


النتائج الرئيسية )السكان، المباني، المساكن(.

كانون األول 2017 
جميع الحقوق محفوظة.

 
في حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إلى هذه المطبوعة كالتالي:

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وإدارة اإلحصاء المركزي والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 
2017، التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان 2017.

بيروت- لبنان.



3

المحتوى

كلمة شكر

تقديم

الفصل األول:  في أهمية المشروع

الفصل الثاني: المفاهيم والمصطلحات

الفصل الثالث: المنهجية

الفصل الرابع: مراحل التعداد

الفصل الخامس: أبرز النتائج

الئحة المخيمات والتجمعات الكبرى والفرعية التي شملها التعداد

6

7

9

11

13

15

17

18



4

كلمة شكر

التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن فـــي المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية فـــي لبنـــان مشـــروع طمـــوح قادتـــه لجنـــة الحـــوار 
ــد  ــد لـــوال الجهـ ــذا الظـــرف المعقـ ــم يكـــن لينجـــح فـــي هـ ــدد كبيـــر مـــن الشـــركاء، ولـ ــاءه عـ اللبنانـــي الفلســـطيني، وتحمـــل أعبـ

والمثابـــرة مـــن جميـــع األطـــراف. 

ولذلك، تود اللجنة أوال شكر دولة رئيس الحكومة سعد الحريري على رعايته ودعمه المستمر للمشروع.

وتعـــرب عـــن تقديرهـــا الكبيـــر للجهـــات المانحـــة التـــي أمنـــت التمويـــل الـــازم وهـــي: حكومـــات دول اليابـــان وسويســـرا والنـــروج، 
وصنـــدوق اليونيســـف للطفولـــة.

وفـــي التخطيـــط واإلدارة والتنفيـــذ، بـــذل كّل مـــن مديـــر عـــام إدارة اإلحصـــاء المركـــزي اللبنانـــي د. مـــرال توتليـــان ورئيســـة 
ــد الناصـــر األّيـــي مـــع فريـــق  ــداد المهنـــدس عبـ ــيدة عـــا عـــوض، ومديـــر التعـ ــاء المركـــزي الفلســـطيني السـ ــاز اإلحصـ جهـ

ــاح العمـــل. ــودًا كبيـــرة إلنجـ ــتركة جهـ اإلدارة المشـ

ــل،  ــرية، االعـــام والتواصـ ــوارد البشـ ـــات، المـ ــم غـــرف: العملي ـــي تضـ ــروع التعـــداد والت ــة لمشـ وفـــي مكاتـــب اإلدارة المركزيـ
الدعـــم اللوجســـتي، وفحـــص جـــودة البيانـــات، كان لفـــرق األجهـــزة اإلحصائيـــة ولجنـــة الحـــوار اللبنانـــي الفلســـطيني الـــدور 

نجـــاز العمـــل بمهنيـــة عاليـــة. المحـــوري خـــال تنفيـــذ العـــد الفعلـــي وفـــي تســـيير واإ

ميدانيـــًا، لـــم يكـــن ممكنـــًا تنفيـــذ المشـــروع لـــوال الفريـــق الميدانـــي مـــن الباحثيـــن والباحثـــات مـــن الفلســـطينيين واللبنانييـــن الذيـــن 
فـــي بعـــض األحيـــان خاطـــروا بســـامتهم الشـــخصية لجمـــع البيانـــات بدعـــم مـــن األجهـــزة األمنيـــة اللبنانيـــة والفصائـــل والقـــوى 

الفلســـطينية واللجـــان والهيئـــات الشـــعبية فـــي المخيمـــات، والبلديـــات والســـلطات المحليـــة فـــي التجمعـــات. 

لقـــد أســـهمت اللجنتـــان التوجيهيـــة واإلستشـــارية ومجموعـــة العمـــل حـــول قضايـــا الاجئيـــن الفلســـطينيين فـــي لبنـــان فـــي تقديـــم 
المشـــورة الفنيـــة والتقنيـــة والسياســـية. ونخـــّص بالشـــكر مـــن األعضـــاء مديريـــة المخابـــرات فـــي الجيـــش اللبنانـــي، وســـفارة دولـــة 

فلســـطين فـــي لبنـــان ومنظمـــة االســـكوا والمنظمـــات األمميـــة والـــوزارات المشـــاركة فـــي اللجـــان كافـــة .

كذلـــك أســـهم برنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي فـــي تقديـــم الدعـــم اإلداري واللوجســـتي للمشـــروع. وكان لاستشـــاري الدولـــي، 
فافـــو، دوره خـــال التخطيـــط والتحضيـــر فـــي المراحـــل األولـــى مـــن المشـــروع.

 وبالطبـــع، لـــم يكـــن ممكنـــًا إنجـــاز هـــذا العمـــل ونجاحـــه لـــوال تعـــاون األســـر التـــي ُتشـــكر علـــى تجاوبهـــا وتوفيرهـــا لبيانـــات 
ومعلومـــات عـــن واقعهـــا المعـــاش الـــذي نســـعى لتغييـــره الـــى األفضـــل بمـــا يؤمـــن لهـــا حيـــاة كريمـــة بانتظـــار تحقيـــق أمـــل 

العـــودة الـــى أرض الوطـــن، فلســـطين. 
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تقديم

التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن فـــي المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية فـــي لبنـــان  هـــو التعـــداد االول مـــن نوعـــه فـــي 
لبنـــان الـــذي يتـــم تنفيـــذه بقـــرار لبنانـــي رســـمي، وهـــو أول وأكبـــر عمـــل إحصائـــي يشـــمل الاجئيـــن الفلســـطينيين بهـــدف توفيـــر 

بيانـــات واضحـــة ودقيقـــة للحكومـــة اللبنانيـــة وســـط التفـــاوت فـــي تقديـــر األرقـــام ومعطياتهـــا وتعـــدد مصادرهـــا.1

اللبنانـــي والجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء  قـــام بتنفيـــذه بالشـــراكة كل مـــن إدارة اإلحصـــاء المركـــزي  الـــذي  التعـــداد  هـــذا 
الفلســـطيني،  تطلـــب عمـــًا دؤوبـــًا وتحضيـــرًا مـــن قبـــل لجنـــة الحـــوار بغيـــة إنجاحـــه وتوفيـــر مختلـــف أشـــكال الدعـــم  لـــه مـــن 
ســـائر مؤسســـات الحكومـــة اللبنانيـــة مـــن وزارات وهيئـــات سياســـية وأجهـــزة أمنيـــة وأطـــراف سياســـية عبـــر مجموعـــة العمـــل 

ــا الاجئيـــن الفلســـطينيين.  اللبنانيـــة حـــول قضايـ

كذلـــك دعمـــت المشـــروع حكومـــة دولـــة فلســـطين، ممثلـــة بالســـفارة الفلســـطينية فـــي لبنـــان، والتـــي جـــرى التوقيـــع معهـــا علـــى 
مذكـــرة تفاهـــم تـــوكل لجهـــاز اإلحصـــاء الفلســـطيني الشـــراكة فـــي تنفيـــذ التعـــداد وصـــوال إلـــى قـــادة الفصائـــل والهيئـــات واللجـــان 

الشـــعبية واألهليـــة الفلســـطينية المتواجـــدة فـــي المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية علـــى مختلـــف األراضـــي اللبنانيـــة. 

وتســـعى لجنـــة الحـــوار اللبنانـــي الفلســـطيني إلـــى تحســـين الظـــروف المعيشـــية والصحيـــة لاجئيـــن الفلســـطينيين فـــي لبنـــان، 
األمـــر الـــذي يســـتحيل تطبيقـــه مـــن دون دراســـة دقيقـــة للواقـــع االجتماعـــي واالقتصـــادي والديموغرافـــي للســـكان الفلســـطينيين 
المقيميـــن فـــي المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية فـــي لبنـــان، وذلـــك مـــن خـــال تنفيـــذ تعـــداٍد كأداة توفـــر بيانـــات إحصائيـــة 
رســـمية ودقيقـــة وشـــاملة، لتشـــكل بذلـــك قاعـــدة بيانـــات أساســـية إلعـــداد الخطـــط واالســـتراتيجيات ووضـــع السياســـات والبرامـــج 

للنهـــوض بواقـــع المجتمـــع الفلســـطيني فـــي لبنـــان بالشـــراكة مـــع المجتمـــع الدولـــي.

لقـــد ُووجـــه التعـــداد فـــي مرحلـــة اإلعـــداد بموجـــة مـــن التشـــكيك بأهدافنـــا علـــى المســـتويين اللبنانـــي والفلســـطيني، تـــارة بالتوطيـــن 
أو بالتهجيـــر تـــارًة أخـــرى. ولقـــد نجحنـــا فـــي إقنـــاع مختلـــف األفرقـــاء بصوابيـــة توجهنـــا وأهميـــة إنجـــاز هـــذا المشـــروع خدمـــًة 
للبنـــان ولاجئيـــن الفلســـطينيين علـــى أراضيـــه. وخـــال العمـــل الميدانـــي أيضـــًا، بـــرزت بعـــض العقبـــات التـــي صعبـــت 
الوصـــول إلـــى بعـــض المناطـــق ذات الحساســـية األمنيـــة. اال أن التعـــاون الـــذي أبدتـــه القـــوى األمنيـــة والقـــوى المحليـــة مـــن 

أحـــزاب وفصائـــل، ســـهل دخـــول وتحـــرك الباحثيـــن فـــي كل مناطـــق العمـــل المســـتهدفة دون أي اســـتثناء. 

إن هـــذا التعـــداد األول مـــن نوعـــه منـــذ اســـتضافة لبنـــان لألخـــوة الاجئيـــن الفلســـطينيين قبـــل 70 عامـــًا، والـــذي طـــال معظـــم 
مناطـــق التواجـــد الفلســـطيني فـــي لبنـــان حاليـــًا فـــي المخيمـــات األثنـــي عشـــرة والتجمعـــات المئـــة وســـتة وخمســـين، هـــو خطـــوة 
نوعيـــة لـــم يعرفهـــا العمـــل اإلحصائـــي فـــي لبنـــان مـــن قبـــل. خطـــوة تهـــدف الـــى تهيئـــة المنـــاخ لتطويـــر سياســـات عامـــة مبنيـــة 
علـــى المعطيـــات العلميـــة والوقائـــع، األمـــر الـــذي يشـــكل حاجـــة ضروريـــة فـــي التعاطـــي، ليـــس فقـــط مـــع ملـــف الاجئيـــن 
الفلســـطينيين، بـــل أيضـــًا مـــع كل الملفـــات الكبـــرى فـــي لبنـــان.2 لقـــد أصبـــح بإمـــكان الحكومـــة اللبنانيـــة اإلســـتفادة مـــن 
الخبـــرة التـــي تمـــت مراكمتهـــا فـــي إجـــراء تعـــداد للنازحيـــن الســـوريين، يكـــون مدخـــًا إلمســـاك الدولـــة بمفاصـــل هـــذه القضيـــة 

الحساســـة.

)1( يوجـــد فـــي ســـجات وزارة الداخليـــة والبلديـــات 592,711 الجـــىء فلســـطيني مســـجل حتـــى كانـــون االول 2016، فيمـــا بلـــغ عـــدد الاجئيـــن المســـجلين 
لـــدى وكالـــة االونـــروا 459,292 الجـــىء حتـــى تاريـــخ آذار 2016.

)2( لم يجر أي تعداد للسكان في لبنان منذ العام 1932 بسبب الحساسيات اإلجتماعية المعروفة وظروف الحرب األهلية.
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لقـــد انخـــرط أكثـــر مـــن 1000 شـــاب وفتـــاة ممـــن يمتلكـــون الخبـــرات الازمـــة مـــن أبنـــاء الشـــعبين اللبنانـــي والفلســـطيني 
فـــي جهـــد مثابـــر مـــن أجـــل إنجـــاح هـــذه العمليـــة التـــي وفـــرت لنـــا معرفـــة مختلـــف الخصائـــص االجتماعيـــة والديموغرافيـــة 

ــان. واالقتصاديـــة والعلميـــة والعمليـــة لألخـــوة الفلســـطينين فـــي لبنـ

إن النتائـــج الغنيـــة، والتـــي ســـيتم إصدارهـــا تباعـــًا، والتـــي تـــم اســـتخاصها مـــن جـــداول وبيانـــات إحصائيـــة، ســـتكون بتصـــرف 
أصحـــاب القـــرار مـــن المســـؤولين اللبنانييـــن والفلســـطينيين والجهـــات الدوليـــة المســـؤولة عـــن تقديـــم البرامـــج والخدمـــات، 
ــم  ــين ودعـ ــأن تحسـ ــع المدنـــي والباحثيـــن واألكاديمييـــن وكل المعنييـــن بشـ ــات المجتمـ ــام مؤسسـ ــًا أمـ ــة أيضـ ــتكون متاحـ وسـ

األخـــوة الفلســـطينين فـــي حياتهـــم وتأميـــن عيشـــهم الكريـــم.

حسن منيمنة

رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

بيروت، كانون االول 2017
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الفصل األول
في أهمية المشروع

التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن هـــو أحـــد أهـــم أركان العمـــل 
لصنـــع  أساســـي  متطلـــب  وهـــو  الـــدول،  فـــي  اإلحصائـــي 
السياســـات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة العامـــة، كمـــا يمثـــل 
شـــكًا مـــن أشـــكال ممارســـة الســـيادة الوطنيـــة علـــى األرض.  
وتنّفـــذ معظـــم الـــدول تعـــدادات للســـكان بصـــورة دوريـــة كل 
الســـكاني  االســـتقرار  درجـــة  يواكـــب  بمـــا  ســـنوات،  عشـــر 
وحجـــم التغيـــرات فـــي الخصائـــص المختلفـــة للســـكان، ومـــدى 

توافـــر اإلمكانيـــات الماديـــة.

دراكًا ألهميـــة معرفـــة البيانـــات الســـكانية واالجتماعيـــة حـــول  واإ
الوجـــود الفلســـطيني فـــي لبنـــان، عزمـــت الحكومـــة اللبنانيـــة، 
منـــذ العـــام 2015، ممثلـــة بلجنـــة الحـــوار اللبنانـــي الفلســـطيني 
ــي  ــاكن فـ ــكان والمسـ ــام للسـ ــداد عـ ــراء تعـ ــداد إلجـ ــى اإلعـ علـ

المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية فـــي لبنـــان. 

يتمثـــل الهـــدف مـــن هـــذا التعـــداد بصـــورة أساســـية فـــي إنجـــاز 
منظومـــة مـــن البيانـــات ذات الجـــودة العاليـــة والحديثـــة حـــول 
الســـكان والمســـاكن فـــي المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية 
تخـــاذ القـــرارات  فـــي لبنـــان الســـتخدامها ألغـــراض التخطيـــط واإ
الفلســـطينين  الاجئيـــن  أوضـــاع  بمعالجـــة  يتعلـــق  فيمـــا 

ــا. القاطنيـــن ضمـــن نطاقهـ

فمثـــل هـــذا التعـــداد يشـــكل ركيـــزة هامـــة فـــي عمليـــة معالجـــة 
أساســـي  شـــرط  وهـــو  الفلســـطينيين.  الاجئيـــن  أوضـــاع 
فـــي  يســـاهم  بمـــا  واالقتصـــادي،  االجتماعـــي  للتخطيـــط 
لـــم  مـــا  يتحقـــق  لـــن  أمـــر  هـــذه األوضـــاع. وهـــو  معالجـــة 
تتوافـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن المؤشـــرات المتعلقـــة بالتنميـــة 
الســـكانية واالجتماعيـــة  المياديـــن  فـــي  التغييـــر  تجاهـــات  واإ
صعـــد  علـــى  ســـيما  وال  الاجئيـــن،  لهـــؤالء  واالقتصاديـــة 
الصحـــة والتعليـــم والعمالـــة والديموغرافيـــا وطبيعـــة هرميـــة 

المرافقـــة. والمؤشـــرات  للســـكان  العمـــري  الهيـــكل 

وقعـــت  عاميـــن،  مـــن  أكثـــر  اســـتغرقت  تحضيـــرات  وبعـــد 

بتاريـــخ  تفاهـــم  مذكـــرة  والفلســـطينية  اللبنانيـــة  الحكومتـــان 
2016/10/19 إســـتنادًا إلـــى قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 1 
تاريـــخ 2016/8/25. وباشـــرت لجنـــة الحـــوار بالشـــراكة مـــع 
جهـــازي اإلحصـــاء اللبنانـــي والفلســـطيني علـــى إثرهـــا بتنفيـــذ 
التعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن فـــي المخيمـــات والتجمعـــات 

الفلســـطينية فـــي لبنـــان 2017. 

ولهذا التعداد أهمية كبرى إذ إنه:

• يشـــكل قاعـــدة بيانـــات لجميـــع المبانـــي والوحـــدات الســـكنية 
وغيـــر الســـكنية العائـــدة للمخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية 

الموجـــودة علـــى األراضـــي اللبنانيـــة كافـــة.

• يشـــكل اإلطـــار اإلحصائـــي لســـحب عينـــات الدراســـات 
والتجمعـــات  للمخيمـــات  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

. لفلســـطينية ا

فـــي  المبانـــي  لجميـــع  جغرافـــي  معلومـــات  نظـــام  يؤمـــن   •
الفلســـطينية. والتجمعـــات  المخيمـــات 

• يؤمـــن ألصحـــاب القـــرار المعلومـــات التـــي تســـاعد علـــى 
دراســـة  ضـــوء  فـــي  الازمـــة  والبرامـــج  المخططـــات  رســـم 

لبنـــان. فـــي  الفلســـطينيين  الوضـــع الراهـــن لاجئيـــن 

تـــم تنفيـــذ التعـــداد خـــال عـــدة مراحـــل جـــرى خالهـــا التحضيـــر 
وتنفيـــذ كافـــة األنشـــطة المتعلقـــة بالتعـــداد وهـــذه المراحـــل هـــي:

• المرحلـــة التحضيريـــة: مـــن منتصـــف العـــام 2016 حتـــى 
شـــباط 2017.  خـــال هـــذه المرحلـــة جـــرى إصـــدار القـــرارات 
التنظيميـــة  الهيـــاكل  وتشـــكيل  بالتعـــداد  الخاصـــة  الرســـمية 
واللجـــان الازمـــة للتعـــداد، كمـــا تـــّم خالهـــا التشـــاور مـــع 
لتحديـــد األولويـــات  البيانـــات  المعنييـــن ومســـتخدمي  كافـــة 
والوصـــول إلـــى حالـــة شـــبه إجمـــاع حـــول محتويـــات التعـــداد، 
كمـــا تـــم أيضـــًا خـــال هـــذه المرحلـــة تصميـــم اإلســـتمارات 
والترميـــز  بالتدقيـــق  الخاصـــة  الخطـــط  واإعـــداد  واألدلـــة 
وتقديـــر  المســـاندة،  الخطـــط  واإعـــداد  البيانـــات،  وتنظيـــف 

أعـــداد العامليـــن.

• المرحلة الميدانية: من آذار 2017 وحتى أيلول 2017. 
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تـــّم خالهـــا تحديـــد وحـــزم مناطـــق العـــد بوضـــع عامـــات 
محـــددة لحـــدود كل منطقـــة، كمـــا وتـــّم ترقيـــم وحصـــر المبانـــي 
والوحـــدات الســـكنية، والمرحلـــة األهـــم وهـــي مرحلـــة العـــد 

الفعلـــي للســـكان.

• مرحلـــة تجهيـــز ونشـــر البيانـــات: مـــن أيلـــول 2017 وحتـــى 
ـــة تنظيـــف  ـــّم فـــي هـــذه المرحل شـــهر كانـــون األول 2017. ت

البيانـــات وترميزهـــا، ثـــم تبويـــب ونشـــر البيانـــات.
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الفصل الثاني
المفاهيم والمصطلحات

تســـتند جميـــع المفاهيـــم والتعاريـــف المســـتخدمة فـــي التعـــداد 
إلـــى مفاهيـــم وتعاريـــف األمـــم المتحـــدة القياســـية الـــواردة فـــي 
ـــت  ـــات تعـــدادات الســـكان والمســـاكن. وأدخل ـــادئ وتوصي مب
بعـــض التعديـــات الطفيفـــة إلســـتيعاب الظـــروف الفلســـطينية 

المحليـــة.

ــداد: هـــو العمليـــة الكليـــة لجمـــع وتصنيـــف ومعالجـــة  • التعـ
وتحليـــل وتقييـــم ونشـــر وتوفيـــر البيانـــات اإلحصائيـــة عـــن 
أعـــداد الســـكان وتوزيعهـــم حســـب الخصائـــص الديمغرافيـــة 
مرجعيـــة  فتـــرة  فـــي  األساســـية  واالقتصاديـــة  واالجتماعيـــة 
محددة، ولجميع األشخاص داخل حدود الدولة وللمواطنين 

ــة مؤقتـــة. ــة بصفـ ــدود الدولـ ــارج حـ المتواجديـــن خـ

• الالجـــىء الفلســـطيني: هـــو كل »فلســـطيني ُهّجـــر إلـــى 
األراضي اللبنانية ابتداًء من العام 1947، بســـبب عمليات 
اإلقتـــاع ومـــا رافقهـــا مـــن أشـــكال التهجيـــر القســـري، ومـــا 
تـــاه مـــن إحتـــال إســـرائيلي لكامـــل فلســـطين عـــام 1967 
فلســـطيني  الجـــىء  مـــن  متحـــدر  وكل  ذلـــك،  وتداعيـــات 

بالمعنـــى المحـــدد أعـــاه«.3

ينطبق تعريف الاجىء الفلسطيني في لبنان على كل فرد 
عـــّرف عـــن تســـجيله لـــدى وكالـــة االونـــروا فـــي لبنـــان ولـــدى 
مديريـــة الشـــؤون السياســـية والاجئيـــن فـــي وزارة الداخليـــة 
تـــم وضـــع  كمـــا،   . االخـــرى  إحداهمـــا دون  أو  والبلديـــات 
خانـــة خاصـــة بفئـــة فاقـــدي االوراق الثبوتيـــة لغيـــر المســـجلين 
لـــدى االونـــروا أو وزارة الداخليـــة والبلديـــات. وكذلـــك، تـــم 
الفلســـطينيين  الاجئيـــن  بفئـــة  خاصـــة  خانـــة  تخصيـــص 

النازحيـــن مـــن ســـوريا نتيجـــة لألزمـــة هنـــاك.

• المخيـــم: هـــو عبـــارة عـــن منطقـــة جغرافيـــة تـــّم وضعهـــا تحت 

تصـــرف وكالـــة  غـــوث وتشـــغيل الاجئيـــن  الفلســـطينيين مـــن 
قبـــل الحكومـــة المضيفـــة أو اســـتئجارها مـــن قبـــل االونـــروا 
المنشـــآت  وبنـــاء  الفلســـطينيين  الاجئيـــن  إســـكان  بهـــدف 
لإلعتنـــاء بحاجاتهـــم. أمـــا المناطـــق التـــي لـــم يتـــم تخصيصهـــا 

لتلـــك الغايـــة فـــا تعتبـــر مخيمـــات.

مخيمـــًا   12 بوجـــود  رســـميا  اللبنانيـــة  الحكومـــة  وتعتـــرف 
اليـــاس،  مـــار  شـــاتيا،  البراجنـــة،  بـــرج  هـــي:  فلســـطينيًا 
الضبيـــة، عيـــن الحلـــوة، الميـــة وميـــة، الرشـــيدية، البـــص، 

والبـــداوي. البـــارد  نهـــر  الجليل)ويفـــل(،  الشـــمالي،  بـــرج 

المخيمـــات  خـــارج  الجغرافيـــة،  المســـاحة  هـــو  التجمـــع:   •
الرســـمية، التـــي تقطـــن ضمـــن نطاقهـــا ١٥ عائلـــة فلســـطينية 
فأكثـــر. وتنقســـم التجمعـــات الســـكنية الفلســـطينية فـــي لبنـــان 

إلـــى نوعيـــن: 

امتـــدادات  وهـــي  للمخيمـــات،  المحاذيـــة  التجمعـــات   -
للمخيمـــات الرســـمية بفعـــل الحـــروب والتهجيـــر والحاجـــة إلـــى 
التوســـع مـــع إزديـــاد األعـــداد مثـــل: المناطـــق المحاذيـــة لمخيـــم 

نهـــر البـــارد أو منطقـــة صبـــرا...

- التجمعـــات األخـــرى، وهـــي مناطـــق تواجـــد الفلســـطينيين 
مختلـــف  علـــى  المدينيـــة  والمناطـــق  القـــرى  أحيـــاء  ضمـــن 
األراضـــي اللبنانيـــة مثـــل تجمـــع جـــل البحـــر أو قـــرى الشـــوف 

أو مدينـــة صيـــدا القديمـــة...

• المبنـــى: هـــو كل مشـــيد قائـــم بذاتـــه ومثبـــت علـــى األرض 
أو علـــى المـــاء بصفـــة دائمـــة أو مؤقتـــة، ويكـــون المبنـــى 
محاطـــًا بأربعـــة جـــدران والســـقف لطابـــق واحـــد علـــى األقـــل.  
وذلـــك بصـــرف النظـــر عـــن المـــادة المشـــيد منهـــا، وبصـــرف 
النظـــر عـــن الغـــرض مـــن إنشـــائه، وكيفيـــة اســـتخدامه حاليـــًا.  
وقـــد يكـــون المبنـــى خـــال تنفيـــذ التعـــداد مســـتخدمًا للســـكن أو 
ــًا أو مهجـــورًا أو تحـــت  ــًا أو مغلقـ العمـــل أو كليهمـــا أو خاليـ

التشـــييد أو تحـــت التشـــطيب.

• المســـكن أو )الوحـــدة الســـكنية(: هـــو مبنـــى أو جـــزء مـــن 

)3( رؤية لبنانية موحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان، كانون األول 2016.
)4( فـــي مســـألة التســـجيل تعتـــرف االونـــروا باجئـــي العـــام 1948 حصـــرًا. ووفقـــا للتعريـــف العملـــي لاونـــروا فـــإن الاجئيـــن الفلســـطينيين هـــم أولئـــك 
األشـــخاص الذيـــن كانـــو يقيمـــون فـــي فلســـطين خـــال الفتـــرة مـــا بيـــن حزيـــران 1946 وأيـــار 1948، والذيـــن فقـــدوا بيوتهـــم ومـــورد رزقهـــم نتيجـــة حـــرب 1948.
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مبنـــى معـــد لســـكن أســـرة واحـــدة، ولـــه بـــاب أو مدخـــل مســـتقل 
ـــى الطريـــق أو الممـــر العـــام  أو أكثـــر مـــن مدخـــل يـــؤدي إل

دون المـــرور فـــي وحـــدة ســـكنية أخـــرى. 

مـــن أشـــكال الوحـــدات الســـكنية: فيـــا، بيـــت مســـتقل، دار، 
شـــقة، غرفـــة مســـتقلة بمدخـــل العمـــارة أو علـــى الســـطح وغيـــر 
تابعـــة لوحـــدة ســـكنية أخـــرى ... الـــخ. وتكـــون الوحـــدة الســـكنية 
مشـــغولة للســـكن فقـــط وقـــد تكـــون مســـتخدمة للعمـــل أو للعمـــل 

والســـكن فـــي نفـــس الوقـــت أو مغلقـــة أو خاليـــة أو مهجـــورة.

• األســـرة: يتـــم تعريـــف األســـرة المعيشـــية بأنهـــا تتشـــكل مـــن 
فـــرد واحـــد أو مجموعـــة أفـــراد تربطهـــم أو ال تربطهـــم صلـــة 
قرابـــة، ويقيمـــون فـــي مســـكن واحـــد، ويشـــتركون فـــي واحـــدة أو 

أكثـــر فـــي أي وجـــه متعلـــق بترتيبـــات المعيشـــة.  

• اإلســـناد الزمنـــي: هـــي الفتـــرة التـــي تســـند إليهـــا بيانـــات 
هـــي   2017/7/17 ليلـــة  منتصـــف  ويعتبـــر  التعـــداد، 
فتـــرة اإلســـناد الزمنـــي للعـــد الفعلـــي للمعنييـــن بالتعـــداد فـــي 

لبنـــان.  فـــي  الفلســـطينية  والتجمعـــات  المخيمـــات 
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الفصل الثالث
المنهجية

شمولية التعداد

مـــن المتطلبـــات األساســـية لتعـــدادات الســـكان والمســـاكن العـــد 
الفـــردي الشـــمولي داخـــل منطقـــة معينـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق 
الفلســـطينية  المخيمـــات  فـــي  الســـكان  تعـــداد  إجـــراء  تـــّم 
الفـــردي  العـــد  خـــال  مـــن  التجمعـــات  فـــي  والفلســـطينيين 
حـــدود  داخـــل  األســـر  لـــكل   )Defacto( واآلنـــي  الشـــامل 
المخيمـــات ولـــكل أســـرة أحـــد مـــن أفرادهـــا فلســـطيني داخـــل 

التجمعـــات.  حـــدود 

بالتحديد، شمل التعداد:

• كل ســـكان المخيمـــات الفلســـطينية اإلثنـــي عشـــر بمـــن فيهـــم 
المقيميـــن غيـــر الفلســـطينيين.

• األســـر التـــي مـــن بيـــن أفرادهـــا فلســـطينيون المقيمـــون فـــي 
والتجمعـــات  للمخيمـــات  المحاذيـــة  الفلســـطينية  التجمعـــات 
األخـــرى التـــي تـــم تحديدهـــا مســـبقًا فـــي المرحلـــة التحضيريـــة 

ــداد. للتعـ

وعقـــب اإلنتهـــاء مـــن العـــد الفعلـــي، تـــم إجـــراء عمليـــة عـــّد 
بعـــدي لّعينـــة عشـــوائية مـــن مناطـــق العمـــل حتـــى يتـــم فحـــص 
نســـبة الشـــمول والتغطيـــة وبإشـــراف فنـــي مـــن منظمـــة األمـــم 

المتحـــدة لـــدول غربـــي آســـيا.

استخدام التقنيات والبرمجيات الحديثة 

تميـــز التعـــداد بإســـتخدامه تقنيـــات حديثـــة متقدمـــة مـــن خـــال 
إســـتخدام األجهـــزة اللوحيـــة )التابلـــت( وربطهـــا مركزيـــًا بنظـــام 
تجميـــع بيانـــات متطـــور. ولهـــذه الغايـــة، تـــم التعاقـــد مـــع شـــركة 
استشـــارية متخصصـــة فـــي البرمجيـــات لتطويـــر ثاثـــة برامـــج 
أساســـية هـــي: تصميـــم اإلســـتمارات الكترونيـــًا، نظـــام إدارة 
العمـــل الميدانـــي ونظـــام التقاريـــر الذكيـــة. كمـــا طـــورت إدارة 
اإلحصـــاء المركـــزي نظـــام اإلدارة الداخلـــي الخـــاص بمركـــز 
ــان  ــى فـــي لبنـ ــرة األولـ ـــات للمـ ــده التقني ــُتخدمت هـ اإلدارة. إسـ

وســـمحت إلدارة التعـــداد ب:

• توفيـــر الوقـــت المســـتهلك عـــادًة باســـتخدام اإلســـتمارات 
الورقيـــة التـــي تتطلبـــه خـــال التعبئـــة والتفريـــغ. وتوفـــر بشـــكل 

كبيـــر الوقـــت الـــازم الســـتخراج نتائـــج التعـــداد.

• تســـهيل عمـــل الباحثيـــن عبـــر تحميـــل اإلســـتمارات والخرائـــط 
علـــى الجهـــاز اللوحـــي.

• إســـتخدام قواعـــد تدقيـــق آليـــة تعمـــل علـــى ضبـــط منطقيـــة 
وتنظيـــف  تدقيـــق  لعمليـــات  تســـهيًا  المجمعـــة  البيانـــات 

مباشـــرة. بطريقـــة  المجمعـــة  البيانـــات 

• اإلشـــراف المباشـــروضبط ســـير العمـــل الميدانـــي فـــي كل 
المناطـــق عبـــر نظـــام الماحـــة العالمـــي GIS لجهـــة تقـــدم 
العمـــل فـــي مختلـــف المناطـــق والمعالجـــة الفوريـــة ألي خلـــل.

ــام  • ربـــط بيانـــات المبانـــي والمســـاكن واألســـر واألفـــراد بنظـ
المعلومـــات الجغرافيـــة.

• مراقبـــة مســـار وأداء الباحثيـــن والفـــرق الميدانيـــة وتوجيههـــم 
بشـــكل مباشـــر.

• تدقيـــق وفحـــص جـــودة البيانـــات الـــواردة مـــن الميـــدان ورفـــع 
تقاريـــر بالماحظـــات الفنيـــة بشـــكل يومـــي.

سرية البيانات اإلفرادية

خـــال إعـــداد المشـــروع، بـــرزت مســـألة الحفـــاظ علـــى ســـرية 
البيانـــات الفرديـــة كإحـــدى األولويـــات لـــدى الشـــركاء. وتـــم 
تضميـــن مذكـــرة التفاهـــم بيـــن الحكومـــة اللبنانيـــة والفلســـطينية 
بنـــدًا خاصـــًا يوضـــح كيفيـــة التعامـــل مـــع المعلومـــات الفرديـــة 
لـــدى  المعتمـــدة  القوانيـــن  تطبيـــق  علـــى  التشـــديد  ومنهـــا 
األجهـــزة اإلحصائيـــة وااللتـــزام بالمعاييـــر الدوليـــة فـــي هـــذا 

الخصـــوص.

المعـــززة  االلكترونيـــة  الحمايـــة  إجـــراءات  اعتمـــاد  تـــم  كمـــا 
وأهمهـــا إمكانيـــة قفـــل والتحكـــم باألجهـــزة اللوحيـــة فـــي حـــال 
فقدانهـــا أو مصادرتهـــا. كمـــا اعتمـــد المشـــروع آليـــة لتشـــفير 
ــة النقـــل  ــاء عمليـ ــا أثنـ ــًا لقرصنتهـ ــا تفاديـ ــاء نقلهـ ــات أثنـ البيانـ
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عبـــر شـــبكة االنترنـــت المقفلـــة. وجـــرى تعزيـــز بروتوكـــوالت 
الحمايـــة للخـــوادم اآلليـــة وتعزيـــز مســـتويات األمـــان إلـــى حـــد 

كبيـــر.

االستمارات

خـــال التحضيـــر للتعـــداد، تـــم تحضيـــر ثـــاث اســـتمارات أساســـية 
ستمارة العد  ستمارة العد الفعلي )األفراد( واإ وهي: إستمارة الحصر واإ

البعدي.

ُتعـــد إســـتمارة العـــد الفعلـــي نموذجـــًا موســـعًا عـــن إســـتمارات التعـــداد 
المعتمدة عادة في الدول.  فقد غطت مواضيع إستمارة العد الفعلي 
ــا  ــاءًا علـــى مواءمتهـ ــة بنـ ــا كأولويـ ــم تحديدهـ ــؤااًل(، تـ )حوالـــي 90 سـ
لمتطلبـــات التعـــداد وفقـــًا لمعاييـــر األمـــم المتحـــدة وتلبيتهـــا للمؤشـــرات 
االقتصادية واالجتماعية والديموغرافية الخاصة بالوضع الفلسطيني 

فـــي لبنـــان.

احتـــوت علـــى خصائـــص لألفـــراد حـــول: وضعيـــة اللجـــوء، التعليـــم، 
العمـــل، حـــاالت اإلعاقـــة، الخصوبـــة، الوفيـــات، الهجـــرة الداخليـــة 

ــافرون(. ــة )المسـ والخارجيـ

ــول:  ــاكن حـ ــن المسـ ــر خصائـــص عـ ــتمارة الحصـ ــا ضمـــت إسـ كمـ
األسقف واالتصال بالبنى التحتية وأنواع الملكية واستخدام الوحدات 

السكنية. 
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الفصل الرابع
مراحل التعداد

مشـــروع التعـــداد مـــن الفكـــرة إلـــى اإلنجـــاز اســـتغرق فتـــرة زمنيـــة 
ــات  ــدة وتحديـ ــنوات وســـط ظـــروف معقـ ــاوزت الثـــاث سـ تجـ
قليميـــة. فـــي الســـنة األولـــى، ركـــزت لجنـــة  سياســـية محليـــة واإ
اإلحصائيـــة  األجهـــزة  مـــع  النقـــاش  إطـــاق  علـــى  الحـــوار 
والشـــركاء حـــول إمكانيـــة تنفيـــذ هكـــذا مشـــروع. فيمـــا، تطلـــب 
اقنـــاع القـــوى السياســـية اللبنانيـــة والفلســـطينية أكثـــر مـــن عـــام. 
وبعـــد إنجـــاز كافـــة الترتيبـــات اإلداريـــة واللوجســـتية والفنيـــة، 
ـــّم تنفيـــذ كافـــة المراحـــل فـــي مـــدة قياســـية )9 أشـــهر(. فيمـــا  ت

يلـــي شـــرح موجـــز لمســـار المشـــروع:

مرحلة التخطيط 

انطلقـــت منـــذ منتصـــف العـــام 2016 وجـــرى خالهـــا إصـــدار 
مذكـــرات  واإعـــداد  بالتعـــداد  الخاصـــة  الرســـمية  القـــرارات 
ــية بالمشـــروع  التفاهـــم واالتفاقيـــات واقنـــاع األطـــراف السياسـ
البيانـــات  ومســـتخدمي  المعنيـــة  الجهـــات  مـــع  والتشـــاور 
لتحديـــد األولويـــات والوصـــول إلـــى حالـــة شـــبه إجمـــاع حـــول 
محتويـــات  إســـتمارات التعـــداد. كمـــا تـــّم وضـــع هيكليـــة العمـــل 
المكتبـــي والميدانـــي واللجـــان التوجيهيـــة واالستشـــارية، واإعـــداد 
خطـــط العمـــل وادارة المشـــروع وحشـــد المـــوارد واإلمكانـــات 
الازمـــة النطـــاق العمـــل الـــذي أُعلـــن عنـــه رســـميا فـــي حفـــل 
حاشـــد برعايـــة رئيـــس الحكومـــة اللبنانيـــة ســـعد الحريـــري فـــي 

2 شـــباط 2017.

مرحلة التحضير

شـــملت إعـــداد الخرائـــط حيـــث قـــام فريـــق تحضيـــر الخرائـــط 
فـــي لجنـــة الحـــوار اللبنانـــي الفلســـطيني بتحضيـــر وتحديـــث 
جميـــع الخرائـــط العائـــدة للمخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية 
فـــي مناطـــق عـــكار وطرابلـــس وبيـــروت الكبـــرى والشـــوف 

وصيـــدا وجوارهـــا وصـــور وبعلبـــك والبقـــاع األوســـط.

وشـــملت هـــذه المرحلـــة أيضـــًا إجـــراء مســـح لمناطـــق العـــد 
المواصفـــات  مـــع  تتـــاءم  بحيـــث  اإلســـتمارات  وتصميـــم 
المؤشـــرات  مـــن  مجموعـــة  وتوفـــر  الدوليـــة،  والتعاريـــف 

شـــملت  وقـــد  المشـــروع.  أهـــداف  تخـــدم  التـــي  األساســـية 
المســـتويات  تناولـــت  األســـئلة  مـــن  مجموعـــة  اإلســـتمارة 

التاليـــة: األربعـــة 

• معلومات عن المباني.

• معلومات عن المساكن.

• معلومات عن األسر.

• معلومات عن األفراد.

 فـــي هـــذه المرحلـــة التـــي اســـتغرق العمـــل فيهـــا طيلـــة شـــهري 
تـــّم أيضـــًا إعـــداد األدلـــة والخطـــط الخاصـــة  شـــباط وآذار 
دخـــال البيانـــات، وتحضيـــر الخطـــط  بالتدقيـــق والترميـــز واإ
تـــّم تجهيـــز المكتـــب الرئيســـي للمشـــروع  المســـاندة.  كمـــا 
طـــاق عمليـــة التوظيـــف والتدريـــب. وتقديـــر أعـــداد العامليـــن واإ

مرحلة الِحَزم والحصر

أيـــار  مـــن شـــهر  يومـــًا  العمليـــة 25  هـــذه  تنفيـــذ  اســـتغرق 
2017.  تـــمَّ خالهـــا تدريـــب الفريـــق الميدانـــي علـــى تحديـــد 
ــا 12  ــد فـــي المخيمـــات التـــي بلـــغ عددهـ ــَزم مناطـــق العـ وِحـ
مخيمـــًا  مـــن خـــال وضـــع إشـــارات وعامـــات محـــددة علـــى 
لهـــذه  الخارجيـــة  الحـــدود  علـــى  الواقعـــة  المبانـــي  جـــدران 

المناطـــق. 

تاهـــا عمليـــة حصـــر للمبانـــي والمســـاكن واألســـر ُنفـــذت فـــي 
جميـــع المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية مـــن خـــال زيـــارة 
جميـــع األســـر الفلســـطينية وتجميـــع بيانـــات أوليـــة عنهـــا وعـــن 

المباني والمساكن التي تقطن فيها. 

وكان الهـــدف الرئيـــس مـــن هـــذه العمليـــة توفيـــر مجموعـــة 
مـــن البيانـــات الهامـــة عـــن أعـــداد المبانـــي والمســـاكن واألســـر 
وخصائصهـــا بهـــدف تســـهيل عمـــل العّداديـــن عنـــد تنفيـــذ 
المبانـــي  وحصـــر  ترقيـــم  تـــمَّ  كمـــا  الفعلـــي.  العـــد  مرحلـــة 
وتقديـــر  اللوحـــي  الجهـــاز  باســـتخدام  الســـكنية  والوحـــدات 

الازمـــة. البشـــرية  االحتياجـــات 
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مرحلة العد الفعلي

شـــملت تدريـــب فـــرق العّداديـــن تدريبـــا مكثفـــًا مكتبيـــًا وميدانيـــًا 
اســـتمر لفتـــرة أســـبوع قبـــل االنطـــاق لتنفيـــذ عمليـــة عـــَد األفـــراد 
فـــي المخيمـــات والتجمعـــات الفلســـطينية. كذلـــك، تـــّم إجـــراء 

تجربـــة قبليـــة إلختبـــار األدوات كافـــة.

وتشـــكلت فـــرق العمـــل الميدانيـــة مـــن مســـتويات أربعـــة مـــن 
العامليـــن الميدانييـــن:

• الباحث الميداني الذي قام بعملية عّد السكان والمساكن، 
بإستخدام التابلت، تحت إشراف رئيس الفريق.

ــه بعمليـــة حصـــر المبانـــي  ــام بنفسـ • رئيـــس الفريـــق الـــذي قـ
والمســـاكن واألســـر فـــي مرحلـــة الحصـــر، وتولـــى اإلشـــراف 
علـــى عمـــل الباحثيـــن الميدانييـــن فـــي مرحلـــة العـــد تحـــت 

إشـــراف منســـق المنطقـــة. 

باإلشـــراف  قـــام  الـــذي  المشـــرف(  )أو  المنطقـــة  منســـق   •
ومتابعـــة عمـــل رؤســـاء الفـــرق والباحثيـــن فـــي منطقـــة عملـــه 

تحـــت إشـــراف اللجنـــة الفنيـــة للتعـــداد.

• الميســـرون الذيـــن قامـــوا باإلتصـــال بالجهـــات المســـؤولة فـــي 
ــاعدة  ــا المسـ ــداد، كمـ المخيمـــات ومناطـــق العمـــل علـــى التعـ
فـــي  التعـــداد  أيـــة إشـــكاالت متصلـــة بمشـــروع  علـــى حـــل 

المناطـــق التـــي كانـــوا مكلفيـــن بالعمـــل فيهـــا.

تطلـــب إعـــداد الباحثيـــن ورؤســـاء الفـــرق والمشـــرفين عـــددًا مـــن 
الـــدورات التدريبيـــة قـــام بهـــا فنّيـــون مـــن مكتبـــي اإلحصـــاء 
اللبنانـــي والفلســـطيني، إضافـــة إلـــى فنيّيـــن آخريـــن مـــن الجهـــة 
األجهـــزة  بواســـطة  البيانـــات  جمـــع  برامـــج  إعـــداد  المكلفـــة 

اللوحيـــة.

 تــــم تنفيـــذ العـــد الفعلـــي للســـكان فـــي المناطـــق كافـــة فـــي 
وقـــت واحـــد مـــن 2017/7/17 إلـــى 2017/7/30، حيـــث 
زار العـــّدادون جميـــع األســـر فــــي مســـاكنهم واســـتوفوا جمـــع 
البيانـــات عـــن المســـاكن التـــي يقيمـــون فيهـــا وخصائصهـــا 
وســـجلوا  األســـرة،  أفـــراد  جميـــع  عـــن  وكذلـــك  المختلفـــة، 
الخصائـــص الديمغرافيـــة واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة لألفـــراد 

باإلســـتناد إلـــى أســـئلة اإلســـتمارة التـــي ســـبق اإلشـــارة إلـــى 
مضمونهـــا.

مرحلة العد البعدي

تعتبـــر الدراســـة البعديـــة أســـلوبًا متقدمـــًا لتقييـــم نتائـــج التعـــداد، 
وقـــد تـــم تنفيذهـــا باختيـــار عينـــة عشـــوائية مـــن مناطـــق العـــد 
بلغـــت 41  منطقـــة عـــد تمثـــل نســـبة )%2.9( مـــن جميـــع 
أنـــواع التجمعـــات الســـكانية، وكان الهـــدف مـــن إجـــراء هـــذه 
الدراســـة هـــو قيـــاس نســـب شـــمول كل مـــن األســـر واألفـــراد 
بالتعـــداد العـــام للســـكان والمســـاكن، وذلــــك ألخـــذ هـــذه النســـب 
فـــي الحســـبان عنـــد إعـــداد تقديـــرات للســـكان فـــي الســـنوات 
التـــي تلـــي تاريـــخ التعـــداد، وقـــد اقتصـــرت هـــذه الدراســـة علـــى 
قيــــاس شـــمول األســـر واألفـــراد فقـــط، مـــع قيـــاس دقـــة بيانـــات 

العمـــر والجنـــس والمســـتوى التعليمـــي.

مرحلة تحليل البيانات والنشر

ســـبق عمليـــة تحليـــل ونشـــر البيانـــات مراحـــل ضبـــط جـــودة 
البيانـــات مـــن خـــال الفحـــوص والتدقيـــق الميدانـــي، إضافـــة 
إلـــى التدقيـــق والفحـــص المكتبـــي لضمـــان تنفيـــذ فحـــوص 
إتســـاق البيانـــات وجودتهـــا واإعـــادة مـــا يلـــزم منهـــا إلـــى الميـــدان 
للتعديـــل. كمـــا تـــّم العمـــل علـــى ترميـــز األســـئلة المفتوحـــة 
فحـــوص  وكذلـــك  الترميـــز،  وبعـــد  قبـــل  البيانـــات  وتدقيـــق 

وجدولـــة وفحـــص القيـــم الشـــاذة ومعالجتهـــا.

 تمـــت عمليـــة إرســـال البيانـــات المجّمعـــة والمشـــفرة المعتمـــدة 
ــا فـــي قاعـــدة  ــداد إلدخالهـ إلـــى المكتـــب الرئيســـي إلدارة التعـ

البيانـــات الخاصـــة بمشـــروع التعـــداد. 
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الفصل الخامس
أبرز النتائج 

لبنـــان مســـتهدفَا المخيمـــات والتجمعـــات  فـــي  التعـــداد  ُنّفـــذ 
كافـــة  فـــي  العـــد  مناطـــق  حصـــر  تـــّم  وقـــد  الفلســـطينية، 
المناطـــق، وبلغـــت 1401 منطقـــة عـــد ، وتمـــت عمليـــة ترقيـــم 
وحصـــر المبانـــي فـــي كافـــة مناطـــق العـــد باإلعتمـــاد علـــى 
الخرائـــط الجوّيـــة المحـــددة  لمناطـــق العـــد وبإســـتخدام تقنيـــة 

.tablets اللّوحيـــة  األجهـــزة 

 تـــّم إعتمـــاد بيانـــات الحصـــر لألســـر وتـــم البنـــاء عليهـــا لتنفيـــذ 
مرحلـــة عـــد الســـكان الرئيســـة والتـــي اســـتمرت حوالـــي شـــهرفي 
تمـــوز 2017 ، كمـــا تـــّم تنفيـــذ دراســـة بعديـــة لقيـــاس نســـبة 
التغطيـــة والشـــمول لألســـر واألفـــراد. بلغـــت نســـبة الشـــمول 
بلغـــت  كمـــا   ،2.3% الشـــمول  عـــدم  ونســـبة   ،97.7%
نســـبة الرفـــض وعـــدم التجـــاوب مـــن األســـر خـــال مرحلـــة 
العـــد %3.3. تـــم اعتمـــاد تقديـــر عـــدد الســـكان بإحتســـاب 
ــم  ــذي تـ ــي الـ ــكان الفعلـ ــدد السـ ــمول علـــى عـ ــدم الشـ ــبة عـ نسـ
عـــّده .وكانـــت أبـــرز النتائـــج الرئيســـة اآلتـــي: عـــدد الســـكان 
اإلجمالـــي 237605  فـــردًا آخذيـــن بعيـــن اإلعتبـــار نســـب 
عـــدم الشـــمول ورفـــض التجـــاوب خـــال العـــد الفعلـــي. بينمـــا 
بلـــغ الســـكان الذيـــن تـــم عّدهـــم فعليـــًا حوالـــي 225,000  
فـــردًا شـــّكل الفلســـطينيون منهـــم %73.6 والبالـــغ عددهـــم 

.174,422

أظهـــرت نتائـــج التعـــداد أن حوالـــي %45  مـــن الاجئيـــن 
الفلســـطينيين يقيمون في المخيمات مقارنة مع %55 منهم 

يعيشـــون فـــي التجمعـــات الفلســـطينية والمناطـــق المحاذيـــة.

ترّكـــز الفلســـطينيون فـــي منطقـــة صيـــدا بواقـــع %35.8 ثـــم 
منطقـــة الشـــمال بواقـــع %25.1 بينمـــا بلغـــت نســـبتهم فـــي 
منطقـــة صـــور %14.7  ثـــم فـــي بيـــروت بواقـــع 13.4% ، 
كمـــا بلغـــت النســـبة فـــي الشـــوف %7.1  ثـــم منطقـــة البقـــاع 

بواقـــع 4%.

الاجئيـــن  مـــن   4.9% حوالـــي  أن  الـــى  النتائـــج  أشـــارت 
الفلســـطينيين يملكون جنســـية غير الجنســـية الفلســـطينية، وقد 

بلـــغ متوســـط حجـــم األســـرة 4 أفـــراد، وقـــد تـــم حصـــر وترقيـــم 
الفلســـطينية  والتجمعـــات  المخيمـــات  فـــي  مبنـــى   22692
وكان عـــدد الوحـــدات الســـكنية 52,176  ضمـــت حوالـــي 

55,473 أســـرة.

أشـــارت النتائـــج إلـــى أن حوالـــي %7.2  مـــن الاجئيـــن 
الفلســـطينيين أميـــون )ال يســـتطيعون القـــراة والكتابـــة(، بينمـــا 
بلغـــت نســـبة اإللتحـــاق بالتعليـــم لألفـــراد مـــن 3 الـــى 13 ســـنة 
نســـبة %93.6، كمـــا أظهـــرت النتائـــج أن نســـبة البطالـــة قـــد 
بلغـــت %18.4 مـــن األفـــراد المشـــمولين فـــي القـــوى العاملـــة.

  72.8% حوالـــي  المخيمـــات  فـــي  الفلســـطينيون  شـــّكل 
والنســـبة الباقيـــة توزعـــت علـــى الجنســـيات الســـورية، اللبنانيـــة 

ُأخـــرى. وجنســـيات 
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بيانات أساسية متصلة باألفراد من جميع الجنسيات الذين تم تعدادهم

التوزع العددي لألفراد المعنيين بالتعداد بحسب نوع المنطقة الجغرافية وجنسية 
الفرد، مع إضافة نسب رفض اإلجابة على إستمارة التعداد ونسب نقص التغطية.

المخيماتجنسية الفرد
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

التجمعات 
المجموعاألخرى

788973765257874174422فلسطيني الجئ في لبنان

فلسطيني نازح من سورية 
89574322532218601إلى لبنان

43571407706812832لبناني

28314708134730368سوري

6411326171390غير ذلك

1211664422172227237614المجموع

التوزع العددي لألفراد الذين تم تعدادهم فعليا بحسب المنطقة الجغرافية 
وجنسية الفرد

فلسطيني الجئ المنطقة الجغرافية
في لبنان

فلسطيني نازح من 
المجموعغير ذلكسوريلبنانيسورية إلى لبنان

4149538592067673014454295منطقة الشمال

22149161936251809049245975منطقة بيروت

117521978197244518116328منطقة الشوف

5920155503024142732069522منطقة صيدا

244102706751130711429288منطقة صور

65421994591318489493منطقة البقاع

1655491770612030283171299224901المجموع
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التوزع النسبي لألفراد الذين تم تعدادهم فعليا بحسب المنطقة الجغرافية 
وجنسية الفرد

فلسطيني الجئ في المنطقة الجغرافية
لبنان

فلسطيني نازح 
غير ذلكسوريلبنانيإلى لبنان

%11.1%23.8%17.2%21.8%25.1منطقة الشمال

%37.9%63.9%30.1%9.1%13.4منطقة بيروت

%13.9%1.6%16.4%11.2%7.1منطقة الشوف

%24.6%5.0%25.1%31.3%35.8منطقة صيدا

%8.8%4.6%6.2%15.3%14.7منطقة صور

%3.7%1.1%4.9%11.3%4.0منطقة البقاع

%100%100%100%100%100المجموع
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التوزع العددي لألفراد الذين تم تعدادهم فعليا بحسب إسم المخيم وجنسية الفرد

فلسطيني الجئ إسم المخيم
في لبنان

فلسطيني نازح 
من سورية إلى 

لبنان
المجموعغير ذلكسوريلبناني

8219687529879012618351مخيم برج البراجنة

1935253689492359مخيم المية ومية

81421444765223410218مخيم برج الشمالي

4156537115580649814010مخيم شاتيال

7588690276401772مخيم ضبية

1876315231857092921209مخيم عين الحلوة

748551616901131767مخيم مار إلياس

864156086329409656مخيم الرشيدية

8091101514720899470مخيم نهر البارد

14216263374112165مخيم ويفيل

9740136763061936517995مخبم البداوي

4073412298429225234مخيم البص

746878487405826378596114206المجموع
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التوزع النسبي لألفراد الذين تم تعدادهم فعليا بحسب إسم المخيم وجنسية الفرد

فلسطيني الجئ في إسم المخيم
لبنان

فلسطيني نازح 
المجموعغير ذلكسوريلبنانيإلى لبنان

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

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

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

%100%0.7%57.6%8.2%3.8%29.7مخيم شاتيال

%100%2.3%15.6%38.9%0.5%42.8مخيم ضبية

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

%100%6.4%39.0%9.1%3.1%42.3مخيم مار إلياس

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

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

%100%0.5%3.4%1.5%28.9%65.6مخيم ويفيل

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

%100%0.4%8.2%5.7%7.9%77.8مخيم البص

%100%0.5%23.1%3.6%7.4%65.4المجموع
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التوزع النسبي لالجئين الفلسطينيين بحسب نوع المنطقة الجغرافية والجنس

التجمعات المحاذية المخيماتالجنس
المجموعالتجمعات األخرىللمخيمات

%50.4%50.8%50.7%49.9ذكر

%49.6%49.2%49.3%50.1أنثى

%100%100%100%100المجموع

التوزع النسبي لالجئين الفلسطينيين ممن هم بعمر 10 سنوات وأكثر بحسب 
نوع المنطقة الجغرافية وفي حالة األمية التامة

المخيماتأعلى تحصيل علمي
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

المعدل العامالتجمعات األخرى

%7.2%6.8%6.5%8.0أمي

نسب العمالة والبطالة لدى الالجئين الفلسطينيين بسن العمل

القوة العاملةنسبة البطالةنسبة العاملينالفئات العمرية المتصلة بالعمل

15-1956.3%43.7%3629

20-2971.5%28.5%16400

30-4488.8%11.2%16940

45-6491.1%8.9%14424

51393%18.4%81.6النسبة إلى حجم قوة العمل
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بيانات أساسية متصلة باألسر التي تم تعدادها

التوزع العددي لألسر التي تم تعدادها بحسب نوع المنطقة الجغرافية 
وجنسية رب األسرة

المخيماتجنسية رب األسرة
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

التجمعات 
المجموعاألخرى

1956388251436042748فلسطيني الجئ في لبنان

2202105511994456فلسطيني نازح إلى لبنان

91919011812290لبناني

1011995755 5455سوري

1691144224غير ذلك

28308101821698355473المجموع

التوزع النسبي لألسر التي تم تعدادها بحسب نوع المنطقة الجغرافية 
وجنس رب األسرة

المخيماتجنس رب األسرة
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

التجمعات 
المجموعاألخرى

%82.8%82.4%83.1%82.8ذكر

%17.2%17.6%16.9%17.2أنثى

%100%100%100%100المجموع
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التوزع النسبي لألسر التي تم تعدادها بحسب نوع المنطقة الجغرافية 
وعدد أفراد األسرة

المخيماتعدد أفراد األسرة
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

التجمعات 
المعدلاألخرى

%9.4%7.8%7.9%10.9فرد واحد

%15.1%15.6%15.0%14.8فردان

%15.9%16.9%15.0%15.5ثالثة أفراد

%19.4%20.5%18.9%18.9أربعة أفراد

%17.7%18.5%18.2%17.1خمسة أفراد

%12.4%12.2%13.9%12.0ستة أفراد

%6.0%5.2%6.7%6.2سبعة أفراد

%2.4%2.0%2.7%2.5ثمانية أفراد

%1.6%1.2%1.5%2.0تسعة أفراد أو أكثر
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عدد األسر في الزيجات المختلطة فلسطيني / لبناني

عدد أسر الزيجات المختلطةالزيجات المختلظة

3707الزوج فلسطيني الجئ والزوجة لبنانية

1219الزوج لبناني والزوجة فلسطينية الجئة

التوزع النسبي ألفراد أسر حيث رب األسرة الجئ فلسطيني بحسب العمر 
والجنس

العمر ذكر أنثى
المجموع

0-4 9.6% 8.9% 9.3%

5-9 10.1% 9.3% 9.7%

10-14 9.3% 9.0% 9.2%

15-19 9.9% 9.5% 9.7%

20-24 9.9% 9.6% 9.8%

25-34 15.2% 14.8% 15.0%

35-44 11.5% 12.4% 12.0%

45-54 11.8% 12.3% 12.0%

55-64 6.9% 7.1% 7.0%

65+ 5.8% 7.1% 6.5%

المجموع 100% 100% 100%
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بيانات أساسية متصلة بالمساكن التي تم تعدادها

التوزع العددي للمساكن التي تم تعدادها بحسب نوع المنطقة الجغرافية 
ونوع المسكن

المخيماتنوع المسكن
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

المجموعالتجمعات األخرى

5087181426329533بيت مستقل

2186977021340342974شقة

187782177مسكن مرتجل

215632مسكن في منشأة

2699595981612352716المجموع

التوزع النسبي للمساكن التي تم تعدادها بحسب نوع المنطقة الجغرافية 
واإلستخدام الحالي للمسكن

المخيماتاإلستخدام الحالي للمسكن
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

التجمعات 
المجموعاألخرى

%98.4%97.7%98.6%98.8للسكن فقط

%1.6%2.3%1.4%1.2للسكن والعمل

%100%100%100%100المجموع
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بيانات أساسية متصلة بالمباني التي تم تعدادها

التوزع العددي للمباني التي تم تعدادها بحسب نوع المنطقة الجغرافية 
ونوع المبنى

المخيماتنوع المبنى
التجمعات 
المحاذية 
للمخيمات

المجموعالتجمعات األخرى

4146127222457663بيت مستقل

68022361570814871بناية

183775130مسكن مرتجل

175628منشأة

109833675803422692المجموع

التوزع النسبي للمباني التي تم تعدادها بحسب نوع المنطقة الجغرافية 
ونوع المبنى

التجمعات المحاذية المخيماتنوع المبنى
المجموعالتجمعات األخرىللمخيمات

%33.8%27.9%34.6%37.7بيت مستقل

%65.5%71.0%64.2%61.9بناية

.%6.%9%1.0%0.2مسكن مرتجل

.%1.%1.%1%0.2منشأة

%100%100%100%100المجموع
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المخيمات والتجمعات الكبرى والفرعية التي شملها التعداد

التجمعات األخرىالتجمعات المحاذيةالمخيمات

 5 تجمعات محاذية لمخيم نهر الباردمخيم نهر البارد

مخيم البداوي

الحارة اللبنانية

 

المنكوبين

المهجرين )البداوي(

بلدة البداوي

جبل البداوي

مبنى أبو نعيم )البداوي(

 تجمعات الشمال

أبي سمراء

الزاهرية

الميناء

باب التبانة

باب الرمل

تجمعات نهر البارد

زيتون ابي سمراء

طرابلس القبة

طرابلس القديمة وبساتين طرابلس

مخيم برج البراجنة
برج البراجنة

 
حارة حريك

 صبرا والمدينة الرياضيةمخيم شاتيال

  مخيم مار إلياس

 تجمعات بيروت وضواحيها

األوزاعي وحرش القتيل

الطريق الجديدة

النبعة - برج حمود

  مخيم ضبية
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 تجمعات الشوف

البرجين

الجية

الرميلة

السعديات

الشويفات االمراء

المونسه عاليه

الناعمة

الوردانية

برجا

بشامون

بعاصير

جدرا

حارة الناعمة

داريا الشوف

دير قوبل

زاروت

سبلين

شحيم

عانوت

عين عنوب

قبة الشويفات

كترمايا

مزبود

مغيرية الشوف

وادي الزينة
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مخيم عين الحلوة

التعمير التحتاني

 

السكة

الطوارئ

بركسات

بستان ابو جميل

بستان القدس وأوزو

جبل الحليب

فضل واكيم

 محيط مخيم المية وميةمخيم المية ومية
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 تجمعات مدينة صيدا

القياعة

برامية

بقسطا

حارة صيدا

حي اإلسكندراني

حي البراد

حي البستان الكبير

حي الحج حافظ

حي الزهور

حي الست نفيسة

حي حمود

حي صباغ

دالعة

ساحة الشهداء

ساحة القدس

شرحبيل

صالحية

صيدا الدكرمان

صيدا القديمة

صيدا الوسطاني

عبرا

مجدليون

هاللية
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 تجمعات منطقة صيدا

اإلسماعيلية

البيسرية

الحسبة

العاقبية

الغازية

الفيالت

المية ومية

خلف مدرسة االميركان

زغدرايا

سيروب

صرفند

صيدا درب السيم

طنبوريت

عنقون

عين الدلب

فوار وهمشري

قرية صيدا

مشاريع الهبة

مغدوشة

نادي الضباط
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 تجمعات جنوب صيدا

أنصار

البرغلية

العب

العزيه

العيتانية

القاسمية

الواسطة التحتى

الواسطة الفوقى

برج رحال

جل البحر

جمجيم

حاروف

شبريحا

شرق انصارية

شعيتلي

عبسية صور

عدلون

كفر بَده

كفر رمان

مشروع الرز

 برج الشماليمخيم برج الشمالي

  مخيم الرشيدية

  مخيم البص
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 تجمعات صور

اسماعية

الرمالة

الزراعة

المدينة الصناعية

المساكن الشعبية

باتوالي

بازورية

بلعوطة

جويا

حي الجورة

حي الرمل

دير قانون العين

رأس العين

شعيتية

صور

طير دبا

كنيسة صور

معشوق

نهر السامر

وادي جيلو

 محيط مخيم ويفيلمخيم ويفيل

 تجمعات البقاع - بعلبك

دوريس

غورو

القرعون

المرج

بر الياس

تعلبايا

جب جنين

دير زنون

سعدنايل

قب الياس

قرى البقاع األوسط
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