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والتجمعات  املخيامت  يف  واملساكن  للسكان  العام  التعداد  نتائج  صدور  مع 
الفلسطينية يف لبنان، بالرشاكة بني ادارة االحصاء املركزي اللبناين والجهاز املركزي 
لالحصاء الفلسطيني عام 2017، بدأت التأويالت حول الدوافع واالهداف، حتى 
اطار تصفية  تندرج يف  انها مؤامرة  النتائج عىل  اىل تصوير  بالبعض  االمر  وصل 

قضية حق العودة 

ال  التعداد  هذا  ان  عىل  التأكيد  جدا  املهم  من 
يدخل يف عملية حساب من تبقى من الالجئني 
الهدف منه نقض  لبنان، وليس  الفلسطينيني يف 
االرقام املسجلة لدى "االونروا" والدولة اللبنانية، 
عالية  جودة  ذات  بيانات  منظومة  انجاز  امنا 
املخيامت  يف  واملساكن  السكان  حول  وحديثة 
الستخدامها  لبنان،  يف  الفلسطينية  والتجمعات 
الغراض التخطيط واتخاذ القرارات يف ما يتعلق 
بالتايل  نطاقها.  ضمن  القاطنني  اوضاع  مبعالجة 
تساعد  التي  املعلومات  القرار  الصحاب  يؤمن 
ضوء  يف  الالزمة  والربامج  املخططات  رسم  عىل 

دراسة الوضع الراهن لالجئني يف لبنان.
يف  مهمة  ركيزة  يشكل  التعداد  هذا  وألن 
لبنان  يف  الفلسطينيني  الالجئني  اوضاع  معالجة 
املمكنة  الحقوق  واقرار  االنسانية،  الناحية  من 
السلطة  اىل فلسطني، وضعت  اىل حني عودتهم 
رئيسها  من  مبارشة  بتوجيهات  الفلسطينية، 
دولة  سفارة  عرب  امكاناتها  كل  عباس،  محمود 
التعداد، ومتابعة  لبنان النجاز هذا  فلسطني يف 
رشح  الذي  دبور  ارشف  السفري  من  دقيقة 

لـ"االمن العام" االهداف والغايات. 

وفق  لبنان  يف  نوعه  من  االول  هو  التعداد   ■
كيف  واملعطيات.  االرقام  تقدير  يف  التفاوت 

تنظرون اىل هذه الخطوة؟
ان  علينا  لكن  نوعه،  من  االول  انه  صحيح   □
الالجئني  وتشغيل  غوث  وكالة  ان  نغفل  ال 
نتمسك  اسايس  )"االونروا"( مرجع  الفلسطينيني 
والالجئني  السياسية  الشؤون  مديرية  كام  به 
من  املسجلني  عدد  لجهة  اللبناين  العام  واالمن 
الالجئني الفلسطينيني يف لبنان. وهذا ما نحرص 
انجزت  قد  الخطوة  هذه  ان  مبا  لكن،  عليه. 

تعداد الالجئين الفلسطينيين ركيزة معالجة أوضاعهم
سفير فلسطني: متمّسكون بـ"األونروا" وحّق العودة
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وخرجت باالرقام واملعطيات التي توصلت اليها، 
ينبغي ان نأخذ يف االعتبار ان التعداد مل يلحظ 
لكسب  لبنان  خارج  يعملون  الذين  الالجئني 
املعيشية،  ظروفهم  تحسني  محاولة  يف  رزقهم 
وهم رشيحة كبرية. اما من ناحية نظرتنا اىل هذه 
الخطوة، فنحن نرى اهمية لجهة معرفة البيانات 
يف  الفلسطينيني  لالجئني  واالجتامعية  السكانية 
عملية  يف  مهمة  ركيزة  يشكل  ذلك  لعل  لبنان، 
معالجة اوضاعهم املاسأوية الصعبة وبخاصة يف 
مجاالت العمل والسكن، ضمن القوانني املعمول 
بها يف لبنان، ووفق القوانني والترشيعات الدولية.

هذا  اجراء  وراء  من  املركزي  الهدف  ما   ■
التعداد؟

رسمي  وقرار  بتوافق  جاءت  الخطوة  هذه   □
لبناين من خالل مجموعة العمل اللبنانية املؤلفة 
من كل الكتل الربملانية املمثلة يف مجلس النواب 
ما  يف  طويلة  وحوارات  نقاشات  بعد  اللبناين، 
للتعاطي  برنامج عمل موحد  اىل  للوصول  بينها 
مع ملف اللجوء الفلسطيني يف لبنان. ال بد من 
االشارة اىل التنسيق الكامل بني كل ما جاء من 
مكونات لبنانية وتتمثل يف لجنة الحوار اللبناين 
الفلسطينية  واالطر  واملرجعيات  الفلسطيني   -
املمثلة يف سفارة دولة فلسطني لدى الجمهورية 
اللبنانية. تم توقيع اتفاق تعاون بني الحكومتني 
دائرتا  مبوجبها  كلفت  والفلسطينية  اللبنانية 
التعداد  اجراء هذا  البلدين  املركزي يف  االحصاء 
السكانية  البيانات  معرفة  الهمية  منهام  ادراكا 
واالجتامعية لالجئني الفلسطينيني يف لبنان. وهذا 
اساس لجنة وضع برنامج عميل يحايك السياسات 
ركيزة  ويشكل  العامة،  واالقتصادية  االجتامعية 
مهمة يف معالجة هذا امللف الذي طال انتظاره 

كذلك  والسكن.  العمل  صعيدي  عىل  السيام 
اوضح التعداد الطبيعة الهرمية للهيكل العمري 
الحقيقي  والعدد  التعليم،  ومستويات  لالجئني، 
هنا  لالجئني.  الصحية  والحالة  العاملة،  لليد 
لبنانية  جدية  مثة  بأن  وتفاؤيل  تقديري  اسجل 
الالجئني  معاناة  انهاء  حول  تفاهم  اىل  للوصول 
الفلسطينيني، ومنحهم الحق الطبيعي يف العيش 

بكرامة االنسان.    
   

الفلسطينيني  ■ ما اهمية اجراء تعداد لالجئني 
بعد عقود من وجودهم يف لبنان؟

مكونات  بني  الرؤى  يف  تباين  هناك  كان   □
املجتمع اللبناين لجهة التعاطي مع هذا املوضوع، 
ال  كان  لذلك  السكن،  ام  العمل  ملف  يف  سواء 
املرجعيات  لتستطيع  تعداد كهذا  اجراء  بد من 
ووضع  املقتىض،  اليشء  عىل  البناء  اللبنانية 
الكريم  العيش  تكفل  التي  املناسبة  الحلول 
لالجئ الفلسطيني املقيم يف هذا البلد الشقيق 
املجاالت،  كل  يف  الفلسطينية  للقضية  املحتضن 
ان جوهرها واساسها وعنوانها هم  تؤكد  والتي 
من  الدويل  املجتمع  لهم  كفل  الذي  الالجئون 

خالل قراراته ذات الصلة.

املنجز،  املرشوع  لهذا  اساسيا  داعام  كونكم   ■
هل انتم راضون عن النتائج؟

مشرتك  تنسيق  نتاج  هو  املرشوع  هذا   □
ذلك  لعل  املجاالت.  كل  يف  فلسطيني   - لبناين 
املراسيم  اللبنانية  الحكومة  اقرار  يف  يساهم 
والخاص   2010 عام  املعدل  للقانون  التطبيقية 
بتعديل العمل يف قانون العمل مبا يجيز لالجئ 
الفلسطيني العمل، واقرار الوثيقة اللبنانية التي 
تبنتها مجموعة العمل اللبنانية كام جاء يف كلمة 
دولة الرئيس سعد الحريري يف اثناء مؤمتر اعالن 

نتائج التعداد يف الرسايا الحكومية.

■ هل كان هذا التعداد كامال لكل االماكن التي 
يوجد فيها الالجئون؟

□ شمل هذا التعداد 12 مخيام لالجئني يف لبنان، 

يف ادارة االحصاء املركزي من حيث التأثري املبارش 
الزمني،  الكلية للمرشوع، والجدول  الجودة  عىل 

والنتائج املتوقعة.

■ برز تناقض كبري بني اعداد الالجئني املسجلني 
يعود  ماذا  اىل  التعداد.  ونتائج  "االونروا"  لدى 

ذلك؟
"االونروا"  كبري بني سجالت  فارق  نعم هناك   □

محاذاة  يف  للفلسطينيني  تجمعا   156 وحواىل 
املخيامت، وتم اعتامد نظام معلومايت متطور متثل 
يف استخدام االجهزة اللوحية لتعبئة البيانات بدل 
االستامرات الورقية املعتادة. كام جرى التحقق من 
استكامل هذه البيانات وصحتها من خالل ربط 
السكنية،  للوحدات  الجغرايف  باملوقع  االستامرة 
ما  الجغرافية،  املعلوماتية  نظم  احدث  واعتامد 
شكل نقلة نوعية يف العمل االحصايئ املستقبيل 

حيث  مبستغرب،  ليس  وهذا  التعداد،  ونتائج 
هناك اعداد كبرية من الفلسطينيني يبحثون كام 
الذي  املناسب  املكان  عن  اللبنانيون  اخوانهم 
يستطيعون من خالله تأمني لقمة العيش. بالطبع 
هذا ال يعني مغادرتهم لبنان نهائيا لكن بشكل 
موقت. وقد اظهرت نتائج التعداد ان الكثري من 
العائالت نصفها يف لبنان والنصف االخر يف اماكن 
دولتنا  يف  اهدافنا  الله  يحقق  ان  واىل  االرتزاق 
املستقلة وعودتنا اىل ارض وطننا فلسطني الخالية 
العائالت  شمل  سيجمع  بالتأكيد  االحتالل.  من 

الفلسطينية وينتهي التناقض يف االعداد.

■ مثة خشية من ان تكون نتائج التعداد توطني 
مقنع؟

□ التعداد ونتائجه فقط لوضع الربامج يف ما يخص 
النهوض باملستوى املعييش لالجئ الفلسطيني يف 
الشعب  هذا  الكريم.  العيش  مستوى  اىل  لبنان 
يجزئه  ان  يتجزأ، وال ميكن الحد  الالجئ جزء ال 
من الشعب الفلسطيني املتمسك بهويته الوطنية 
مبستوى  اجمع  العامل  اذهل  والذي  والنضالية، 
انتزاع  وارصاره عىل  وبسالته وصموده  تضحياته 
تدخل  دون  من  بنفسه  مصريه  تقرير  يف  حقه 
خارجي من احد كائنا من كان، وحقه يف استقالله 
ابعد  التي  الوطني وعودته اىل دياره وممتلكاته 
القوانني والرشائع  له  عنها قرسا، وهذا ما كفلته 
الدولية ذات الصلة، وال تستطيع قوة يف االرض ان 

تفرض عليه ما ال يريده.

الفلسطينيني  الالجئني  عن  جدول  من  هل   ■
وتعدادهم داخل املخيامت وخارجها؟

من   65.4% نحو  ان  التعداد  نتائج  اظهرت   □
بـ55%  مقارنة  املخيامت،  يف  يقيمون  الالجئني 
الفلسطينية  التجمعات  يف  يقيمون  منهم 
واملناطق املحاذية لها. كام جاء يف بيان االحصاء 
ان مثة 78897 الجئا داخل املخيامت، و37652 
الجئا يف التجمعات املحاذية للمخيامت، و57874 
الجئا يف التجمعات االخرى. كام اوضح التعداد 
بلغ  سوريا  من  النازحني  الفلسطينيني  عدد  ان 
ملحوظا  تزايدا  النتائج  واظهرت  نازح،   18601
يف اعداد غري الفلسطينيني الذين يقطنون داخل 
بلغ  حيث  الفلسطينية،  والتجمعات  املخيامت 
 30368 هؤالء  بني  من  السوريني  النازحني  عدد 

نازحا معظمهم يف بريوت.

كانون  فلسطينيا مسجال حتى  والبلديات 592,711 الجئا  الداخلية  وزارة  تضم سجالت 
االول 2016، فيام بلغ عدد الالجئني املسجلني لدى وكالة "االونروا" 459,292 الجئا حتى 

تاريخ اذار 2016.
اشارت النتائج اىل ان نحو 7,2% من الالجئني الفلسطينيني اّميون ال يستطيعون القراءة والكتابة، 
بينام بلغت نسبة االلتحاق بالتعليم لالفراد من 3 اىل 13 سنة 9,36%. كام اظهرت النتائج ان نسبة 
البطالة بلغت 18,4% من االفراد املشمولني يف القوى العاملة، وشكل الفلسطينيون يف املخيامت 

حواىل 72,8%، والنسبة الباقية توزعت عىل الجنسيات السورية واللبنانية وجنسيات اخرى.
1- عدد االرس يف الزيجات املختلطة فلسطيني - لبناين: الزوج فلسطيني الجئ والزوجة لبنانية 

)3707(. الزوج لبناين والزوجة فلسطينية الجئة )1219(.
2- تعرتف الحكومة اللبنانية رسميا بوجود 12 مخيام فلسطينيا هي: برج الرباجنة، شاتيال، مار 
الياس، الضبية، عني الحلوة، املية ومية، الرشيدية، البص، برج الشاميل، الجليل )ويفل(، نهر 

البارد، البداوي.
3- التعداد جاء بعدما وقعت الحكومتان اللبنانية والفلسطينية مذكرة تفاهم يف 19 ترشين االول 

2016 استنادا اىل قرار مجلس الوزراء رقم 1 يف 25 اب 2016، وبعد تحضريات استمرت عامني.

االرقام الرسمية

سفري دولة فلسطني لدى لبنان ارشف دبور.


