إحصائي ستوجه نحو األخوة الالجئين الفلسطينيين في 
لبنان بهدف توفير بيانات واضحة ودقيقة للحكومة اللبنانية لرسم سياسات مالئمة لعالج قضاياهم الملّحة، السيما 

في ظل الظروف المحلية واالقليمية والدولية الراهنة، حيث تتزايد الحاجة لقاعدة بيانات متينة من أجل تطوير الخطط 
واالستراتيجيات وصياغة السياسات والبرامج لتحسين ظروفهم المعيشية بالشراكة مع المجتمع الدولي.

لقد أّدى غياب اإلحصاءات الرسمية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، رغم مرور ما يزيد عن سبعة عقود على 
لجوئهم إلى أراضيه بفعل االحتالل اإلسرائيلي لوطنهم، بشكل جزئي إلى إعاقة قدرة الحكومة اللبنانية جزئيًا على 

تطوير سياساتها في التعاطي مع هذا الملف. على العكس، فإن التفاوت في تقدير األرقام والمعطيات حولهم، وتعدد 
مصادرها ساهما في نشر إستخالصات غير دقيقة وخاطئة في كثير من األحيان.

لقد وجدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في سعيها إلى تحسين الظروف المعيشية لالجئين الفلسطينيين في لبنان، 
استحالة الوصول إلى هذا الهدف النبيل والذي يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، من دون إدراك شامل للحقائق 
والوقائع االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية لهم. لذلك، أصدرت »مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان«1، التي سبق وبادرت اللجنة إلى تشكيلها مطلع العام 2015، توصية إلى الحكومة اللبنانية 
تقضي بإجراء تعداٍد في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، بهدف توفير المؤشرات المطلوبة لدعم جهود 

الحكومة في سعيها لصياغة السياسات المالئمة2.

تنفيذًا لهذه التوصية، بادرت لجنة الحوار إلى تيسير المناقشات بين السلطات اللبنانية والفلسطينية وصواًل إلى إقرار 
وتوقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين في تشرين األول 2016. وبدعٍم مالي من حكومتي اليابان والنروج، ومن صندوق 

اليونيسيف للطفولة، تمّكنت اللجنة، بالشراكة مع إدارة اإلحصاء المركزي والجـهـاز الـمـركـزي لإلحـصـاء الـفلسطيني 
من توفير الموارد المالية والتقنية الالزمة إلجراء عمليات التعداد وتنفيذه خالل العام 2017، وفق المعايير والمناهج 

الدولية المعتمدة إلجراء التعدادات.  

شمل التعداد السكان من الالجئين الفلسطينيين الذين يعيش معظمهم في 12 مخيمًا و156 تجمعًا على امتداد 
األراضي اللبنانية. وأتاح استخدام التقنيات الحديثة المتقدمة لجهازي اإلحصاء اللبناني والفلسطيني تنفيذ العمل 

الميداني وفق أعلى معايير جمع البيانات ومراقبة الجودة.

1. تتكون مجموعة العمل اللبنانية حول قضايا الالجئين الفلسطينيين من ممثلي األحزاب السياسية اللبنانية األساسية التالية: القوات اللبنانية، حزب هللا، 
حركة أمل، التيار الوطني الحر، حزب الكتائب، تيار المستقبل والحزب التقدمي االشتراكي.

2. توصية رقم 5 الصادرة في 24 نيسان 2015  راجع النص في : »رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان« منشورات لجنة الحوار 
اللبناني الفلسطيني، 2017، صفحة :23. 
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لقد أثار التعداد، في مرحلة اإلعداد كما بعد إنجازه، جداًل وتشكيكًا حول أهدافه وتوقيته. حيث إعتبرته بعض   
األوساط خطوة بإتجاه توطين الالجئين الفلسطينيين، وأعرب آخرون عن قلقهم من تأثيره على موازنة وكالة االونروا 

ن كَنا نتفهم خلفيات ودوافع مثل تلك الهواجس وفقدان الثقة، معطوفة على  ومستوى خدماتها. نحن في لجنة الحوار، واإ
التاريخ السلبي، فإننا ما زلنا نؤمن بأن المقاربة المستندة إلى األرقام العلمية المثبتة ميدانيًا وما تثبته الوقائع الراسخة، 

هي المقاربة األمثل التي تتيح الوصول إلى اإلصالح المنشود في مجال العالقات اللبنانية الفلسطينية، ومن أجل 
تحسين األوضاع المعيشية لالجئين في المخيمات والتجمعات . 

إن تهيئة المناخ لتطوير سياسات عامة مبنية على بيانات ووقائع موثوقة، بالتوازي مع معالجات سياسية توافقية، هي 
حاجة لبنانية ملّحة في يومنا هذا، ليس فقط حول المواضيع البالغة الحساسية، بل حول كل الملفات الكبرى المطروحة 

في لبنان. ويحدونا األمل والثقة اآلن وبعد هذا التعداد، أنه بات بمقدور الحكومة اإلفادة من الخبرة الثمينة المتراكمة 
إلجراء تعداد عام للمقيمين على األراضي اللبنانية طال إنتظاره. 

لقد إنخرط أكثر من 1000 شاب وفتاة، من أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني، في جهد مثابر من أجل   
إنجاح التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان. وقد شَكل الوصول إلى بعض 

المناطق ذات الحساسية األمنية في مرحلة جمع البيانات تحديًا بالغ األهمية، إال أن التعاون المشترك بين المؤسسات 
األمنية اللبنانية والفلسطينية والقوى المحلية ذّلل العوائق وسَهل دخول وتحرك الباحثين في كل مناطق العمل 

المستهدفة من دون إستثناء.

إن النتائج التي سيتم إصدارها تباعًا في األشهر المقبلة ستوفر ثروة من المعطيات، يستفيد منها أصحاب   
القرار في المؤسسات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة، ومنظمات المجتمع المدني، والباحثين 
واألكاديميين وكل المعنيين بتأمين حياة كريمة لالجئين الفلسطينيين بإنتظار تحقيق حقهم بالعودة إلى أرضهم، 

فلسطين.

حسن منيمنة

رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

بيروت، كانون األول 2017
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كلمة شكر

التعــداد العــام للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات 
الفلســطينية فــي لبنــان )2017( مشــروع طمــوح قادتــه لجنــة 
الحــوار اللبنانــي الفلســطيني بالشــراكة مــع إدارة اإلحصــاء 
المركزي اللبناني والجـهـاز الـمـركـزي لـإلحـصـاء الـفلسطيني.

حســن  د.  الفلســطيني  اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  رئيــس  يــوّد 
منيمنــة  توجيــه الشــكر إلــى دولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 
المســتمرين  ودعمــه  رعايتــه  علــى  الحريــري  ســعد  الســيد 
تمــام ســالم أساســيًا  الرئيــس  للجنــة. وقــد كان دعــم دولــة 

نطالقتــه.    واإ للتعــداد  الحكومــة  إقــرار  لتأميــن 

كمــا ويعــرب د. منيمنــة عــن تقديــره للجهــود الفائقــة التــي 
بذلها  كل من: مدير عام إدارة اإلحصاء المركزي د. مرال 
توتليــان، رئيســة الجـهـــاز الـمـركـــزي لـإلحـصـــاء الـــفلسطيني 
ــي  د.عــال عــوض، ومديــر التعــداد الســيد عبــد الناصــر األّي
وأعضــاء فريــق اإلدارة المركزيــة المشــتركة كافــًة )مــن كبــار 
ومنســقي  المعلومــات،  تكنولوجيــا  وخبــراء  اإلحصائييــن، 
الحملــة اإلعالنيــة، والمراقبيــن الميدانييــن، ورؤســاء الفــرق 
مــن  اآلخريــن  واألعضــاء  اإلدارييــن  العداديــن،  الميدانيــة، 
دارة وتنفيــذ ومراقبــة  فريــق العمــل فــي المشــروع( لتخطيــط واإ
ورصــد وتنســيق نشــاطات التعــداد العــام للســكان والمســاكن 
فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان 2017.

والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  انجــاز  فــي  أســهم  لقــد 
فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان 2017 
التمويــل المقــّدم مــن حكومتــي اليابــان والنــروج فضــاًل عــن 

اليونيســف. للطفولــة؛  المتحــدة  األمــم  منظمــة 

وال بــد مــن أن يشــمل الشــكر أيضــًا جميــع أعضــاء مجموعــة 
فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  اللبنانيــة حــول قضايــا  العمــل 
لبنان والمنظمة اإلستشارية الدولية )فافو Fafo( لمبادرتهم 

ولدعمهــم التخطيــط والتحضيــر للتعــداد.

وقــد كان للجنــة التوجيهيــة المكّونــة مــن وزارات: الخارجيــة 
وســفارة  والبلديــات  والداخليــة  الوطنــي  والدفــاع  والمغتربيــن 
دولــة فلســطين دوٌر أساســي فــي كل مســار خطــوات العمــل 
ومنظمــة  واالونــروا  اإلســكوا  أســهمت  كمــا  المشــروع.  فــي 
العمل الدولية واليونيســيف وصندوق األمم المتحدة للســكان 
وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، مــن خــالل عمــل اللجنــة 
والتقنيــة  الفنيــة  المشــورة  تقديــم  فــي  للتعــداد،  االستشــارية 

والتعــاون طــوال مســار العمــل.

بشــكل  الفلســطيني،  اللبنانــي  الحــوار  لجنــة  أعتمــدت  كمــا 
لبنــان  لمكتــب  واللوجســتي  اإلداري  الدعــم  علــى  كبيــر، 
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي خــالل مراحــل المشــروع 

كافــًة.

إن لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني تتوّجــه بشــكرها العميــق 
أعــاله  المذكــورة  والمؤسســات  الشــخصيات  جميــع  إلــى 
لجهودهــم التــي ال تقــدر بثمــن مــن أجــل إنجــاز التعــداد العــام 
للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية 
بالتعــاون  يســعها إال اإلشــادة  لبنــان 2017. كمــا ال  فــي 
الــذي أبــداه األخــوة الفلســطينيون والمقيمــون فــي المخيمــات 
إلــى  العمــل  لفــرق  المتكــررة  الزيــارات  خــالل  والتجمعــات 

منازلهــم. 
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1. مقدمة

التعــداد العــام للســكان والمســاكن هــو أحــد أهــم أركان العمــل 
اإلحصائــي فــي ســائر الــدول، وهــو ضــرورة أوليــة لصياغــة 
كمــا  العامــة،  السياســات االجتماعيــة واالقتصاديــة  قــرار  واإ
يمثــل شــكاًل مــن أشــكال الســيادة الوطنيــة علــى األرض. 
وتنّفــذ معظــم الــدول تعــدادات للســكان بصــورة دوريــة كل 
عشــر ســنوات، لكــي يبقــى صانعــو القــرار والجهــات المعنيــة 
األخــرى علــى إطــالع علــى درجــة االســتقرار الســكاني وحجــم 

ــرات فــي خصائصــه. التغّي

دراكًا منها ألهمية معرفة ومتابعة التغّيرات األساسية لدى  واإ
الســكان مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، باشــرت لجنــة 
الحــوار اللبنانــي الفلســطيني فــي عــام 2015  التحضيــر 
إلجــراء تعــداٍد للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات 

الفلســطينية فــي لبنــان.

وَقعــت  عاميــن،  مــن  أكثــر  إســتغرقت  تحضيــرات  وبعــد 
الحكومتــان اللبنانيــة والفلســطينية علــى مذكــرة تفاهــم  بينهمــا 
فــي تشــرين األول 2016 إســتنادًا إلــى قــرار أصــدره مجلــس 
بنتيجتــه  باشــرت  تاريخــه3.  مــن  شــهرين  قبــل  الــوزراء  
لـإلحـصـــاء  الـمـركـــزي  والجـهـــاز  المركــزي  اإلحصــاء  إدارة 
الـــفلسطيني، تحــت مظلــة لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني، 
عمليــة تنفيــذ التعــداد العــام للســكان والمســاكن فــي المخيمــات 

والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان.

1.1. مصادر أخرى للبيانات

تتوافــر البيانــات عــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان قبــل 
المخيمــات  فــي  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  إجــراء 

همــا: 2017 مــن مصدريــن  الفلســطينية  والتجمعــات 

كٍل 	  لــدى  التســجيل  بيانــات  وهــي  اإلداريــة:  البيانــات 
مــن وكالــة األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن 
الفلســطينين فــي الشــرق األدنــى - االونــروا، والمديريــة 
العامــة للشــؤون السياســية والالجئيــن فــي وزارة الداخليــة 

والبلديــات فــي لبنــان.

وكاالت 	  أجرتهــا  التــي  بالعّينــة  المســوحات  بيانــات 
ودوليــة. محليــة  حكوميــة  وغيــر  حكوميــة 

وكمــا يظهــر فــي الجــدول الــوارد أدنــاه، أشــارت الدراســات 
بإستمرار إلى أن ما يقارب نصف عدد الالجئين المسجلين 

ليســوا مــن المقيميــن الدائميــن فــي لبنــان. 

بيــن  إحصائيــة  مقارنــات  إجــراء  يمكــن  ال  فإنــه  وبالتالــي 
البيانــات اإلداريــة وبيــن المســوحات بالعّينــة حتــى تاريخــه4.

3. وقّعت الحكومتان اللبنانية والفلسطينية مذكرة التفاهم  في 2016/10/19 إستناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 2016/08/25.
4. إستبعد المشروع إجراء تعداد باإلستناد إلى السجالت اإلدارية التي سبقت اإلشارة إليها بسبب غياب الشروط المناسبة، وخاصة نظام تعريف موحد 

يسمح بربط المعلومات. كما يحتاج هكذا تعداد إلى منظومة بيانات ضمن السجالت عالية المستوى يجري تحديثها باستمرار.
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جدول رقم51

شمول سنة العدد التقديري لالجئين 
الفلسطينيين المصدر نوع البيانات

كل لبنان 2016 459,292 االونروا
إدارية

كل لبنان 2016 592,711 مديرية الشؤون السياسية والالجئين في وزارة 
الداخلية والبلديات

كل لبنان 1997 200,000 إدارة اإلحصاء المركزي
مسح مبنّي على عّينة 

ال تشمل لوكاالت حكومية
المخيمات 1994/1995 67,000 إدارة الإلحصاء المركزي/مديرية شؤون 

الالجئين في وزارة الداخلية

مخيمات 
وتجمعات 1999/2000 140,000 فافو

مسح مبنّي على عّينة 
لوكاالت غير حكومية

كل لبنان 2010/2015 260,000 to 
280,000 الجامعة األميركية في بيروت/ االونروا

كل لبنان 2016 193,000 to 
241,000

تقديرات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني مبنية على دراسات مستندة أساسًا 
على مسح مبنّي على عّينة

1.2. األهداف

تمثــل الهــدف األساســي مــن هــذا التعــداد فــي توفيــر مجموعــة 
مــن البيانــات الحديثــة عاليــة الجــودة حــول الســكان والمســاكن 
في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، إلستخدامها 
تخــاذ القــرارات فيمــا يتعلــق بمعالجــة  ألغــراض التخطيــط واإ

أوضــاع الالجئيــن الفلســطينيين المقيميــن ضمــن نطاقهــا.

فمثــل هــذا التعــداد يشــّكل حجــر الزاويــة فــي أي عمليــة مقاربــة 
لبنــان. وهــو  فــي  الفلســطينيين  الالجئيــن  أوضــاع  لمعالجــة 
أمــر ال يمكــن تحقيقــه مــن دون توّفــر عــدد مــن المؤشــرات 
قضايــا  تشــمل  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الخصائــص  عــن 
الصحــة، التعليــم، العمــل والهجــرة وغيــر ذلــك مــن مؤشــرات 

ســكانية ديموغرافيــة أخــرى.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد كان من أهداف التعداد أيضًا:

جغرافــي 	  معلومــات  بنظــام  مربــوط  بيانــات  بنــك  تأميــن 
وطنــي )GIS( لجميــع المبانــي والوحــدات الســكنية وغيــر 
الســكنية فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية الموجــودة 

علــى األراضــي اللبنانيــة كافــة. 

لدراســات 	  عينــات  لســحب  إحصائــي  إطــار  تشــكيل 
الفلســطينية. والتجمعــات  للمخيمــات  الحقــة   متخصصــة 

 	 ، محــددة  صغيــرة  مناطــق  حــول  إحصائيــات  توفيــر 
كمتطلــب أساســي لعمليــة التخطيــط علــى النطــاق المحلــي.

البيانــات 	  ســتوفر  إذ  ســكانية:  تقديــرات  إجــراء  إتاحــة 
اإلحصائيــة الناتجــة عــن هــذا التعــداد أساســًا لتقديــرات 

القادمــة. الســنوات  فــي  الســكان 

الوطنــي 	  المســتوى  علــى  اإلحصائيــة  القــدرات  تعزيــز 
بإعتبارهــا أحــد أشــكال ممارســة الســيادة الوطنيــة علــى 

المقيميــن. والســكان  األرض 

5. آخر التقديرات ألعداد الالجئين الفلسطينيين، منشورات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 2016، »اللجوء الفلسطيني في لبنان، كلفة األخوة في زمن 
الصراعات، صفحة 242«.
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

1.3 مراحل التعداد

إســتغرق مشــروع التعــداد منــذ انطــالق التحضيــرات لــه وحتــى 
تحديــات  لبنــان  خاللهــا  شــهد  ســنوات  ثــالث  قرابــة  تنفيــذه 
تــّم  القائميــن عليــه. وقــد  تثــن  لــم  قليميــة  واإ سياســية محليــة 
تنفيــذه علــى مراحــل عــدة، تــّم خاللهــا إعــداد وتنفيــذ األنشــطة 

المتعلقــة بــه كافــة. وهــذه المراحــل هــي:

منتصــف  مــن  التحضيريــة:  المرحلــة 

2017 شــباط  حتــى   2016 العــام 

جــرى خــالل هــذه المرحلــة إصــدار القــرارات الرســمية الخاصــة 
الالزمــة،  واللجــان  التنظيميــة  الهيــاكل  وتشــكيل  بالتعــداد، 
إلــى جانــب التشــاور مــع األطــراف المعنيــة بشــكل مباشــر 
ومســتخدمي البيانــات. كمــا تــم العمــل علــى إســتكمال البنيــة 
التحتيــة الالزمــة لنظــم المعلومــات وتوظيــف الطاقــم اإلداري 
وتوفيــر اللــوازم والمعــدات كافــة، وتصميــم اإلســتمارات واإعــداد 
وتنظيــف  والترميــز  التدقيــق  بعمليــات  الخاصــة  الخطــط 

البيانــات وتقديــر أعــداد العامليــن.

المرحلة الميدانية: من آذار إلى آب 2017

تضّمــن العمــل الميدانــي لجمــع بيانــات التعــداد ثالثــة مراحــل 
ترقيــم وحصــر  العــّد،  مناطــق  تحديــد وحــزم  هــي:  أساســية 
الفعلــي  العــّد  مرحلــة  وأخيــرًا  الســكنية،  والوحــدات  المبانــي 
بنظــام  مكتبيــًا   الخرائــط وربطهــا  إعــداد  تــمَّ  كمــا  للســكان. 
المعلومــات الجغرافيــة GIS فــي مطلــع العــام 2016، وجــرى 
تحديــث الخرائــط فــي المرحلــة الثانيــة مــن العمــل الميدانــي. 
وكانــت مرحلــة العــّد الفعلــي المرحلــة األكثــر أهميــة  التــي 
العــّد  مرحلــة  تبعتهــا   ،2017 تمــوز  و31   17 بيــن  تّمــت 

الَبعــدي التــي ُأنجــزت فــي آب 2017.

ــات ونشــرها مــن  ــة معالجــة البيان مرحل

ــون األول 2017 ــى كان ــول حت أيل

وفــق  وترميزهــا  البيانــات  تنظيــف  المرحلــة  هــذه  فــي  تــّم 
التصنيفــات العالميــة والوطنيــة، ثــم تحليلهــا وتبويبهــا، وتبــع 
جــرى  األوليــة  النتائــج  حــول  تقريــر  مســودة  صياغــة  ذلــك 
إطالقــه فــي إحتفــال رســمي ُاقيــم فــي الســراي الكبيــر برعايــة 

الحريــري. ســعد  الحكومــة  رئيــس  دولــة  وحضــور 
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2. المفاهيم والمصطلحات

تســتند المفاهيــم والتعاريــف المســتخدمة فــي التعــداد العــام 
للســكان والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطيينة  
المعتمــدة  المتحــدة  األمــم  وتوصيــات  مبــادئ  إلــى   2017
بعــض  إدخــال  الســكان والمســاكن6. وقــد جــرى  لتعــدادات 
التعديــالت الطفيفــة إلســتيعاب الظــروف المحليــة لالجئيــن 

الفلســطينيين فــي لبنــان.

2.1. تعداد السكان

وتصنيــف  لجمــع  الكّليــة  العمليــة  هــو  الســكاني  التعــداد 
اإلحصائيــة  البيانــات  وتوفيــر  ونشــر  وتحليــل  ومعالجــة 
فــي  تجــري  التــي  واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  الديموغرافيــة 
فتــرة مرجعيــة محــّددة، وتشــمل أكثــر نطــاق جغرافــي صغــرًا، 
وجميــع األشــخاص المتواجديــن داخــل حــدود بلــد مــا، أو فــي 

أي جــزء محــّدد الحــدود مــن هــذا البلــد7.  

2.2. تعداد المساكن

تعداد المساكن هو العملية الكّلية لجمع وتصنيف ومعالجة 
وتحليــل ونشــر وتوفيــر البيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة بعــدد 
وظــروف الوحــدات الســكنية وتوابعهــا التــي تتوّفــر لألســر 
المعينــة، وتجــري فــي فتــرة مرجعيــة محــّددة وتشــمل جميــع 
األحيــاء الســكنية وســاكنيها  فــي بلــد مــا،  أو فــي أي جــزء 

محــّدد الحــدود مــن هــذا البلــد8.

2.3 الالجئ الفلسطيني

هــو »كل فلســطيني ُهّجــر إلــى األراضــي اللبنانيــة  بــدءًا 
مــن العــام 1946 بســبب عمليــات اإلقتــالع ومــا رافقهــا مــن 
أشــكال التهجيــر القســري، ومــا تــاله مــن إحتــالل إســرائيلي 
لكامــل فلســطين عــام 1967 وتداعيــات ذلــك، وكل متحــّدر 

مــن الجــىء فلســطيني بالمعنــى المحــّدد آنفــًا«9.

ينطبــق تعريــف الالجــئ الفلســطيني فــي لبنــان علــى كل فــرد 
مســّجل لــدى وكالــة االونــروا فــي لبنــان10 ولــدى المديريــة 
الداخليــة  وزارة  فــي  والالجئيــن  السياســية  للشــؤون  العامــة 

والبلديــات11 أو إحداهمــا دون االخــرى. 

كمــا تــم وضــع خانــة خاصــة بفئــة الالجئيــن الفلســطينيين 
النازحيــن مــن ســوريا12 نتيجــة للحــرب. 

2.4 المخيم

وكالــة  بتصــرف  وضعهــا  تــم  التــي  العقــارات  مجموعــة 
األونــروا مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة، أو تــم إســتئجارها مــن 
قبــل االونــروا بهــدف إســكان الالجئيــن الفلســطينيين وبنــاء 
المنشــآت لإلعتنــاء بســكنهم وحاجاتهــم. أمــا المناطــق غيــر 
المخصصــة لهــذه األغــراض فــال تعتبــر مخيمــات رســمية. 

)راجــع ملحــق -2-(.

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/ .2017 ،3 6. األمم المتحدة، مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن، المراجعة
Series_M67rev3en.pdf

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/ .2017 ،3 7. األمم المتحدة، مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن، المراجعة
Series_M67rev3en.pdf

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/ .2017 ،3 8. األمم المتحدة، مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن، المراجعة
Series_M67rev3en.pdf

9. مصدر هذا التعريف هو مجموعة العمل اللبنانبة لقضايا الالجئين الفلسطينيين في لبنان، راجع : »رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في 
لبنان«، منشورات لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني 2017، صفحة 7

10. وفق التعريف العملي لالونروا: »الالجئون الفلسطينيون هم اولئك األشخاص الذين كانوا يقيمون في  فلسطين خالل الفترة ما بين حزيران 1946 
وأيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم وموارد رزقهم نتيجة للنزاعات العربية اإلسرائيلية عام 1948« .

11. باإلضافة إلى الالجئين الفلسطينيين من العام 1948، تسجل المديرية العامة للشؤون السياسية والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات الالجئين 
الفلسطينيين الذين لجأوا إلى لبنان بعد الحرب العربية اإلسرائيلية سنة 1967.

12. هم الالجئون الفلسطينيون المسجلون لدى االونروا في سوريا ونزحوا إلى لبنان نتيجة للحرب في سوريا إبتداءًا من العام 2011.
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

2.5 التجمع الفلسطيني

هــو النطــاق الجغرافــي الــذي يقــع خــارج المخيمــات الرســمية، 
األقــل.  علــى  فلســطينية  أســرة   15 ضمنــه  تقيــم  والتــي 
وتنقســم التجمعــات الســكنية الفلســطينية إلــى نوعيــن: األول، 
إمتــدادات  بمثابــة  وهــي  للمخيمــات،  المحاذيــة  التجمعــات 
للمخيمــات الرســمية بفعــل الحــروب والتهجيــر، أو الحاجــة 
)راجــع  الطبيعــي.  الســكاني  التزايــد  بفعــل  التوّســع  إلــى 
ملحــق -2-(. الثانــي، التجمعــات األخــرى وهــي مناطــق 
تواجــد الفلســطينين  بشــكل مســتقل أو ضمــن أحيــاء القــرى 
والمناطــق المدينيــة علــى مختلــف األراضــي اللبنانيــة. )راجــع 

ملحــق-2-(.

2.6 المبنى

هــو كل بنــاء قائــم بذاتــه يحتــوي علــى غرفــة أو أكثــر أو 
أي مســاحة أخــرى، يغطيــه ســقف، ويكــون محاطــًا بجــدران 
خارجيــة أو بجــدران تقســيم تمتــد مــن األرضيــة إلــى الســقف، 
وذلــك بصــرف النظــر عــن مــواد البنــاء، والغــرض مــن إنشــائه 
وكيفيــة إســتخدامه عنــد التعــداد. وقــد يكــون المبنــى خــالل 
للعمــل او للغرضيــن  للســكن، أو  التعــداد مســتخدمًا  تنفيــذ 
معًا، أو أن يكون خاليًا  أو مغلقًا، مهجورًا أو قيد البناء13.

2.7 الوحدة السكنية

هــي بنــاء أو جــزء مــن بنــاء معــّد لســكن أســرة واحــدة، لــه 
إلــى الشــارع  يــؤدي  مدخــل مســتقل أو أكثــر مــن مدخــل، 
العــام مــن دون المــرور عبــر وحــدة ســكنية أخــرى. وقــد تكــون 
الوحــدة غيــر مبنيــة ألغــراض الســكن لكنهــا مســكونة مــن 
قبــل عائلــة خــالل  تنفيــذ التعــداد. ويمكــن أيضــًا أن تكــون 
مســتخدمة للســكن أو للعمــل أو للعمــل والســكن فــي نفــس 
الوقــت، أو مغلقــة أو خاليــة أو مهجــورة أو مســكونة مــن قبــل 

عائلــة عنــد التعــداد.

2.8 اأُلسرة

بهــا  يقــوم  التــي  الترتيبــات  إلــى  يتــم تعريــف األســرة نســبة 
فــرد أو مجموعــة أفــراد لتوفيــر الغــذاء والضروريــات األخــرى 
للعيــش. يمكــن لألســرة أن تكــون إمــا )1( عائلــة مــن شــخص 
مــن  األخــرى  والضروريــات  الغــذاء  لنفســه  يوّفــر  واحــد، 
أســرة متعــددة  أو )2(  مــع أي شــخص آخــر؛  دون رابــط 
أكثــر يعيشــون  األفــراد، وهــي جماعــة، مــن شــخصين أو 
ســوية ويشــتركون معــًا فــي توفيــر الغــذاء وضروريــات العيــش 
األخــرى. يمكــن ألفــراد المجموعــة أن يتقاســموا مواردهــم أو 
أن يكــون لديهــم موازنــة مشــتركة، ويمكــن أن تربــط بينهــم 

صلــة قرابــة14.

تشمل األسرة:

ليلــة 	  الســكنية  الوحــدة  فــي  الموجوديــن  األســرة  أفــراد 
.2017/07 /17

ليلــة 	  أمضــوا  لكنهــم  لبنــان  خــارج  مقيمــون  زائــرون 
2017/07/17 فــي وحــدة األســرة الســكنية )أقربــاء أو 

أقربــاء(. غيــر 

المواليد الجدد األحياء ما قبل ليلة 2017/07/17.	 

أفــراد األســرة الذيــن أمضــوا ليلــة 2017/07/17 مــع 	 
األســرة وتوفــوا بعــد تلــك الليلــة.

ليلــة  قبــل  المتوفيــن  األشــخاص  إســتبعاد  جــرى  وقــد 
ليلــة  بعــد  مــا  مواليــد  واألشــخاص   .2017/07/17
األســر  أفــراد  التعــداد  يحتســب  لــم  كمــا   ،2017/07/17

لبنــان. خــارج  المقيميــن 

2.9 اإلسناد الزمني

هي الفترة التي تســتند إليها بيانات التعداد ويعتبر منتصف 
ليلــة 2017/07/17 فتــرة اإلســناد الزمنــي للعــّد الفعلــي فــي 

المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي لبنــان.

13. األمم المتحدة، مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن، مراجعة 3، 2017، صفحة 98. 
14. األمم المتحدة، مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان والمساكن، مراجعة 3، 2017، صفحة 97. 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

 3. التخطيط والتنظيم

3.1 العمل التحضيري

األسس القانونية

بدأت المفاوضات رسميًا بين السلطات اللبنانية والفلسطينية 
بتيسير من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في أواسط العام  
2015 وأفضــت إلــى توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن الحكومتيــن. 
إستنادًا إليها، جرى تكليف إدارة اإلحصاء المركزي والجـهـاز 
الـمـركـــزي لـإلحـصـــاء الـــفلسطيني بتنفيذ التعداد تحت إشراف 
لجنــة الحــوار. أشــار اإلتفــاق بالتفصيــل إلــى نطــاق العمــل 

وتوزيــع األدوار والمســؤوليات بيــن الفريقيــن15.

خــالل إعــداد المشــروع، تصــّدرت مســألة الحفــاظ علــى ســّرية  
البيانــات اإلفراديــة وخصوصيتهــا األولويــة لــدى الشــركاء. وتــّم 
تضميــن مذكــرة التفاهــم بيــن الحكومتيــن اللبنانيــة والفلســطينية 
بنــدًا خاصــًا يشــّدد علــى حمايــة البيانــات الفرديــة، واإللتــزام 
بالمعاييــر العالميــة فــي هــذا الخصــوص16. كمــا جــرى أيضــًا 
تعزيــز بروتوكــوالت الحمايــة األلكترونيــة للبيانــات ولمجمــل 

أنظمــة تقنيــة المعلومــات المســتخدمة17.

الميزانية ومراقبة التكلفة

تــم تمويــل التعــداد العــام للســكان والمســاكن فــي المخيمــات 
الفلســطينية 2017 مــن قبــل مانحيــن دولييــن  والتجمعــات 
أمريكــي18. وكان  مليــون دوالر  بميزانيــة مجملهــا 2.326 

 UNDP اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  لبرنامــج  لبنــان  مكتــب 
الطرف اإلداري المكلف بتنظيم المشتريات وعقد المناقصات 

كمــا بالتدقيــق المالــي.

التنظيم اإلداري

جــرى تشــكيل لجنتيــن لدعــم عمليــة التعــداد: لجنــة توجيهيــة19 
لإلشــراف علــى جــدول األعمــال التنفيذيــة للتعــداد والقــرارات 
األساســية. كمــا تــم تشــكيل لجنــة إستشــارية20 لتوفيــر الدعــم 
التقنــي. كذلــك، تــم إنشــاء وحــدة إداريــة مشــتركة مــن لجنــة 
المركــزي  اإلحصــاء  دارة  واإ الفلســطيني  اللبنانــي  الحــوار 
والجـهـاز الـمـركـزي لـإلحـصـاء الـفلسطيني لتولي إدارة مكتب 
اإلدارة المركــزي مهمتهــا متابعــة ســير العمــل اليومــي لتنفيــذ 

التعــداد وأنشــطته.

3.2 المنهجية والشمول

المخيمــات  فــي  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  إعتمــد 
والتجمعــات الفلســطينية 2017  مقاربــة تســتند إلــى المقابلــة 
الشــخصية، وتشــمل عمليــة جمــع المعلومــات مــن أفــراد وأســر 
عــن مجموعــة مــن المواضيــع  فــي فتــرة زمنيــة محــددة وفــي 
نطــاق جغرافــي محــدد فــي لبنــان )مخيمــات وتجمعــات(21. 

وقــد شــمل بالتحديــد:

جميــع األســر المقيمــة فــي المخيمــات الفلســطينية الـــ 12 	 
بصــرف النظــر عــن الجنســية أو الهويــة.

األســر التــي مــن بيــن أفرادهــا فلســطيني واحــد أو أكثــر  	 
والمقيمــة فــي 156 تجمعــًا فلســطينيًا.

15. أقر مجلس الوزراء اللبناني مذكرة التفاهم في أيلول 2016. وفي الشهر التالي وافق مجلس الوزراء الفلسطيني على القرار، وتّم التوقيع على مذكرة 
التفاهم من قبل رئيسي مجلسي الوزراء في تشرين األول 2016 مما أعطى الضوء األخضر الالزم للمضي قدمًا بالمشروع. وأقيم بعد التوقيع حفل إطالق 

مشروع التعداد حضره دولة الرئيس سعد الحريري.
16. كان على الحملة اإلعالمية التوضيح بأنه لن يتم نشر أية معلومة فردية أو ربط البيانات المجمعة مع السجالت الموجودة في قواعد البيانات 

الحكومية األخرى.
17. اعتمد التعداد آلية آمنة لتشفير البيانات عند نقلها عبر الشبكة. واألهم من ذلك، كان بإمكان المكتب المركزي التحكم عن بعد باألجهزة اللوحية 

واإغالق أي جهاز لوحي في حال فقدانه، أو مصادرته خالل العمل الميداني.
18. الموارد المالية المتوافرة لتمويل المشروع كانت كاآلتي بالدوالر األمريكي: 1.520.000 من اليابان؛ 379.000 من النروج و427.000 من 

دارة االحصاء المركزي اللبناني من صلب ميزانياتهما السنوية  اليونيسيف. كما جرى تأمين مخصصات إضافية من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني واإ
لدعم النفقات غير المباشرة.

19. ضمت اللجنة التوجيهية كاًل من: وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية والبلديات والسفارة الفلسطينية في بيروت.
20. ضّمت اللجنة اإلستشارية: وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينين في الشرق األدنى -االونروا UNRWA وصندوق األمم 

 ESCWA .)ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا« )اإلسكوا UNDP وبرنامج األمم المتحدة للتنمية UNFPA المتحدة للسكان
.ILO ومنظمة العمل الدولية UNICEF ومنظمة األمم المتحدة للطفولة؛ اليونيسف

21. من دون إحصاء شامل في لبنان ستبقى األسر الفلسطينية المقيمة خارج النطاق الجغرافي للمخيمات والتجمعات غير محصاة.
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

انتشــرت فــرق العمــل الميدانــي إلجــراء المقابــالت بهــدف جمع 
بيــن 2017/07/17  المعلومــات مــن األفــراد المســتهدفين 
و2017/07/31. وبهــدف اإلســتجابة لمتطلبــات الشــمول 
الكّلــي والتزامــن والعــّد الفــردي، قامــت فــرق العداّديــن التــي 
تأّلفت من 494 عدادًا والمكلفة بتغطية 1407 منطقة عّد، 
بتعــداد األســر فيهــا كافــًة مــن خــالل العــد الفــردي الشــامل 

.)DeFacto( واآلنــي 

3.3. تصميم اإلستمارات ومحتواها

تم استخدام ثالثة إستمارات لمرحلة جمع المعلومات:

إستمارة حصر المباني والوحدات السكنية؛. 1

إستمارة عّد األسر واألفراد وخصائص السكن؛. 2

إستمارة دارسة العّد الَبعدي22.. 3

الســكنية  والوحــدات  المبانــي  حصــر  إســتمارة  تضمنــت 
المتغّيــرات التاليــة: عنــوان المبنــى )الشــارع، الحــّي، المعالــم 
المحيطة، إسم صاحب الملك(، نوع المبنى ووجه إستخدامه 
الراهــن وعــدد طوابقــه. وبالنســبة للوحــدات الســكنية، شــملت 
إســتخدامها  ووجــه  الســكنية  الوحــدات  نــوع  عــن  معلومــات 
الراهــن وعــدد األســر فــي كل وحــدة. كمــا تــم تحديــد مصــدر 
المعلومات باإلضافة الى: اإلســم الكامل لرب األســرة، العدد 
الكّلــي ألفــراد األســرة، توزيــع الذكــور واإلنــاث وعــدد الالجئيــن 

الفلســطينيين بينهــم. 

قــد  التعــداد، ومــا  وبهــدف تجنــب اإلثقــال علــى إســتمارات 
تســببه من تأثير على نســب التجاوب وجودة البيانات، جرى 
تصميــم إســتمارة متوســطة الحجــم )94 ســؤااًل( حــول األســرة 

إشــغال  عــن  معلومــات  جمــع  شــملت  الســكن  وخصائــص 
تصالهــا بالخدمــات العامــة.  الوحــدة وملكيتهــا وأوضاعهــا واإ

الميــالد،  تاريــخ  األســرة:  أفــراد  حــول  المعلومــات  وشــملت 
العمــر، الجنــس، العالقــة مــع رب األســرة والجنســية. كمــا 
غطــت مســألة تســجيل الالجــئ لــدى المديريــة العامــة للشــؤون 
الداخليــة والبلديــات ووكالــة  فــي وزارة  السياســية والالجئيــن 
األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
الشــرق األدنــى -االونــروا UNRWA. كمــا أخــذت باالعتبــار 
أســئلة حــول اإلحتياجــات الخاصــة والتعليــم وميــدان الدراســة 
ووضــع العمالــة والمهنــة وقطــاع العمــل. كمــا تضمنــت أســئلة 
إلــى  الخصوبــة والوفيــات والهجــرة  الزواجــي،  الوضــع  عــن 

الخــارج ومحــل اإلقامــة المعتــاد23.

3.4 نظام إدارة الجودة

ســاهم إســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التعــداد العــام للســكان 
الفلســطينية 2017   المخيمــات والتجمعــات  فــي  والمســاكن 
بشــكل كبيــر فــي تخفيــف تكاليــف التعــداد وتحســين فعاليــة 
عملياتــه وتوفيــر الوقــت باإلضافــة إلــى ضمــان الجــودة فــي 

النتائــج24. 

لقــد تطّلــب التحــّول الكامــل إلــى التقنيــة الرقميــة فــي عمليــة 
التعــداد إنشــاء بنيــة تحتيــة مالئمــة25. وتضّمــن هــذا التحــّول: 
لجمــع  اإللكترونيــة  اإلســتمارات  الرقميــة،  الخرائــط  وضــع 
المباشــر  واإلشــراف  الميدانيــة  العمليــات  رصــد  البيانــات، 
دارتهــا وأرشــفتها وكذلــك تحليــل  عليهــا، معالجــة البيانــات واإ

بيانــات التعــداد ونشــرها.

22. جرى تصميم اإلستمارات بناًء على مشاورات بين األجهزة اإلحصائية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بصفتها الجهة الطالبة للمعلومات. كما تّم  
التشاور بشأنها مع أعضاء اللجنتين التوجيهية واإلستشارية لضمان مواءمة المعلومات التي يتم جمعها مع حاجات المستخدمين على المستويين الوطني 

والدولي على حد سواء.
23.  تم وضع النسخة األولية لالستمارة من قبل مؤسسة FAFO النروجية باإلستناد إلى مجموعة من المؤشرات الدولية المعتمدة في التعدادات.

24. جرت مقاربة الجودة كمفهوم متعدد األبعاد وأخذت باالعتبار نسبيًا مسائل: العالقة/المالئمة، التكامل، الدّقة، الترابط وسهولة الوصول، من ضمن 
مسائل اخرى.

25. توفيرًا للدعم التقني تم التعاقد مع شركة متخصصة في تطوير البرمجيات )Realsoft( لتصميم ثالثة برامج أساسية: برنامج تطبيق ألكتروني 
لإلستمارات، نظام مركزي إلدارة العمليات الميدانية  ونظام ذكي إلصدار التقارير الفورية. كما قام مبرمجون من إدارة اإلحصاء المركزي بتطوير نظام 

إداري داخلي لعمليات مكتب اإلدارة المركزية.
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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

وضع الخرائط الرقمية

الجغرافيــة  األســس  توفيــر  إلــى  التعــداد  خرائــط  تهــدف 
إلســتعمالها بشــكل مباشــر خــالل عمليــة العــّد. ولقــد إحتــاج 
التــي  الحديثــة  الخرائــط  مــن  إلــى مجموعــة  التعــداد  فريــق 
تغطــي البلــد بأكملــه وُتبّيــن بشــكل واضــح حــدود المخيمــات 
والتجمعــات التــي ســيعمل فيهــا كل عــّداد خــالل مرحلــة العــّد 

الفعلــي26.

كمــا ُوضعــت خريطــة رقميــة أساســية إســتنادًا إلــى صــور 
األقمــار االصطناعيــة بجــودة عاليــة الدقــة، واعطــي لــكل 
وتــم  إداري،  تعريــف  رمــز  لهــا  محــددة  عــّد  منطقــة  عــّداد 
ترميــز مواقــع األبنيــة كافــة مــن قبــل فريــق نظــام المعلومــات 

.GIS الجغرافيــة 

اإلستمارة األلكترونية

مــلء  مــع  الشــخصية  المقابلــة  آليــة  العــّد  إعتمــدت عمليــة 
إســتمارة ألكترونية لألســئلة. ووّفرت اإلســتمارات األلكترونية 
الموّزعــة نوعيــة بيانــات عاليــة الجــودة وســاهمت فــي فعاليــة 
العمليــات مــن خــالل: تطبيــق قواعــد التحقــق مــن صحــة 
قائمــة  أو  األســئلة  مــع  تقاطعهــا  عبــر  الفرديــة  األجوبــة 
التســجيالت، تســهيل التسلســل اآللــي )إنتقــال الُمشــّغل إلــى 
الســؤال المناســب التالــي(، توفيــر المزيــد مــن الخيــارات فــي 
لوائــح اإلختيــارات، توفيــر المزيــد مــن البيانــات التفصيليــة، 
ضمــان انجــاز قاعــدة بيانــات الكترونيــة  والقــدرة علــى طــرح 

أســئلة إضافيــة أكثــر تفصيــاًل.

رصد العمليات الميدانية واإلشراف عليها

أتــاح اســتخدام  االســتمارات االلكترونيــة إســتخراج النتائــج 
البيانــات  نقــل  خــالل  مــن  أكبــر  بســرعة  للتعــداد  الرئيســية 

المكتــب  فــي  البيانــات  تجميــع  نظــام  إلــى  فــوري  بشــكل 
المعلومــات  دفــق  تلقــي  وبهــدف  التعــداد.  إلدارة  الرئيســي 
حــول ســير عمليــات التعــداد، تــم إنشــاء مركــز اتصــاالت 
فــي مكتــب اإلدارة المركــزي  يســتخدم نظــام مراقبــة متصــل 
المناطــق  فــي مختلــف  العمليــات  بشــبكة اإلنترنــت لرصــد 
ولمراجعــة اإلســتمارات، ورصــد الوقــت الــذي اســتغرقه مــلء 
اإلســتمارة مــن قبــل فــرق العّداديــن، وتاريــخ وتوقيــت إنتهــاء 
اإلجابة على اســتمارة األســئلة، والوســيلة المســتخدمة لتعبئة 
اإلســتمارة، وكان األمــر األكثــر أهميــة هــو توفيــر إمكانيــة  
تعقــب العمليــات الميدانيــة باســتخدام نظــام تحديــد المواقــع 

.27GPSالعالمــي

ولتصحيــح األخطــاء والقيــام بالتعديــالت الضروريــة لتحســين 
البيانــات  تشــكيل وحــدة لضمــان جــودة  تــّم  العمــل،  جــودة 
العّداديــن  قبــل  مــن  المســتكملة  االســتمارات  فــي  تدقــق 
وّفــر  الــذي  الذكيــة  التقاريــر  نظــام  وكان  فــور ورودهــا28. 
إمكانيــة رفــع التقاريــر بشــكل مباشــر إلــى المكتــب الرئيســي 
والجــودة  الكلــي  التقــّدم  لرصــد  أخــرى  أداة  التعــداد،  إلدارة 
ولتعّقــب مســتوى التقــّدم والمؤّشــرات الرئيســية، كمــا أتــاح هــذا 
النظــام إمــكان إكتشــاف األخطــاء والتأخيــر خــالل انتقــال 
المعلومــات، وبالتالــي كان مــن الممكــن القيــام باإلجــراءات 

المناســبة للتصحيــح بشــكل فــوري.

وفــي نفــس الوقــت الــذي كانــت تتــم فيــه عمليــات الرصــد 
مــن المكتــب الرئيســي للتعــداد، توّزعــت فــرق اإلشــراف فــي 
خمــس مناطــق لمراقبــة ودعــم فريــق العّداديــن. وتشــكلت فــرق 
العمــل الميدانــي )راجــع ملحــق -3-( مــن ثــالث مســتويات: 
تراتبيــة  مــع  المناطــق  ومنســقو  الفــرق  رؤســاء  العــّدادون، 

رأســية فــي رفــع التقاريــر.

26. تشمل إمكانية اإلستفادة أيضًا: تحقيق التغطية الشاملة من خالل تبيان عدم وجود ثغرات أو تداخالت في منطقة العّد المطلوبة، وتحسين قدرات 
الجهاز البشري على إدارة العمليات الميدانية بفعالية من خالل توزيع عادل ومحدد ألعباء العمل بين فرق العدادين.

27. أتاحت هذه األداة رصد وتسجيل معلومات عن التجول اليومي للعّدادين عبر المناطق اللبنانية كافة بشكل مباشر أو بشكل تراكمي، باإلضافة إلى 
.GPS حظر النفاذ الى اإلستمارات األلكترونية في حال لم يكن العّداد في الموقع الصحيح المحدد له بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي

28. توجب على الفريق مراجعة ما نسبته %5 على األقل من بيانات كل عّداد يوميًا وكانت تقارير األداء توثق كل حاالت الخلل واألخطاء الشائعة.
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

التدريب واالختبار

تطلــب إعــداد فريــق العــّد تدريبــًا نظريــًا وتطبيقيــًا مكثفــًا، مــع 
التشديد على الشق العملي. وشارك المتدربون في مقابالت 
تطبيقيــة وتماريــن تمثيــل الــدور بمــا فــي ذلــك  التــدرب علــى 
كيفيــة معالجــة مشــاكل اســتخدام التابلــت )الجهــاز اللوحــي( 
واإلستمارات وقد تّم لهذا الغرض وضع أدلة تدريبية تغطي 
المفاهيــم والمصطلحــات اإلحصائيــة ومضمــون اإلســتمارات 

وطــرق إجــراء المقابــالت وكيفيــة التعامــل مــع األســر.

كمــا تــّم تدريــب وحــدات مكتــب اإلدارة المركزيــة )المــوارد 
التواصــل،  الجــودة،  ضمــان  اإلتصــال،  مركــز  البشــرية، 
التقنيــات  إســتخدام  علــى  الخرائــط(  اللوجســتي و  الدعــم 

مشــاكلها. ومعالجــة  الحديثــة 

وســبق التعــداد الرئيســي تعــداد تجريبــي شــامل، كان الغــرض 
منــه إختبــار اإلســتمارات واإلجــراءات. دقــق هــذا التمريــن 
فــي تصميــم إســتمارة األســئلة ومالءمــة مضمونهــا، ووظائــف 
إعــداد ونقــل التقاريــر، جــودة البيانــات باإلضافــة إلــى تقنيــات 
التعــداد  أتــاح  كمــا   .)ICT( واإلتصــاالت  المعلومــات 
الوقــت  المركزيــة حســاب معــدل  لمكتــب اإلدارة  التجريبــي 
المطلــوب للقيــام بتعــداد أســرة واحــدة. وهــي عمليــة  أساســية 

لتقديــر حجــم متطلبــات الجهــاز الميدانــي والتكاليــف.

العّد الَبعدي

األمــم  توصيــات  ووفــق  مســتقل،  ككيــان  اإلســكوا،  قامــت 
المتحــدة باإلشــراف علــى عمليــة الّعــد الَبعــدي، وهــو أســلوب 
البيانــات.  وجــودة  الشــمول  نســب  لقيــاس  أساســي  متقــدم 
وقــد تــّم تنفيذهــا بإختيــار عّينــة عشــوائية مــن مناطــق العــّد 
بلغــت 41 منطقــة عــّد تمثــل نســبة  )%3( مــن جميــع أنــواع 
المناطــق الجغرافيــة. وقــد أكــدت نتائــج هــذا التمريــن علــى 

المســتوى العالــي لمعاييــر العمليــات الميدانيــة للتعــداد.

معالجة البيانات والنشر

تــّم تجهيــز ملــف رئيســي لجدولــة البيانــات بعــد  تحريرهــا 
جزئيــًا مــن اخطــاء البيانــات الخــام . وفحصــت اختبــارات 
المقارنــة  وعمليــات  والمكتبــي  الميدانــي  والتدقيــق  التقييــم 
مســتوى إتســاق وجــودة البيانــات. وقــد تــم ترميــز األســئلة 
النشــاط  كمــا  والمهــن  التعليمــي  االختصــاص  المفتوحــة: 

االقتصــادي29.

29. سبق اإلعالن عن النتائج الرئيسية مشاورات واسعة بشأنها مع الشركاء األساسيين. وعقدت اجتماعات إضافية مع المانحين ومنظمات األمم المتحدة 
واالونروا بشكل خاص قبيل إعالن النتائج.
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4. النتائج الرئيسية

تشــمل النتائــج الرئيســية فــي هــذه المرحلــة مجمــوع الســكان 
والجنســية.  الجغرافــي  الموقــع  المناطــق،  حســب  موزعيــن 
كمــا تشــمل نتائــج العــّد الَبعــدي والعــدد اإلجمالــي للمبانــي 
فــي  عّدهــم  تــم  الذيــن  واألشــخاص  الســكنية  والوحــدات 
 .2017/07/31 حتــى   2017/07/17 بيــن  مــا  الفتــرة 
وقــد أضيفــت بعــض المؤشــرات االجتماعيــة -االقتصاديــة 

هــذا اإلصــدار30. إلــى  األوليــة 

4.1 حجم السكان

العد الفعلي لألفراد

تظهــر النتائــج أن عــدد األفــراد الذيــن تــم تعدادهــم فعليــًا هــو 
224.901 فــردًا مــن كافــة الجنســيات.

الالجئيــن  عــدد  يبلــغ  الفلســطينية،  المخيمــات  داخــل 
وعــدد   )65.4%(  74.687 لبنــان  فــي  الفلســطينيين 
 8.487 ســوريا   مــن  النازحيــن  الفلســطينيين  الالجئيــن 
)%7.4(، بينمــا تــوزع ســكان المخيمــات الباقيــن كاآلتــي 
 4.058 لبنانيــون   ،)23.1%(  26.378 ســوريون   :

 .)0.5%(  596 أخــرى  جنســيات  ومــن   )3.6%(

تــوزع عــدد الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان الذيــن جــرى 
تعدادهــم فعليــًا بنســبة 74.687 )%45.1( فــي المخيمــات 

مقابــل 90.862 )%54.9( فــي التجمعــات.

مناطقيــًا، يتــوزع الالجئــون الفلســطينيون فــي صيــدا  بنســبة 
)%35.8(، يليها الشمال )%25.1(، صور )14.7%(، 
بيروت وضواحيها )%13.4(، الشــوف )%7.1(، والبقاع 

.)4%(

%99.5 مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان مســجلون 
فــي  والالجئيــن  السياســية  للشــؤون  العامــة  المديريــة  لــدى 
وزارة الداخليــة والبلديــات بينمــا تبلــغ نســبة التســجيل  لــدى 

.)99.3% االونــروا) 

حســب الجنــس،  يتــوزع األفــراد مــن الالجئبــن الفلســطينيين 
فــي لبنــان بنســبة )%50.4( مــن الذكــور مقابــل )49.6%( 

مــن اإلنــاث.

إجمالي السكان وفق نتائج العّد البعدي

قيــاس نســبة  الَبعديــة  الدراســة  الهــدف األساســي مــن  كان 
ألخذهــا  والزيــادة  النقــص  حالتــي  فــي  والشــمول  التغطيــة 
بعيــن اإلعتبــار فــي التعــداد النهائــي للســكان وفــي التوقعــات 
الســكانية الالحقــة. وأظهــرت عمليــة العــّد الَبعــدي أن نســبة 
ــي  عــدم الشــمول فــي هــذا التعــداد كانــت )%2.3(. وبالتال
بلــغ العــدد اإلجمالــي المصحــح  لالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان 174.422 فــردًا مــن ســكان المخيمــات والتجمعــات 

الفلســطينية.

4.2 األَسر

بلغ العدد اإلجمالي لألسر التي تم تعدادها فعليًا 55.473 
أســرة منهــا 42.748 مــن أســر الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
لبنــان، تقيــم 19.563 )%45.7(  منهــا فــي المخيمــات 
مقابــل 23.185 )%54.2( فــي التجمعــات. يقــدر متوســط 
حجــم األســرة بـــ 4.0. وأظهــرت النتائــج أن )%17.2( مــن 

أربــاب األســرة هــّن مــن اإلنــاث.

وجــدت النتائــج 4.926 أســرة مــن زيجــات مختلطــة ومنهــا 
3.707 أســرة بــرب أســرة فلســطيني و1.219 أســرة بــرب 

30. تخضع النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية 2017 حاليًا لتحليل معّمق ومراجعة، لذلك قد تطرأ 
بعض الفروقات الطفيفة في المؤشرات االجتماعية واالقتصادية في التقارير اإلحصائية أو التحليلية الالحقة.
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أســرة لبنانــي. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن حوالــي )4.9%( 
مــن الالجئيــن الفلســطينيين يملكــون جنســية ثانيــة.

4.3. المباني  والوحدات السكنية

بلــغ العــدد اإلجمالــي للمبانــي فــي المخيمــات والتجمعــات 

فــي   )48.4%(  10.983 ومنهــا   22.692 الفلســطينية 

التجمعــات.  فــي   )51.6%( و11.709  المخيمــات 

 52.716 الســكنية  للوحــدات  اإلجمالــي  العــدد  وبلــغ 

المخيمــات و25.721  فــي  ومنهــا 26.995 )51.2%( 

الفلســطينية. التجمعــات  فــي   )48.8%(

أظهــرت النتائــج أن )%20.7( فقــط مــن الوحــدات الســكنية 

في التجمعات المحاذية و)%26.4( في التجمعات األخرى 

مملوكــة بشــكل قانونــي ومســجلة فــي أمانــة الســجل العقــاري 

لــدى المديريــة العامــة للشــؤون العقاريــة. كمــا أظهــرت أن 

)%31.5( من الوحدات الســكنية في المخيمات مســتأجرة.

4.4. مؤشرات اجتماعية-اقتصادية أولية

تشــير النتائج إلى أن 52.596 فردًا ملتحق حاليًا  بإحدى 

مراحــل التعليــم فيمــا بلغــت نســبة األميــة حوالــي )7.2%( 

نســبة  أن   النتائــج  أظهــرت  الفلســطينيين.  الالجئيــن  بيــن 

)%10.5( مــن الالجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان قــد أتمــوا 

يوجــد  العمــل،  لمؤشــرات  وبالنســبة  الجامعــي.  تعليمهــم 

51.393 فــردًا فــي ســن العمــل فيمــا بلغــت نســبة البطالــة 

)%18.4(. وتبيــن  أيضــًا أن 1.700 فــردًا حصلــوا علــى 

شــهادات أو هم ضمن ميادين عمل  مرتبطة بالمهن الحرة 

وحدهــا.   الهندســة  مجــال  فــي   )40%( منهــم  والنقابــات، 

وحصــل )%5.2( فقــط مــن العامليــن علــى إجــازات عمــل 

رســمية صــادرة عــن وزارة العمــل.

فــي مــا يتعلــق بالهجــرة، تبيــن أن الوجهــة الرئيســية لهجــرة 

الالجئيــن الفلســطينيين خــارج لبنــان كانــت بإتجــاه ألمانيــا 

)%27.3( تليهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة )%16.7( ثــم 

الدانمــارك )%8.4( والســويد )7.5%(.



الملحقات



19

تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

ملحق - 1 - جداول

األرقام المصححة لتعداد لالجئين الفلسطينيين في لبنان حسب المناطق الجغرافية ونسبة
عدم الشمول حسب نتائج العد البعدي

المجموع تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات الجنسية/وضع اللجوء

174422 57873 37652 78897 الجئون فلسطينيون في لبنان 

األفراد الذين تم تعدادهم فعليًا بحسب الجنسيات

األفراد بحسب المناطق الجغرافية والجنسيات

المجموع تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات الجنسية/وضع اللجوء

165549 54708 36154 74687 الجئون فلسطينيون في 
لبنان 

17706 5066 4153 8487 الجئون فلسطينيون 
نزحوا من سوريا

12030 6654 1318 4058 لبنانيون

28317 1262 677 26378 سوريون

1299 580 123 596 مختلف

224901 68270 42425 114206 المجموع

المجموع مختلف سوريون لبنانيون الجئون فلسطينيون 
نازحون من سوريا الجئون فلسطينيون   المنطقة

54295 144 6730 2067 3859 41495 الشمال

45975 492 18090 3625 1619 22149 بيروت

16328 181 445 1972 1978 11752 الشوف

69522 320 1427 3024 5550 59201 صيدا

29288 114 1307 751 2706 24410 صور

9493 48 318 591 1994 6542 البقاع

224901 1299 28317 12030 17706 165549 المجموع
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النسب المئوية لتوزيع األفراد بحسب المناطق والجنسيات

المجموع مختلف سوريون لبنانيون
الجئون 

فلسطينيون 
نازحون من سوريا

الجئون 
فلسطينيون  المنطقة

24.1% 11.1% 23.8% 17.2% 21.8% 25.1% الشمال

20.4% 37.9% 63.9% 30.1% 9.1% 13.4% بيروت

7.3% 13.9% 1.6% 16.4% 11.2% 7.1% الشوف

30.9% 24.6% 5.0% 25.1% 31.3% 35.8% صيدا

13.0% 8.8% 4.6% 6.2% 15.3% 14.7% صور

4.2% 3.7% 1.1% 4.9% 11.3% 4.0% البقاع

100% 100% 100% 100% 100% 100% المجموع

األفراد بحسب المخيمات والجنسيات

المجموع مختلف سوريون لبنانيون

الجئون 
فلسطينيون 
نازحون من 

سوريا

الجئون 
فلسطينيون  المخيم

18351 126 8790 529 687 8219 برج البراجنة

2359 9 94 68 253 1935 المية ومية

10218 34 522 76 1444 8142 برج الشمالي

14010 98 8064 1155 537 4156 شاتيال

1772 40 276 690 8 758  ضبية

21209 29 709 185 1523 18763 عين الحلوة

1767 113 690 161 55 748 مار الياس

9656 40 329 86 560 8641 الرشيدية

9470 9 208 147 1015 8091 نهر البارد

2165 11 74 33 626 1421 ويفل

17995 65 6193 630 1367 9740 البداوي

5234 22 429 298 412 4073 البص

114206 596 26378 4058 8487 74687 المجموع
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األفراد بحسب التجمعات المحاذية والجنسيات

المجموع مختلف سوريون لبنانيون الجئون فلسطينيون 
نازحون من سوريا الجئون فلسطينيون 

التجمع المحاذي

2332 21 46 187 47 2031 محيط برج البراجنة

1476 4 11 35 74 1352 محيط المية ومية

813 5 11 36 169 592 محيط برج الشمالي

1362 16 41 181 92 1032 محيط شاتيال

11559 24 247 297 1826 9165 محيط عين الحلوة

17303 27 187 261 831 15997 محيط نهر البارد

1306 4 41 17 530 714 محيط ويفل

6274 22 93 304 584 5271 محيط البداوي

42425 123 677 1318 4153 36154 المجموع

األفراد بحسب التجمعات األخرى والجنسيات

المجموع مختلف سوريون لبنانيون الجئون فلسطينيون 
نازحون من سوريا الجئون فلسطينيون   التجمع 

3253 21 49 725 62 2396 الشمال

16328 181 445 1972 1978 11752 الشوف

14987 151 165 1293 745 12633 محيط مدينة صيدا

9123 45 105 686 456 7831 منطقة صيدا

8809 58 96 460 673 7522 جنوب منطقة صيدا

3367 13 16 255 121 2962 صور

320 1 13 31 12 263 بعلبك

5702 32 190 510 826 4144 البقاع الغربي

6381 78 183 722 193 5205 بيروت

68270 580 1262 6654 5066 54708 المجموع
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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

النسب المئوية لتوزيع األفراد بحسب المخيمات والجنسيات 

المجموع مختلف سوريون لبنانيون الجئون فلسطينيون 
نازحون من سوريا الجئون فلسطينيون 

المخيم

100% 0.7% 47.9% 2.9% 3.7% 44.8% برج البراجنة

100% 0.4% 4.0% 2.9% 10.7% 82.0% المية ومية

100% 0.3% 5.1% 0.7% 14.1% 79.7% برج الشمالي

100% 0.7% 57.6% 8.2% 3.8% 29.7% شاتيال

100% 2.3% 15.6% 38.9% 0.5% 42.8% ضبية

100% 0.1% 3.3% 0.9% 7.2% 88.5% عين الحلوة

100% 6.4% 39.0% 9.1% 3.1% 42.3% مار الياس

100% 0.4% 3.4% 0.9% 5.8% 89.5% الرشيدية

100% 0.1% 2.2% 1.6% 10.7% 85.4% نهر البارد

100% 0.5% 3.4% 1.5% 28.9% 65.6% ويفل

100% 0.4% 34.4% 3.5% 7.6% 54.1% البداوي

100% 0.4% 8.2% 5.7% 7.9% 77.8% البص

100% 0.5% 23.1% 3.6% 7.4% 65.4% المجموع

النسب المئوية لتوزيع األفراد بحسب التجمعات المحاذية والجنسيات

المجموع مختلف سوريون لبنانيون الجئون فلسطينيون 
نازحون من سوريا

الجئون 
فلسطينيون  التجمع المحاذي

100% 0.9% 2.0% 8.0% 2.0% 87.1% محيط برج 
البراجنة

100% 0.3% 0.7% 2.4% 5.0% 91.6% محيط المية ومية

100% 0.6% 1.4% 4.4% 20.8% 72.8% محيط برج 
الشمالي

100% 1.2% 3.0% 13.3% 6.8% 75.8% محيط شاتيال

100% 0.2% 2.1% 2.6% 15.8% 79.3% محيط عين الحلوة

100% 0.2% 1.1% 1.5% 4.8% 92.5% محيط نهر البارد

100% 0.3% 3.1% 1.3% 40.6% 54.7% محيط ويفل

100% 0.4% 1.5% 4.8% 9.3% 84.0% محيط البداوي

100% 0.3% 1.6% 3.1% 9.8% 85.2% المجموع
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

النسب المئوية لتوزيع األفراد بحسب التجمعات األخرى والجنسيات 

المجموع مختلف سوريون لبنانيون الجئون فلسطينيون 
نازحون من سوريا

الجئون 
فلسطينيون التجمع 

100% 0.6% 1.5% 22.3% 1.9% 73.7% الشمال
100% 1.1% 2.7% 12.1% 12.1% 72.0% الشوف

100% 1.0% 1.1% 8.6% 5.0% 84.3% محيط مدينة 
صيدا

100% 0.5% 1.2% 7.5% 5.0% 85.8% منطقة صيدا

100% 0.7% 1.1% 5.2% 7.6% 85.4% جنوب منطقة صيدا

100% 0.4% 0.5% 7.6% 3.6% 88.0% صور
100% 0.3% 4.1% 9.7% 3.8% 82.2% بعلبك
100% 0.6% 3.3% 8.9% 14.5% 72.7% البقاع الغربي
100% 1.2% 2.9% 11.3% 3.0% 81.6% بيروت
100% 0.8% 1.8% 9.7% 7.4% 80.1% المجموع

 أعداد األسر 
األسر بحسب المناطق الجغرافية وجنسية رب األسرة

المجموع تجمعات أخرى تجمعات محاذية المخيمات جنسية رب األسرة
42748 14360 8825 19563 الجئون فلسطينيون

4456 1199 1055 2202 الجئون فلسطينيون 
نازحون من سوريا

2290 1181 190 919 لبنانيون
5755 199 101 5455 سوريون
224 44 11 169 مختلف

55473 16983 10182 28308 المجموع

الوحدات السكنية التي تّم تعدادها فعلياً 
الوحدات السكنية حسب المناطق الجغرافية ونوع الوحدة السكنية

المجموع تجمعات أخرى تجمعات محاذية المخيمات نوع الوحدة
9533 2632 1814 5087 منزل مستقل
42974 13403 7702 21869 شقة

177 82 77 18 مسكن مرتجل
32 6 5 21 منشأة

52716 16123 9598 26995 المجموع
النسب المئوية لتوزيع األبنية بحسب المناطق الجغرافية ونوع الوحدة السكنية

المجموع تجمعات أخرى تجمعات محاذية المخيمات نوع الوحدة
18.1% 16.3% 18.9% 18.8% منزل مستقل
81.5% 83.1% 80.2% 81.0% شقة

3%. 5%. 8%. 1%. مسكن مرتجل
1%. 0%. 1%. 1%. منشأة

100% 100% 100% 100% المجموع
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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

ً المباني التي تم تعدادها فعليا
األبنية حسب المناطق الجغرافية ونوع المبنى

المجموع تجمعات أخرى تجمعات محاذية المخيمات نوع المبني
7663 2245 1272 4146 منزل/فيال
14871 5708 2361 6802 مبنى

130 75 37 18 مأوى
28 6 5 17 منشأة

22692 8034 3675 10983 المجموع
النسب المئوية لتوزيع األبنية بحسب المناطق الجغرافية ونوع المبنى

المجموع تجمعات أخرى تجمعات محاذية المخيمات نوع المبني
33.8% 27.9% 34.6% 37.7% منزل/فيال
65.5% 71.0% 64.2% 61.9% مبنى

6%. 9%. 1.0% 0.2% مأوى
1%. 1%. 1%. 0.2% منشأة

100% 100% 100% 100% المجموع
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ملحق - 2 -

الئحة المخيمات والتجمعات المحاذية واألخرى

تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات

المحمرة- ببنين- بحنين 
5 تجمعات محاذية لمخيم نهر البارد

)A, B,C,D,E(
نهر البارد

 

حارة اللبنانية البداوي

المنكوبين

المهجرين 

بلدة البداوي 

جبل البداوي

بناية أبو نعيم

منطقة الشمال  

ابي سمرا

الزاهرية

الميناء

باب التبانة

باب الرمل

زيتون ابي سمرا

القبة

طرابلس القديمة وبساتين طرابلس

 
برج البراجنة برج البراجنة

حارة حريك

صبرا والمدينة الرياضية  شاتيال

مار الياس  

بيروت وضواحيها  

االوزاعي وحرش القتيل

طريق الجديدة

النبعة وبرج حمود

ضبية  
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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات

منطقة الشوف  

البرجين

الجية

الرميلة

السعديات

الشويفات

المونسة عالية

الناعمة

الوردانية

برجا

بشامون

بعاصير

جدرا

حارة الناعمة

داريا الشوف

دير قوبل

زاروت

سبلين

شحيم

عانوت

عين عنوب

الشويفات 

كترمايا

مزبود

مغيرية الشوف

وادي الزينة
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات

التعمير التحتاني عين الحلوة

السكة

الطوارئ

بركسات

بستان أبو جميل

بستان القدس وأوزو

جبل الحليب

فضلو واكيم

مية ومية ومحيطها مية ومية

تجمعات جنوب صيدا 

القياعة

البرامية

بقسطا

حارة صيدا

 حي االسكندراني

حي البراد

حي البستان الكبير

حي الحاج حافظ

حي الزهور

حي الست نفيسة

حي حمود

حي صباغ

دالعة

ساحة الشهداء

ساحة القدس

شرحبيل

الصالحية

الدكرمان 

صيدا القديمة
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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات

صيدا الوسطاني

عبرا

مجدليون

الهاللية

تجمعات صيدا  

االسماعيلية

البيسرية

الحسبة

العقبة

الغازية

الفيالت

مية ومية

محيط مدرسة االميركان

زغدرايا

سيروب

الصرفند

درب السيم

طنبوريت

عنقون

عين الدلب

فواز وهمشري

قّرية صيدا

مشاريع الهبة

مغدوشة

نادي الضباط 

تجمعات شمال صور  

انصار

برغلية

العّب
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات

العزية

العيتانية

القاسمية

الواسطة التحتا

الواسطة الفوقا

برج رحال

جل  البحر

جمجيم

حاروف

شبريحا

شرق انصارية

شعيتلي

عباسية صور

عدلون

كفر بدا

كفر رمان

مشروع الرز

برج الشمالي  برج الشمالي

الرشيدية  

البص  

منطقة صور  

االسماعيلية

الرميلة

الزراعة

المدينة الصناعية

المساكن الشعبية

باتوالي

البازورية

بلعوطة
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التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان-2017

تجمعات أخرى تجمعات محاذية مخيمات

جويا

حي الجورة

حي الرمل

دير قانون العين

راس العين

الشعيتية

صور المدينة

طير دبا

كنيسة صور

معشوق

نهر السامر

وادي جيلو

محيط ويفل  ويفل

منطقة سهل البقاع  

دورس

غورو

القرعون

المرج

بر الياس

تعلبايا

جب جنين

دير زنون

سعدنايل

قب الياس

قرى البقاع االوسط
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

ملحق - 3 - الهيكلية التنظيمية
اللجنة التوجيهية

وزارة الدفاع 
الوطني

وزارة الداخلية 
والبلديات

إدارة اإلحصاء 
المركزي

لجنة الحوار 
اللبناني الفلسطيني

الجـهـاز الـمـركـزي 
لـإلحـصـاء 
الـفلسطيني

وزارة الخارجية 
والمغتربين

سفارة فلسطين

فريق االدارة المشتركة 

إدارة  اإلحصاء المركزي  لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الجـهـاز الـمـركـزي لـإلحـصـاء الـفلسطيني 

اللجنة اإلستشارية
وكالة األمم المتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
في الشرق األدنى – االونروا 

UNRWA

لجنة األمم المتحدة 
االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا« )اإلسكوا( 

ESCWA

برنامج األمم 
المتحدة 
للتنمية 
UNDP

منظمة األمم 
المتحدة للطفولة؛ 

اليونيسف 
UNICEF

منظمة 
العمل 
الدولية 
ILO

صندوق األمم 
المتحدة للسكان 

UNFPA

مدير التعداد
وحدة الموارد البشرية مكتب اإلدارة المركزية وحدة التواصل والمتابعة
وحدة مراقبة الجودة وحدة الدعم التقني

وحدة الخرائط مركز اإلتصال وحدة الترميز

اإلدارة الميدانية

I. الشمال I I. بيروت I I I. البقاع IV. صيدا V. صور

1. نهر البارد 4. حارة حريك/مار 
الياس/ضبية

9. بعلبك/ويفل 11. مدينة صيدا 15. شمال صور

2. البداوي 5. طريق الجديدة 10. البقاع االوسط 12. شمال عين الحلوة 16. برج الشمالي

3. طرابلس 6. شاتيال 13. وسط عين الحلوة 17. الرشيدية
7. برج البراجنة 14. مية ومية وجنوب 

صيدا
18. البص

8. الشوف

الدعم الميداني 
المتحرك

الدعم الميداني 
المتحرك

الدعم الميداني 
المتحرك

الدعم الميداني 
المتحرك

الدعم الميداني 
المتحرك

منسق منطقة *3 منسق منطقة *5 منسق منطقة *2 منسق منطقة *4 منسق منطقة *4
رئيس فريق *18 رئيس فريق *31 رئيس فريق *2 رئيس فريق *27 رئيس فريق *17

عّدادًا *84 عّدادًا *106 عّدادًا*13 عّدادًا *108 عّدادًا *77
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ملحق - 4 - صور

صورة رقم 4، 5: تحضيرات للعمل الميداني، آذار 2017

صورة رقم 1، 2، 3: من حفل إطالق مشروع التعداد، شباط 2017
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صورة رقم 6: إستمارة الكترونية، آذار 2017

صورة رقم 7: نظام التقارير الذكية

صورة رقم 8: تتبع العّدادين عبر نظام تحديد المواقع العالمي GPS، نيسان 2017
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صورة رقم 10: تدريب العّدادين، تموز 2017

صورة رقم 9: تدريب التجربة القبلية، آذار 2017
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صور رقم 11، 12، 13، 14، 15: عمليات ميدانية، تموز 2017
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صور رقم 16، 17، 18، 19، 20: اإلدارة المركزية ومركز اإلتصال
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