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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. 



3

تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

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

التعداد العام للسكان والمساكن هو أحد أهم أركان العمل 
اإلحصائي في سائر الدول، وهو ضرورة أولية لصياغة 
قرار السياسات االجتماعية واالقتصادية العامة، كما  واإ
يمثل شكاًل من أشكال السيادة الوطنية على األرض. 
وتنّفذ معظم الدول تعدادات للسكان بصورة دورية كل 

عشر سنوات، لكي يبقى صانعو القرار والجهات المعنية 
األخرى على إطالع على درجة االستقرار السكاني وحجم 

التغّيرات في خصائصه.

دراكًا منها ألهمية معرفة ومتابعة التغّيرات األساسية  واإ
لدى السكان من الالجئين الفلسطينيين في لبنان، 

باشرت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في عام 2015  
التحضير إلجراء تعداٍد للسكان والمساكن في المخيمات 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

وبعد تحضيرات إستغرقت أكثر من عامين، وَقعت 
الحكومتان اللبنانية والفلسطينية على مذكرة تفاهم  بينهما 
في تشرين األول 2016 إستنادًا إلى قرار أصدره مجلس 

الوزراء  قبل شهرين من تاريخه3. باشرت بنتيجته 
إدارة اإلحصاء المركزي والجـهـاز الـمـركـزي لـإلحـصـاء 

الـفلسطيني، تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، 
عملية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

1.1. مصادر أخرى للبيانات

تتوافر البيانات عن الالجئين الفلسطينيين في لبنان قبل 
إجراء التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات 

والتجمعات الفلسطينية 2017 من مصدرين هما:

البيانات اإلدارية: وهي بيانات التسجيل لدى كٍل 	 
من وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين 

الفلسطينين في الشرق األدنى - االونروا، والمديرية 
العامة للشؤون السياسية والالجئين في وزارة الداخلية 

والبلديات في لبنان.

بيانات المسوحات بالعّينة التي أجرتها وكاالت 	 
حكومية وغير حكومية محلية ودولية.

وكما يظهر في الجدول الوارد أدناه، أشارت الدراسات 
بإستمرار إلى أن ما يقارب نصف عدد الالجئين 
المسجلين ليسوا من المقيمين الدائمين في لبنان. 

وبالتالي فإنه ال يمكن إجراء مقارنات إحصائية بين 
البيانات اإلدارية وبين المسوحات بالعّينة حتى تاريخه4.

3. وّقعت الحكومتان اللبنانية والفلسطينية مذكرة التفاهم  في 2016/10/19 إستنادًا 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 الفلســطينية في لبنان، إلســتخدامها 
بمعالجــة  يتعلــق  فيمــا  القــرارات  تخــاذ  واإ التخطيــط  ألغــراض 

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:

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

الموجــودة علــى األراضــي اللبنانيــة كافــة. 

لدراســات 	  عينــات  لســحب  إحصائــي  إطــار  تشــكيل 
والتجمعــات  للمخيمــات  الحقــة   متخصصــة 

. لفلســطينية ا

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

المحلــي.

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

الســكان فــي الســنوات القادمــة.

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

األرض والســكان المقيميــن.

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 

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

العامليــن. أعــداد  وتقديــر  البيانــات  وتنظيــف  والترميــز 

المرحلة الميدانية: من آذار إلى آب 2017

تضّمــن العمــل الميدانــي لجمــع بيانــات التعــداد ثالثــة مراحــل 
أساســية هــي: تحديــد وحــزم مناطــق العــّد، ترقيــم وحصــر 
الفعلــي  العــّد  الســكنية، وأخيــرًا مرحلــة  المبانــي والوحــدات 
للســكان. كمــا تــمَّ إعــداد الخرائــط وربطهــا مكتبيــًا  بنظــام 
المعلومات الجغرافية GIS في مطلع العام 2016، وجرى 
تحديــث الخرائــط فــي المرحلــة الثانيــة مــن العمــل الميدانــي. 
وكانــت مرحلــة العــّد الفعلــي المرحلــة األكثــر أهميــة  التــي 

العــّد  بيــن 17 و31 تمــوز 2017، تبعتهــا مرحلــة  تّمــت 
الَبعــدي التــي ُأنجــزت فــي آب 2017.

مرحلــة معالجــة البيانــات ونشــرها مــن 

أيلــول حتــى كانــون األول 2017

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

وحضــور دولــة رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري.
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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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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

اللبنانيــة  الســلطات  بيــن  رســميًا  المفاوضــات  بــدأت 
والفلســطينية بتيســير مــن لجنــة الحــوار اللبنانــي الفلســطيني 
فــي أواســط العــام  2015 وأفضــت إلــى توقيــع مذكــرة تفاهــم 
بين الحكومتين. إستنادًا إليها، جرى تكليف إدارة اإلحصاء 
المركــزي والجـهـــاز الـمـركـــزي لـإلحـصـــاء الـــفلسطيني بتنفيــذ 
اإلتفــاق  أشــار  الحــوار.  لجنــة  إشــراف  تحــت  التعــداد 
بالتفصيــل إلــى نطــاق العمــل وتوزيــع األدوار والمســؤوليات 

الفريقيــن15. بيــن 

خــالل إعــداد المشــروع، تصــّدرت مســألة الحفــاظ علــى ســّرية  
البيانات اإلفرادية وخصوصيتها األولوية لدى الشركاء. وتّم 
تضمين مذكرة التفاهم بين الحكومتين اللبنانية 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 
والتجمعــات الفلســطينية 2017 مــن قبــل مانحيــن دولييــن 

بميزانيــة مجملهــا 2.326 مليــون دوالر أمريكــي18. وكان 
 UNDP اإلنمائــي  المتحــدة  األمــم  لبرنامــج  لبنــان  مكتــب 
وعقــد  المشــتريات  بتنظيــم  المكلــف  اإلداري  الطــرف 

المالــي. بالتدقيــق  كمــا  المناقصــات 

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 
إدارة  لتولــي  الـــفلسطيني  لـإلحـصـــاء  الـمـركـــزي  والجـهـــاز 
مكتــب 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 عملية جمع المعلومات من أفراد وأســر 
عــن مجموعــة مــن المواضيــع  فــي فتــرة زمنيــة محــددة وفــي 
نطــاق جغرافــي محــدد فــي لبنــان )مخيمــات وتجمعــات(21. 

وقــد شــمل بالتحديــد:

جميع األســر المقيمة في المخيمات الفلســطينية الـ 12 	 
بصرف النظر عن الجنســية أو الهوية.

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

انتشرت فرق العمل الميداني إلجراء المقابالت بهدف جمع 
المعلومــات مــن األفــراد المســتهدفين بيــن 2017/07/17 
و2017/07/31. وبهــدف اإلســتجابة لمتطلبــات الشــمول 
الكّلــي والتزامــن والعــّد الفــردي، قامــت فــرق العداّديــن التــي 
تأّلفــت مــن 494 عــدادًا والمكلفــة بتغطيــة 1407 منطقــة 
الفــردي  العــد  خــالل  مــن  كافــًة  فيهــا  األســر  بتعــداد  عــّد، 

.)DeFacto( الشــامل 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  الســكنية ووجــه  الوحــدات  نــوع  معلومــات عــن 
الراهــن وعــدد األســر فــي كل وحــدة. كمــا تــم تحديــد مصــدر 
لــرب األســرة،  الكامــل  الــى: اإلســم  المعلومــات باإلضافــة 
العــدد الكّلــي ألفــراد األســرة، توزيــع الذكــور واإلنــاث وعــدد 

الالجئيــن الفلســطينيين بينهــم. 

وبهــدف تجنــب اإلثقــال علــى إســتمارات التعــداد، ومــا قــد 
تســببه مــن تأثيــر علــى نســب التجــاوب وجــودة البيانــات، 
جــرى تصميــم إســتمارة متوســطة الحجــم )94 ســؤااًل( حــول 

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

العامــة. 

الميــالد،  تاريــخ  األســرة:  أفــراد  حــول  المعلومــات  وشــملت 
العمــر، الجنــس، العالقــة مــع رب األســرة والجنســية. كمــا 
غطت مســألة تســجيل الالجئ لدى المديرية العامة للشــؤون 
السياســية والالجئيــن فــي وزارة الداخليــة والبلديــات ووكالــة 
األمــم المتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين فــي 
الشرق األدنى -االونروا UNRWA. كما أخذت باالعتبار 
أســئلة حــول اإلحتياجــات الخاصــة والتعليــم وميــدان الدراســة 
ووضــع العمالــة والمهنــة وقطــاع العمــل. كمــا تضمنــت أســئلة 
عــن الوضــع الزواجــي، الخصوبــة والوفيــات والهجــرة إلــى 

الخــارج ومحــل اإلقامــة المعتــاد23.

3.4 نظام إدارة الجودة

ســاهم إســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي التعــداد العــام للســكان 
والمســاكن فــي المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية 2017  
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 مالئمــة24. 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.
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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 

الفعلــي25.

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 

.26GPSالعالمــي

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 ورودهــا27. 
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.

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.
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
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تقرير النتائج الرئيسية )السكان، المساكن والوحدات السكنية(

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.

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: 

االقتصــادي28.

28. توجب على الفريق مراجعة ما نسبته %5 على األقل من بيانات كل عّداد يوميًا وكانت تقارير األداء توثق كل حاالت الخلل واألخطاء الشائعة.
28. 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 اإلصــدار29. 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 

29. تخضع النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية 2017 حالياً 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
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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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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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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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ً 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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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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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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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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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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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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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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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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Preface
For more than seven decades of Palestinian refugee’s presence in Lebanon, the 
absence of official statistical researches, partly, has limited the capacity of the Lebanese 
Government to undergo policy reforms. The numbers of refugees estimated by different 
agencies were used to drive inaccurate and sometimes falsely understandings of the 
Palestinian refugees’ population presence in the country.

The Lebanese-Palestinian Dialogue Committee (LPDC) seeks to improve the living 
conditions of the Palestinian refugees in Lebanon, which is impossible to achieve 
without a thorough and comprehensive understanding of the social, economic and 
demographic realities of the Palestinian refugees population living in Lebanon. There 
is a growing need for a solid data for developing plans and strategies and formulating 
policies and programs to improve the living conditions of Palestinian refugees in 
Lebanon in partnership with the international community.

Accordingly, the Lebanese Working Group on Palestinian refugees1 has issued a 
recommendation to carry out a census in Palestinian camps and gatherings in Lebanon, 
which will generate the much-needed indicators in support of the Government’s efforts 
to formulate adequate policies2.

Therefore, the LPDC had initiated and facilitated the discussions between the Lebanese 
and Palestinian authorities leading to the approval and signature of an MOU between 
both Governments in October 2016. With generous support from the Governments of 
Japan, Norway and UNICEF, the LPDC in partnership with the Central Administration 
of Statistics (CAS) and the Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) was able to 
mobilize the needed resources to carry out the census operations during 2017/18. 
The Project aimed to lay the foundation for a statistical data for the governmental 
and international agencies use and to improve decision-making capacities of policies/
programs affecting Palestinian refugees in Lebanon. The execution of its activities was 
managed and supervised by the two official statistical offices (CAS and PCBS) according 
to international standards and procedures for conducting censuses.

The census, in the making and afterwards, has caused controversy and skepticism 
around its objectives and timing. Some consider it a step towards settlement (tawte’en) 
of Palestinian refugees, while others were concerned by the political implications that 
may result from it. Though we understand the backgrounds of such concerns, the lack 
of trust as well as the negative historical backdrop, we still believe that this fact-based 
approach is the optimum approach that can lead to public policy reform. Creating the 

1. The Lebanese Working Group on Palestinian refugees is composed of representatives of the key-political Leba-
nese Parties: Lebanese Forces, Hezbollah, Amal Movement, Free Patriotic Movement, Kata’eb Party, Future Move-
ment and Progressive Socialist Party.
2. Recommendation No 5, 24 April 2015, “A Unified Lebanese Vision for the Palestinian Refugees Affairs in Leba-
non”, LPDC publications 2017, P:23
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climate for developing public policies based on reliable data and facts in parallel to the 
consensual political processes, on even the most sensitive files, is today, an absolute 
necessity. The Government is now able to benefit from the accumulated experiences in 
conducting a general census for Lebanon. 

The Population and Housing Census in the Palestinian Camps and Gatherings in 
Lebanon (PHCPCG-2017) is the first statistical operation of such magnitude in Lebanon. 
It included the Palestinians refugees’ population in Lebanon, whose majority resides in 
the 12 Palestinian camps and 156 gatherings. The use of new technologies advancement 
enabled CAS and PCBS to meet high standards of data collection, monitoring, validation 
as well as quality assurance.

More than 1,000 Palestinian and Lebanese young men and women have worked hard 
to ensure the success of this operation. During data collection phase, access to certain 
security-sensitive areas represented a challenge. However, the collaboration of the 
Lebanese and Palestinian security institutions and local forces facilitated the entry and 
movement of fieldworkers in all targeted areas.

The results, to be disseminated in the coming months, will provide a wealth of knowledge 
that will benefit all concerned stakeholders including Governmental entities, UN 
agencies, Donors, civil society organizations, researchers and academics in pursuing a 
decent living for Palestinian refugees until their right of return is realized.

Hassan Mneymneh

Chairman of the LPDC

Beirut, December 2017
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List of Acronyms

CAS   Central Administration of Statistics

CMO   Central Management Office

DPRA   General Directorate of Political Affairs and Refugees of the Ministry  
   of Interior and Municipalities

EA              Enumeration Area

ESCWA  United Nations Economic and Social Commission for Western Asia

GIS   Geographic Information System

GPS   Global Position System

ILO   International Labor Organization

LPDC   Lebanese-Palestinian Dialogue Committee

PCBS   Palestinian Central Bureau of Statistics

PES   Post-Enumeration Survey

PHCCG-2017  Population and Housing Census in the Palestinian camps and   
   Gatherings

PLO   Palestinian Liberation Movement

PM   Prime Minister of Lebanon

PRL   Palestinian Refugee in Lebanon

PRS   Palestinian Refugee displaced from Syria

UNICEF  United Nations Children Fund

UNDP   United Nations Development Programme

UNFPA  United Nations Population Fund

UNRWA  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in   
   the Near East
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Palestine Refugees in the Near East 
(UNRWA); and the General Directorate 
of Political Affairs and Refugees of the 
Ministry of Interior and Municipalities 
(DPRA).

•	 Sample based surveys by governmental 
and non-governmental agencies. 

As shown in the following sample-based 
survey, studies continued to point that 
almost half of registered refugees are not 
permanently residing in Lebanon.

Hence, no comparative statistics can be 
drawn between the Administrative data 
and sample-based surveys to date5.  

I. Introduction
The Population and Housing Census is one 
of the most important pillars of national 
statistical work, and is a prerequisite 
for the formulation of public social and 
economic policies, as well as, an exercise 
of national sovereignty. Most countries 
perform population censuses every ten 
years, to keep the policy-makers and other 
stakeholders informed on the degree of 
population stability and the extent of 
changes in its characteristics.

Recognizing the importance of knowing 
and tracking the fundamental changes 
in the Palestinian refugees’ population 
residing in Lebanon, the Lebanese-
Palestinian Dialogue Committee (LPDC) 
started in 2015 preparing for a census.

After two years of preparation, both the 
Lebanese and Palestinian Governments 
signed a Memorandum of Understanding 
(MoU) in October 2016 based on Council 
of Minister’s Decision issued two months 
earlier3. The CAS and the PCBS, under the 
umbrella of the LPDC, implemented in 
2017 the Population and Housing Census 
in the Palestinian Camps and Gatherings in 
Lebanon. 

1.1. Other Sources of Data 

Before the PHCCG-2017, there have been 
two sources of data on Palestinian refugees 
in Lebanon4:

•	 Registration data from the United 
Nations Relief and Works Agency for 

3. The Lebanese and Palestinian Governments signed the Memorandum of Understanding (MoU) on 19/10/2016 
based on Council of Minister’s Decision No. 1 dated 25/08/2016.
4. “Palestinian refugees in Lebanon Kolfat eloukhwa fi zaman elsira’ah”, p239- p263; LPDC, 2016.
5. Conducting a registry-basis census was dismissed early in the process due to absence of proper conditions mainly 
a unique identity system that allow to link data. Also, there remains a need for a high-quality set of data in the pop-
ulation register that is constantly updated.
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Table 1:  Latest Palestinian Refugees numbers estimations, P242; LPDC publication, 2016 

Data type Source

Estimated number 
of Palestinian refu-
gees Year Coverage

Administrative
UNRWA 459,292 2016 All Lebanon

DPRA 592,711 2016 All Lebanon

Sample-based survey by 
governmental agencies

CAS 200,000 1997 All Lebanon

CAS/Ministry of 
social affairs 67,000 1994/1995 Camps exclud-

ed

Sample-based survey 
by non-governmental 
agencies

Fafo 140,000 1999/2000 Camps & gath-
erings

AUB/UNRWA 260,000 to 280,000 2010/2015 All Lebanon

LPDC estimates based on the sample-based 
surveys 

193,000 to 
241,000 2016 All Lebanon

1.2. Objectives 

The main objective of this Census has been 
to provide a set of high quality and up-
to-date data on population and housing 
in the Palestinian Camps and Gatherings 
in Lebanon for planning and decision-
making purposes; and to help addressing 
the situation of the Palestinian refugees 
living there.

Such census is considered a cornerstone 
in the process of addressing the situation 
of the Palestinian refugees in Lebanon. 
This will not be achieved unless a number 
of indicators are available on: social and 
economic characteristics, including: 
health, education, employment, migration 
among other demographic indicators.

In addition to that, the census was 
conducted for the following reasons: 

•	 To form a National Geographical 
Information System (GIS) database 
for all buildings, residential and non-
residential units in the Palestinian 
camps and gatherings located on 
Lebanese territories.

•	 To form the statistical sampling 
framework for implementing sample-
based surveys on Palestinian Camps 
and Gatherings in the future.

•	 To provide small areas statistics, which 
is essential for planning process at the 
micro level.

•	 To enable population projections: the 
availability of statistical data from this 
census is key in preparing accurate 
estimations of population in the 
coming years.

•	 To strengthen national statistical 
capacities as a practice of national 
sovereignty over the land and 
populat ion.

1.3. Census Phases

From its inception to completion, the 
census project took more than three years 
amidst complicated local and regional 
political challenges. The census was carried 
out at several phases, during which all 
activities were prepared and performed. 
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These phases are:

Preparation phase: From mid 2016 to 
February 2017

During this stage, the official census 
decisions were made, the organizational 
structures and the census committees 
were formed, and major stakeholders and 
data users were consulted. Required IT 
infrastructure, office staff recruitment and 
procurement were completed. Designing 
forms, developing plans for auditing and 
coding, editing data, and estimating the 
number of employees were also a part of 
the preparation stage.

Field Operations Phase: From March to 
August 2017

The fieldwork for the census taking 
included three main stages; demarcation 
of the enumeration areas (EA), listing 
the buildings and housing units and 
finally, population counting. Preparation 
of the GIS integrated mapping was 
conducted early 2016; and these maps 
were updated in the second stage of the 
field operations. The most important 
stage was the enumeration between July 
17-31, 2017. This stage also covered the 
Post-Enumeration Survey (PES) which was 
carried out in August 2017.

Data processing and dissemination 
phase: From September to December 
2017

At this stage, data was validated and coded, 
according to international and national 
classifications. Then, it was analyzed and 
tabulated. Last, a key findings report was 
drafted and published during a launching 
event under patronage and presence of 
Prime Minister Hariri. 
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2.3. Palestinian Refugee 

Every Palestinian displaced to the 
Lebanese territory starting 1946 due to 
the uprooting and the subsequent forced 
displacement, by Israeli occupation of 
Palestine and its consequences, and every 
descendant born to a refugee of the 
aforesaid definition9. 

The definition of a Palestinian refugee 
in Lebanon applies to every individual 
known to have registered both with 
UNRWA in Lebanon10 and to the DPRA11 or 
either one of them. In addition, a special 
category was specified for the Palestinian 
refugees displaced from Syria (PRS)12 as a 
result of war.

2.4. Palestinian Camp

A geographic area that has been placed 
at UNRWA’s disposal by the Lebanese host 
Government or leased by UNRWA for the 
purpose of housing Palestinian refugees 
and building facilities to address their 
needs. Areas not allocated for that purpose 
are not considered official camps. (Annex 
-2-).

II. Concepts and    
 Definitions
The concepts and definitions used in 
this PHHCCG-2017 are based on the UN 
Principles and recommendations for 
Population and Housing Censuses6 . Some 
minor modifications were introduced 
to accommodate the local Palestinian 
refugees’ context.

2.1.  Population Census

A population census is the total process 
of planning, collecting, compiling, 
evaluating, disseminating and analyzing 
demographic, economic and social data at 
the smallest geographic level pertaining, 
at a specified time, to all persons in a 
country or in a well-delimited part of a 
country7.

2.2. Housing Census

A housing census is the total process 
of planning, collecting, compiling, 
evaluating, disseminating and analyzing 
statistical data relating to the number and 
condition of housing units and facilities as 
available to the households pertaining, at 
a specified time, to all living quarters and 
occupants thereof in a country or in a well-
delimited part of a country8. 

6. United Nations, Principles and recommendations for Population and Housing Censuses, Revision 3, 2017.
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
7. United Nations, Principles and recommendation for Population and Housing Censuses, Revision 3, 2017, p:4 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
8. United Nations, Principles and recommendation for Population and Housing Censuses, Revision 3, 2017, p:4 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
9. “A Unified Lebanese Vision for the Palestinian Refugees Affairs in Lebanon”, LPDC publications 2017, p:7
10. According to UNRWA’s operational definition: Palestine refugees are people whose normal place of residence 
was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and means of livelihood as a result of 
the 1948 Arab-Israeli hostilities.
11. In Addition to 1948 Palestinian refugees, DPRA do register Palestinian refugees who arrived in Lebanon following 
the 1967 Arab-Israeli war.
12. PRS are Palestinian refugees registered with UNRWA in Syria Field who took refuge in Lebanon as a result of the 
Syrian war since 2011.
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2.5. Palestinian Gathering

The geographic area, outside the official 
camps, which is home to a minimum 
15 Palestinian households. Palestinian 
gatherings in Lebanon are divided into 
two types: 

Adjacent Gatherings to the camps, which 
are considered extensions to the official 
camps due to wars, displacement and the 
need to expand the camps areas due to 
population increase. (Annex -2-).

Other gatherings: areas where Palestinians 
live within the neighborhoods of villages 
and urban areas across national territories 
(Annex -2-).

2.6. Building

A building is any independent free-
standing structure comprising one or 
more rooms or other spaces, covered 
by a roof and usually enclosed within 
external walls or dividing walls that 
extend from the foundations to the roof 
at the time of the visit, regardless of the 
construction material and the purpose of 
construction and utilization at the time of 
the Census. The building might be utilized 
for habitation, for work, for both, vacant, 
closed, deserted, under construction at 
the time of the Census13. 

2.7. Housing Unit

A building or part of a building constructed 
for one household, with one or more 
independent entrance leading to the 
public road without passing through 
another housing unit. The unit might not 
be constructed for living purposes but 
found occupied with a household during 

the enumeration. Likewise, the unit might 
be utilized for habitation or for work 
purposes or both purposes. Also, it might 
be closed, vacant, deserted or occupied by 
one household during the Census.

2.8. Household

The concept of household is based on 
the arrangements made by persons, 
individually or in groups, for providing 
themselves with food and other essentials 
for living. A household may be either (a) 
a one-person household, that is to say, a 
person who makes provision for his or her 
own food and other essentials for living 
without combining with any other person 
to form a multiperson household; or (b) a 
multiperson household, that is, a group of 
two or more persons living together who 
make common provision for food and 
other essentials for living. The persons in 
the group may pool their resources and 
may have a common budget; and they 
may be related14.  The household includes:

Household members found in the housing 
unit in the night of 17/07/2017.

Visitors living outside Lebanon but who 
spent the night 17/07/2017. in the housing 
unit of the household (relatives and non- 
relatives) 

New births born prior to the night of 
17/07/2017 and still alive. 

Household members who spent the night 
of 17/07/2017 with the household and 
died after that night.

The Persons who died before the night 
of 17/07/2017 and Persons who were 
born after the night of 17/07/2017 were 

13. United Nations, Principles and recommendation for Population and Housing Censuses, Revision 3, 2017, p:98. 
14. United Nations, Principles and recommendation for Population and Housing Censuses, Revision 3, 2017, p:97. 
https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/Series_M67rev3en.pdf
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excluded from households. Members of 
Households   residing outside Lebanon 
were not counted.

2.9.  Census Reference Moment

The period thereto the census data belong 
midnight of 17/07/2017 is the reference 
date of the census enumeration in the 
Palestinian Camps and Gatherings in 
Lebanon.
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III. Planning    
 & Organization 
3.1.  Preparatory work 

Legal basis:

The negotiations between the Lebanese 
and Palestinian authorities facilitated by 
LPDC officially started mid-2015 and led 
to the signature of an MoU between both 
Governments.  Accordingly, CAS and PCBS 
were assigned the census execution under 
the supervision of LPDC. The agreement 
outlines in details the scope, division of 
roles and responsibilities15.

During the Census planning, data 
security and confidentiality was set as a 
priority for partners. A provisional clause 
was incorporated in the MoU which 
emphasizes on protection of personal 
data in compliance with the international 
standards16.  Data protection protocols 
were significantly strengthened for the 
entire IT security environment as well17.  

Budget and Cost Control:

The PHCCG-2017 was co-financed by 
international Donors with a total budget 
of 2.326 M USD18.  The UNDP country 

office was the administrative counterpart 
in-charge of procurement, contractual 
tendering as well as financial auditing.

Administrative Organization:

Two committees were formed to support 
the Census process. A steering committee19 
was formed to overlook the census 
calendar and key decisions. An Advisory 
committee20 was also established to provide 
technical support. A joint Management 
Unit from CAS, PCBS and LPDC was set 
to run the central Management Office 
(CMO) in-charge of day to day census 
implementation and activities.

3.2.  Methodology and Coverage

The PHCCG-2017 used an interviewer-
based approach comprising an operation 
of collecting information from individuals 
and households on a range of topics at 
a specified time, pertaining in delimited 
part of Lebanon (camps and gatherings)21.  
Particularly, it covered:

All households in the twelve Palestinian 
Camps, regardless of nationality and 
citizenship;

Households with a Palestinian person or 
more, residing within the 156 Palestinian 
Gatherings.

15. The MoU was passed by the Lebanese Council of Ministers on September 2016. In the following months, the 
decision was enacted by the Palestinian Council of Ministers and finally the document was signed by both Prime 
Ministers in October 2016 giving the Project a needed green light to move forward. The signature was followed by a 
launching event attended by Prime Minister Hariri.
16. The Media campaign had to made clear that the only reason for collecting individual data is for the production 
of statistics and that there will be no dissemination of individual information or any non-statistical linkage with 
existing records in other government databases.
17. Data were encrypted during transfer over the web. Most importantly, the central office was able to remotely 
lock any tablet in case it was lost or confiscated during field operations.
18. Funds provided were: 1.520.000 USD from Japan; 379.000 USD from Norway and 427.000 USD from Unicef. 
Additional allocations were secured from LPDC and CAS annual core budgets for indirect support cost.
19. Steering committee included: Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Interior and Munici-
pality and the Palestinian embassy in Beirut.
20. Advisory committee included: UNRWA, UNFPA, UNDP, ESCWA, UNICEF and ILO.
21. Without a general census in Lebanon, the Palestinian households living outside the geographical scope of the 
camps and gatherings will remain uncounted.
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Interviewers were deployed to collect 
information from respondents between 
17/07/2017 and 31/07/2017. In order to 
meet the requirements of universality, 
simultaneity and individual enumeration, 
494 enumerators assigned to cover 1407 
(EA) counted all households and persons 
on de facto basis.

3.3.  Forms Design and Content

Three forms were used for data collection 
stage; (i) the first is for listing the buildings 
and housing units; (ii) and the second is for 
household and housing conditions; (iii) an 
additional questionnaire was designed for 
the Post-Enumeration Survey22.  

The buildings and housing units listing 
questionnaire included the following 
variables: building address (street, 
neighborhood, surrounding landmarks, 
landlord name), type and current use of 
the building and number of floors. On the 
housing units’ level, information about the 
type and current use of the housing units, 
and the numbers of households inside each 
unit was collected. The source providing 
the information was identified in addition 
to: full name of the head of household, total 
numbers of household members, male 
and female distribution and the number of 
Palestinian refugees among them. 

Without overburdening the census forms 
and its possible implication on response 

rates and the quality of data, a short 
form (94 questions)23 was designed for 
the household and housing conditions 
questionnaire covering questions about 
the housing unit occupancy, tenure, 
unit conditions, connectivity to public 
services. The household roster included 
date of birth, age, sex, relationship to the 
head of the household and nationality. It 
covered refugee status and registration 
with UNRWA and DPRA. Questions about 
disabilities, education, field of study, 
status of employment, occupation and 
work sector were taken into account. It 
also included questions about marital 
status, fertility and mortality, international 
migration and usual place of residence.

3.4.  Quality Management System 

The use of advanced technologies in 
PHCCG-2017 had directly contributed in 
optimizing cost and efficiency of census 
operations, timeliness and among all, quality 
management24.  The full digitalization 
of the census process including: digital 
mapping, electronic questionnaire for data 
collection, monitoring and supervising 
field operations, data processing and data 
management and archiving, as well as 
census data analysis and dissemination 
required proper infrastructure creation25.  

22. Questionnaires design was driven based upon dialogue between the statistical agencies and LPDC as the side 
demanding information. Further, consultations were made with steering and advisory committees members to 
ensure that information to be collected is responding to user needs both at national and international levels.
23. The initial version of the questionnaire was drafted by the international consultant FAFO based on a list of 
indicators.
24. Quality was approached as a multidimensional concept: relevance, completeness, accuracy, coherence and 
accessibility among others were relatively considered.
25. For technical support, a consulting company specialized in software development (realsoft) was contracted 
to design three main programs: an electronic questionnaire application, a field management system and smart 
reporting system. CAS programmers has also developed an internal management system for the CMO internal 
operations.
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Digital Mapping:

The aim of census mapping is to provide 
the cartographic basis to be used during 
the actual process of counting. The census 
enumeration team needed to have a set of 
unique maps covering the entire country 
that accurately defines the boundaries of 
the camps and gatherings within which 
each enumerator has to work during the 
enumeration phase of the census26.

A digital base map, employing high 
resolution satellite images, all EA were 
given an administrative identifier and all 
buildings locations were geocoded by a 
GIS mapping team.

Electronic Qestionnaire: 

As described earlier, the enumeration 
method was a face-to-face interview 
with electronic questionnaire. Electronic 
forms provided improved data quality and 
operational efficiencies by implementing 
validation rules on individual questions, 
cross validation between questions or 
with listing records, automatic sequencing 
(take the operator to the next appropriate 
question), more options in pick lists, 
capturing more detailed data, providing 
computer assisted coding and the ability 
to ask tailored supplementary questions. 

Monitoring and Supervision of Field 
Operations:

Electronic questionnaires provided results 
more quickly by transferring data to a 
central database immediately using real 

time connectivity. 

Capturing a range of operational 
information, a call center in CMO used 
a supervision online system to monitor 
operations in different regions and analyze 
responses, including the time taken to 
complete the form by enumerators, the 
date/time the form was completed, the 
device used to complete the form and 
more importantly tracking using Global 
positioning system (GPS)27.

To correct errors and making necessary 
adjustments to improve the quality of 
the work, a data quality assurance unit 
was reviewing the forms completed by 
enumerators in real time28.

Another tool to monitor overall progress 
and quality was the live reports system to 
track the level of progress and key data 
indicators. Errors and delays were detected 
while knowledge related to them was fresh 
and hence, appropriate remedial actions 
may be taken. 

As monitoring was carried out from the 
central office, supervisory teams were 
distributed in the 5 regions to observe 
and support the enumeration team. The 
field operations structure (Annex -3-) was 
composed of three levels: Enumerators, 
Team Leaders and Area Coordinators with 
hierarchal reporting line. 

26. Benefits also included achieving complete coverage by showing clearly that there are no gaps or overlaps in the 
area to be enumerated; and improving the ability of personnel to manage field operations effectively by equitable 
and well-defined distribution of workload amongst enumerators.
27. This tool enabled to monitor and record information on the daily navigation of the enumerators simultaneously 
or cumulatively across Lebanon. In addition, electronic questionnaires remain inaccessible unless the enumerator is 
in the right location set by the GPS.
28. The team were required to revise at least 5% of every enumerators data per day. Performance Reports were 
documenting common mistakes and errors.
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Training and Testing:

The training program for the enumeration 
team included both theoretical and 
practical instructions, with emphasis on 
the latter. Trainees participated in practice 
interviews and role-playing exercises, 
including the use of adopted IT solutions. 
Training manuals were developed for this 
purpose covering statistical definitions, 
questionnaire content and communication 
methods.

The CMO units (human resources, call 
center, quality assurance, communication, 
logistical support and mapping) were all 
trained to operate the new technologies. 

To test the census forms and procedures, a 
comprehensive pilot census preceded the 
main census. This exercise exanimated the 
questionnaire design and the suitability 
of the content, reporting functions, data 
quality, information and communication 
technology (ICT) solutions and data 
transmission as well as allowing the CMO 
to calculate the average time required for 
enumerating a single household. Such 
information was essential in estimating 
staff and cost requirements.

Post-Enumeration Survey (PES):

As per the UN recommendations, the 
ESCWA, an independent entity, had 
supervised the PES, a key exercise to 
measure the coverage of the census as well 
as the data quality. It was conducted by 
selecting a random sample of 41 EA (3%) 
representing all geographical localities. The 
results of this exercise confirmed the high 
standards of the census field operations.

Data Processing and Dissemination: 

A master file for tabulation was produced 
following micro editing of the raw data 
errors. Validation, field and office audit 
and cross-tabulation checks tested 
consistency and quality. Open question 
fields undergone coding of education, 
occupation and industrial classification29.

29. The Announcement of the key-findings was also preceded by a broad consultation on results with key stake-
holder’s. Additional meetings with Project Donors and UN organizations and UNRWA in particular were organized in 
preparation for the announcement of the results.
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IV. Key Findings
The key findings at this stage are composed 
of the total population distributed 
by region, geographical locality and 
nationality. The results include also the 
findings of the post enumeration survey 
and the total number of buildings, housing 
units, and the persons as they were 
counted during the period 17/07/2017 
to 31/07/2017. Some preliminary socio-
economic indicators were added to this 
publication30.  

4.1.  Size of the Population 

Actual Enumerated Individuals

•	 The results show that the total number 
of individuals who were actually 
counted is 224,901.  

•	 In camps Palestinian Refugees in 
Lebanon accounted for 74,687 (65.4%) 
of the population and 8,487 (7.4%) 
of PRS while the remainder were 
distributed to Syrian 26,378 (23.1%), 
Lebanese 4,058 (3.6%) and from other 
nationalities 596 (0.5%).

•	 The PRL individuals actually counted 
were distributed as 74,687 (45.1%) in 
the Camps against 90,862 (54.9%) in 
the Gatherings.

•	 By region, the Palestinian Refugees 
individuals in Lebanon are concentrated 
in Sidon with (35.8%), followed by 
North (25.1%), Tyre (14.7%), Beirut & its 
suburbs (13.4%), Al Chouf (7.1%) and 
Bekaa (4%).

•	 99.5% of the PRL individuals are 

registered with DPRA while (99.3%) are 
registered with UNRWA.

•	 Percentage distribution of PRL by 
gender was (50.4%) for males against 
(49.6%) females.

Total Population According to the Results 
of Post Enumeration 

The main objective of the post enumeration 
survey is to measure the under-coverage 
or over-coverage ratio to be taken into 
consideration in the final population 
count and future population projections.  
The PES showed that the under-coverage 
ratio in this Census was (2.3%).Therefore, 
the adjusted total number of PRL 
individuals becomes 174,422 residing in 
the Palestinian Camps and Gatherings. 

4.2.  Households

•	 The total number of households which 
were actually counted is 55,473 of 
which 42,748 are PRL. 19,563 (45.7%) 
were found in the Camps against 
23,185 (54.2%) in the Gatherings. The 
household size is estimated at 4.0. 
Findings showed that (17.2%) of head 
of household are females. 

•	 Results found 4,926 households with 
mix-marriages out of which 3,707 
with the Head of Household being a 
Palestinian and 1,219 with the Head 
of Household being a Lebanese. 
The results also indicated that about 
(4.9%) of the Palestinian refugees have 
another nationality.

30. The detailed findings of the (PHHCCG-2017) are currently under in-depth analysis and review and therefore 
slight variances in socio-economic indicators may occur in future statistical or analytical reports.
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4.3.  Buildings and Housing Units

•	 The total number of buildings in the 
Palestinian Camps and Gatherings is 
22,692 of which 10,983 (48.4%) in the 
Camps and 11,709 (51.6 %) buildings 
in the Gatherings.  The total number of 
housing units is 52,716 of which 26,995 
(51.2%) in the camps and 25,721 
(48.8%) in Palestinian Gatherings.

•	 Findings showed that only (20.7%) 
of the housing units in the Adjacent 
Gatherings and (26.4%) in the other 
Gatherings are legally owned and 
registered at the general directorate 
of land registry and cadastre. Findings 
showed that (31.5%) of the housing 
units in the camps are rented

4.4.  Preliminary socioeconomic   
  indicators

•	 Results indicate there are 52,596 
individuals currently enrolled in 
education at all levels and that (7.2%) 
of the Palestinian refugees are illiterate.  
(10.5%) of the PRL individuals has 
completed university education. There 
are 51,393 individuals in work age 
and the unemployment rate reached 
(18.4%). Around 1,700 persons are 
graduated in study fields linked to 
liberal professions   or other diplomas 
affiliated with Orders, from which (40%) 
are in the domain of engineering. Only 
(5.2%) of the workforce have official 
permits issued by the Ministry of Labor.

•	 The main destinations for Palestinian 
refugees’ international migrants were 
Germany (27.3%) followed by United 
Arab Emirates (16.7%) and then 
Denmark (8.4%) and Sweden by (7.5%). 
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Annexes
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Annex -1- Tables

Adjusted PRL numbers by geographical localities including the post-enumeration correction rate

Nationality/refugee 
status Camps Adjacent gatherings Other gatherings Total

PRL 78897 37652 57873 174422

Actual enumerated individuals of all nationalities

Individuals by geographical localities and nationalities

Nationality/refugee 
status Camps Adjacent gatherings Other gatherings Total

PRL 74687 36154 54708 165549
PRS 8487 4153 5066 17706
Lebanese 4058 1318 6654 12030
Syrian 26378 677 1262 28317
Other 596 123 580 1299
Total 114206 42425 68270 224901

Individuals by regions and nationalities

Region PRL PRS Lebanese Syrian Other Total

North 41495 3859 2067 6730 144 54295
Beirut 22149 1619 3625 18090 492 45975
Al Shouf 11752 1978 1972 445 181 16328
Sidon 59201 5550 3024 1427 320 69522
Tyre 24410 2706 751 1307 114 29288
Bekaa 6542 1994 591 318 48 9493
Total 165549 17706 12030 28317 1299 224901

Percentage Distribution of individuals by regions and nationalities

Region PRL PRS Lebanese Syrian Other Total

North 25.1% 21.8% 17.2% 23.8% 11.1% 24.1%
Beirut 13.4% 9.1% 30.1% 63.9% 37.9% 20.4%
Al Shouf 7.1% 11.2% 16.4% 1.6% 13.9% 7.3%
Sidon 35.8% 31.3% 25.1% 5.0% 24.6% 30.9%
Tyre 14.7% 15.3% 6.2% 4.6% 8.8% 13.0%
Bekaa 4.0% 11.3% 4.9% 1.1% 3.7% 4.2%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Individuals by camps and nationalities

Camp PRL PRS Lebanese Syrian Other Total
Bourj el-Barajneh 8219 687 529 8790 126 18351
Miye ou Miye 1935 253 68 94 9 2359
Burj el-Shemali 8142 1444 76 522 34 10218
Shatila 4156 537 1155 8064 98 14010
Dbayeh 758 8 690 276 40 1772
Ain el-Hilweh 18763 1523 185 709 29 21209
Mar Elias 748 55 161 690 113 1767
Rashidiyeh 8641 560 86 329 40 9656
Nahr al-Bared 8091 1015 147 208 9 9470
Wavel 1421 626 33 74 11 2165
Beddawi 9740 1367 630 6193 65 17995
El-Buss 4073 412 298 429 22 5234
total 74687 8487 4058 26378 596 114206

Individuals by adjacent gatherings and nationalities
Adjacent Gathering PRL PRS Lebanese Syrian Other Total
AG. Bourj el-Barajneh 2031 47 187 46 21 2332
AG. Miye ou Miye 1352 74 35 11 4 1476
AG.Burj el-Shemali 592 169 36 11 5 813
AG. Shatila 1032 92 181 41 16 1362
AG. Ain-el Hilweh 9165 1826 297 247 24 11559
AG. Nahr al-Bared 15997 831 261 187 27 17303
AG. Wavel 714 530 17 41 4 1306
AG. Beddawi 5271 584 304 93 22 6274
Total 36154 4153 1318 677 123 42425

Individuals by other gatherings and nationalities

Other Gathering PRL PRS Lebanese Syrian Other Total
OG. North 2396 62 725 49 21 3253
OG. Al Shouf 11752 1978 1972 445 181 16328
OG. Sidon city 12633 745 1293 165 151 14987
OG. Sidon region 7831 456 686 105 45 9123
OG. Southern Sidon 7522 673 460 96 58 8809
OG. Tyre 2962 121 255 16 13 3367
OG. Baalbek 263 12 31 13 1 320
OG. Western Beka’a 4144 826 510 190 32 5702
OG. Beirut 5205 193 722 183 78 6381
Total 54708 5066 6654 1262 580 68270
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Percentage Distribution of Individuals by Camps and nationalities

Camp PRL PRS Lebanese Syrian Other Total
Bourj el-Barajneh 44.8% 3.7% 2.9% 47.9% 0.7% 100%
Miye ou Miye 82.0% 10.7% 2.9% 4.0% 0.4% 100%
Burj el-Shemali 79.7% 14.1% 0.7% 5.1% 0.3% 100%
Shatila 29.7% 3.8% 8.2% 57.6% 0.7% 100%
Dbayeh 42.8% 0.5% 38.9% 15.6% 2.3% 100%
Ain al-Hilweh 88.5% 7.2% 0.9% 3.3% 0.1% 100%
Mar Elias 42.3% 3.1% 9.1% 39.0% 6.4% 100%
Rashidiyeh 89.5% 5.8% 0.9% 3.4% 0.4% 100%
Nahr al-Bared 85.4% 10.7% 1.6% 2.2% 0.1% 100%
Wavel 65.6% 28.9% 1.5% 3.4% 0.5% 100%
Beddawi 54.1% 7.6% 3.5% 34.4% 0.4% 100%
El-Buss 77.8% 7.9% 5.7% 8.2% 0.4% 100%
Total 65.4% 7.4% 3.6% 23.1% 0.5% 100%

Individuals by adjacent gatherings and nationalities 
Adjacent Gathering 
(AG) PRL PRS Lebanese Syrian Other Total

AG. Bourj el-Barajneh 87.1% 2.0% 8.0% 2.0% 0.9% 100%
AG. Miye ou Miye 91.6% 5.0% 2.4% 0.7% 0.3% 100%
AG.Burj el-Shemali 72.8% 20.8% 4.4% 1.4% 0.6% 100%
AG. Shatila 75.8% 6.8% 13.3% 3.0% 1.2% 100%
AG. Ain el-Hilweh 79.3% 15.8% 2.6% 2.1% 0.2% 100%
AG. Nahr al-Bared 92.5% 4.8% 1.5% 1.1% 0.2% 100%
AG. Wavel 54.7% 40.6% 1.3% 3.1% 0.3% 100%
AG. Beddawi 84.0% 9.3% 4.8% 1.5% 0.4% 100%
Total 85.2% 9.8% 3.1% 1.6% 0.3% 100%

Percentage Distribution of Individuals by other gatherings and nationalities
Other Gatherings (OG) PRL PRS Lebanese Syrian Other Total
OG. North 73.7% 1.9% 22.3% 1.5% 0.6% 100%
OG. Al Shouf 72.0% 12.1% 12.1% 2.7% 1.1% 100%
OG. Sidon city 84.3% 5.0% 8.6% 1.1% 1.0% 100%
OG. Sidon suburbs 85.8% 5.0% 7.5% 1.2% 0.5% 100%
OG. Southern Sidon 85.4% 7.6% 5.2% 1.1% 0.7% 100%
OG. Tyre 88.0% 3.6% 7.6% 0.5% 0.4% 100%
OG. Baalbek 82.2% 3.8% 9.7% 4.1% 0.3% 100%
OG. Western Beka’a 72.7% 14.5% 8.9% 3.3% 0.6% 100%
OG. Beirut 81.6% 3.0% 11.3% 2.9% 1.2% 100%
Total 80.1% 7.4% 9.7% 1.8% 0.8% 100%
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Actual enumerated households
Households by geographic localities and nationality of head household
Nationality of the 
Household head Camps Adj. gatherings Other 

gatherings Total

PRL 19563 8825 14360 42748
PRS 2202 1055 1199 4456
Lebanese 919 190 1181 2290
Syrian 5455 101 199 5755
Other 169 11 44 224
Total 28308 10182 16983 55473

Actual enumerated housing units
Housing units by geographic localities and type of housing unit

Type of housing unit Camps Adj. gatherings Other 
gatherings Total

Stand-alone home 5087 1814 2632 9533
Apartment 21869 7702 13403 42974
Shelter 18 77 82 177
facility 21 5 6 32
Total 26995 9598 16123 52716
Percentage distribution of buildings by geographic localities and type of housing unit
Type of housing unit Camps Adj. gatherings Other 

gatherings Total

Stand-alone home 18.8% 18.9% 16.3% 18.1%
Apartment 81.0% 80.2% 83.1% 81.5%
Shelter .1% .8% .5% .3%
facility .1% .1% .0% .1%
Total 100% 100% 100% 100%
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Actual enumerated buildings
Buildings by geographic locality and type of building
Building type Camps Adj. gatherings Other gath-

erings Total

Stand-alone house/
villa 4146 1272 2245 7663

Building 6802 2361 5708 14871
Shelter 18 37 75 130
Facility 17 5 6 28
Total 10983 3675 8034 22692
Percentage distribution of buildings by geographic locality and type of building
Building type Camps Adj. gatherings Other gath-

erings Total

Stand-alone house/
villa 37.7% 34.6% 27.9% 33.8%

Building 61.9% 64.2% 71.0% 65.5%
Shelter 0.2% 1.0% .9% .6%
Facility 0.2% .1% .1% .1%
Total 100% 100% 100% 100%
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Annex -2- Camps, Adjacent & Other Gatherings List

Camps Adjacent gatherings Other gatherings

Nahr al-Bared 5 gatherings adjacent to Nahr al-
Bared camp (A, B,C,D,E)

 Mhamara – Bebnine - bhanine 

Beddawi Haret El-lebneniye  

Al Mankobeen

Al Muhajareen 

Beddawi town

Jabal Baddawi

Abu Naeem Building

 North region
Abi Samara

Al-Zahariya

Al Minaa

Bab Attebana

Bab el-ramel

Zaytoun Abi Samarra

Al-Qobba

Old Tripoli and Basateen Tarablous

Bourj el-Barajneh Bourj el-Barajneh  

Haret Hreik

Shatila Sabra and the Sports City  

Mar Elias   

 Beirut and suburbs region
Ouzaii and Horch el Qatil

Tariq El Jdideh

Nabaa - Bourj Hamoud

Dbayeh   

 Al Chouf region
Borjein

Jieh

Rmayleh

Saadiyat

Choueifat

Moenesa Alia

El Naameh

Wardaniyeh

Barja

Bechamoun

Baasir

Jadra

Haret El Naameh
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Camps Adjacent gatherings Other gatherings

Daraya, Chouf

Deir Qoubel

Zarout

Sebline

Shheem

Aanout

Ain Aanoub

Kobet Choueifat

Ketermaya

Mazboud

Mghairiyeh

Wadi al-Zineh

Ain el-Hilweh Al Tameer Al Tahtany  

Al Sikka

Al Taware’e

Baraksat

Bustan Abu Jameel

Bustan Al Quds and Uzo

Jebal al-Haleeb

Fadlo Wakim

Miye ou Miye Miye ou Miye surroundings  

 South of Sidon gatherings
Qiya’a

Barameiya

Bqosta

Haret Sidon

Iskandarani 

Al Barrad

Al Bustann Al Kabeer

Al Hajj Hafez

El Zohour

El Sit Nafisah

Hamood

Sabagh

Dalla’a

Martyrs’ Square

Al Quds Square

Sharhabeel

Salhiyeh

Dakraman

Old Sidon

Al Wastani
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Camps Adjacent gatherings Other gatherings

Aabra

Majdelyoun

Hlaliyeh

 Sidon Gatherings
Ismailia

Al-Bisaria

Al Hesba

Al Akbie

Ghazieh

Al Villat

Miye ou Miye

Behind American Community School

Zaghdraiya

Siroub

Sarafand

Darb El Sim

Tanbourit

Anqoun

Ain Ed Delb

Fawar and Hamshary

Saida Village

Heba Projects

Maghdouché

Military Officers’ Club

 North of Tyre Gatherings
Ansar

Borgholiyeh

Al Aab

Aaziyyeh

Al Eitaniyah

Al Qasimia

Al Wasta Al Tahta

Al Wasta Al Foka

Borj Rahhal

Jal El Baher

Jimjeem

Harouf

Shibriha

Ansariyeh

Shaitley

Aabbassiyeh,Tyre

Aadloun
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Camps Adjacent gatherings Other gatherings

Kfar Baddah

Kfar Roummane

Mashrou el-Arz

Burj el-Shemali Burj el-Shemali  

Rashidiyeh   

El-Buss   

 Tyre region
Ismailiah

Rmayleh

Al Zeraa’a

Industrial City

Public housing

Batouliyeh

Bazouriyeh

Balouta

Jwaya

Al-Joura

Al Raml

Deirkanoun

Raselein

Chaaitiyeh

Tyre 

Tayr Debba

El Knaiseh

Maachouq

Nahr Samer

Wadi Jilou

Wavel Wavel Camp Surroundings  

 Bekaa valley region
Duris

Guru

Qaraoun

Marj

Barelias

Taalabaya

Jib Jannin

Deir Zenoun

Saadnayel

Qabb Ilyas

Zahle Surroundings
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Annex -3- Organizational Structure
Steering Committee

MoDefense MoIM CAS LPDC PCBS MoFA .Pal. Emb

Joint Management Team
CAS LPDC PCBS

Advisory Committee
UNRWA ESCWA UNDP
UNICEF ILO UNFPA

Census Director
Human Resources Unit

Central Management 
Office

Communication Unit
Quality Control Unit Technical Support Unit
Mapping Unit Coding Unit

Call Center

Field Management

I. NORTH II. BEIRUT III. BEKAA IV. SIDON V. TYRE
1. Nahr el- Bared 4. Haret Hreik/ Mar 

Elias/ Dbayeh
9. Balbak/ Wafel 12. Ain el- Helwe 

North
15. Northern Tyre

2. Beddawi 5. Tarik Jdeede 10. Central Bekaa 13. Ein el- Helwe 
Central

16. Bourj Chemali

3. Tripoli 6. Chatila 11. Sidon City 14. Mieh w Mieh 
& South Sidon

17. Rashidyeh
7. Bourj el-Barajneh 18. Buss
8. Al Shouf

 Mobile Field
Support

 Mobile Field
Support

 Mobile Field
Support

 Mobile Field
Support

 Mobile Field
Support

 Area coordinator
*3

 Area coordinator
*5

 Area coordinator
*2

 Area coordinator
*4

 Area coordinator
*4

Team leader *18 Team leader *31 Team leader *2 Team leader *27 Team leader *17
Enumerators *84 Enumerators *106 Enumerators *13 Enumerators *108 Enumerators *77
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Annex -4- Images

Fig 4, 5: Preparations for fieldwork, March 2017

Fig 1, 2, 3: From the launching, February 2017
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Fig 6: Electronic questionnaire, March 2017

Fig 7: Business Intelligence Report, March 2017

Fig 8: GPS tracking of enumerators, April 2017
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Fig 9: Enumeration Training, July 2017

Fig 10: Pilot census Training, March 2017
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Fig 11, 12, 13, 14, 15: Field operations, July 2017
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Fig 16, 17, 18, 19, 20: Central Management Office and Call Center, July 2017
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