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 رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني/كلمة معالي السيدة عال عوض
 التعداد العام للسكان والمساكن في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان إعالن نتائجفي حفل 

 17/71/2017، بيروت
 

 دولة رئيس الوزراء السيد سعد الحريري   المحترم
أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي االجهزة والمؤسسات الرسمية، واالحزاب السادة الوزراء، والنواب، والسفراء، و 

 اللبنانية والفصائل الفلسطينية    المحترمين
 كاًل باسمه ولقبهالحضور الكريم، السيدات والسادة، 

 

ل القدس، نستذكر حا محمود درويشالفلسطيني هذه الكلمات للشاعر بسالٌم ألرٍض ٌخلقت للسالم وما رأت يومًا سالما، 
الهموم، وعم  أثكلته   وطنٍ  لقد جئتكم من قلب   رسالة التآخي والمحبة والسالم،التي جئتكم منها، حاماًل لكم رسالتها، 

 استباحها أقوامٌ وقد قداس، ألنقل لكم أنينها وصراخها، أبوابه وأسواره، جئتكم من عاصمة العواصم، من قدس األ الحزن  
اتهم باسم السالم، ضاربين بعرض الحائط كل القرارات والمواثيق األممية التي هم وتمرير مخططلحصاالستعراض م

، عصية على وقلب األمة النابضستبقى القدس عاصمة فلسطين األبدية  ولكن تؤكد على فلسطينية وعروبة القدس،
هنا المواقف المشرفة  ونستذكر يدافعون عن عنوان هويتنا ورمز عزتنا وكرامتنا، صامدة بصمود أهلها الذين ،االنكسار

السيد جبران  معالي وزير الخارجية اللبناني مؤخراً  عبر عنهاوالتي  ،رئيسًا وحكومة وشعباً  للجمهورية اللبنانية الشقيقة
اللبناني الشقيقين  الشعبيناألخوية التي تربط  لتؤكد على عمق العالقة، باسيل في اجتماع وزراء الخارجية العرب

 .والفلسطيني
 

 ات والسادة،السيد
 عام لالجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان،التعداد النجتمع هنا اليوم لإلعالن عن نتائج 

تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني والذي تم التوافق على تنفيذه ، الفلسطينيين ستهدف الالجئينكأول تعداد عام ي
دارة اإلحصاء المركزي اللبناني، وبالتنسيق مع سفارة دولة وبتعاون مشترك بين اإل ،الفلسطيني حصاء الفلسطيني وا 

وقد شكل هذا المشروع تحديًا كبيرًا لنا جميعًا، ال سيما وأن تنفيذه تزامن مع ظروف سياسية صعبة، ، فلسطين في لبنان
قصة نجاح تجسد فيها لمشترك و نموذجًا للعمل ا نتحدث عنفإننا الهام،  النوعي ونحن نتحدث عن هذا اإلنجازولكن 

 .تلف األطراف في جميع مراحل العملوتكامل األدوار بين مخ ،التعاون والشراكة الحقيقية
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 السيدات والسادة، الحضور الكريم 
 ، ولم يكن لدينامشروع التعدادفي هذا المكان مطلع شهر شباط الماضي لنعلن عن انطالق العمل على هنا لقد التقينا 

المخيمات والتجمعات  يعيشه الالجئين فيالذي  األليمكفي من البيانات والمؤشرات التي تعكس الواقع ما ي حينها
وها وخصائصهم وظروفهم،  أعدادهمحول وتعدد مصادرها الفلسطينية في لبنان، في ظل تضارب األرقام وتناقضها 

الواقع الديموغرافي واالجتماعي لة حول قي في نفس المكان وبين أيدينا قاعدة بيانات تفصيلية شامتاليوم نل نحن
السياسات واالستراتيجيات  رسمستند اليه في وأساسًا واضحًا ي   ،شأنها أن تشكل مرجعًا رسمياً من ، لالجئين واالقتصادي

 .وتوفير سبل العيش الكريم لهم لالجئين تحسين الواقع المعيشيلالهادفة 
 

 الحضور الكريم
، ويأتي سنوات 5لجهود كبيرة بذلها االحصاء الفلسطيني على مدار يد اللحظة، بل يعود لم يكن تنفيذ هذا التعداد ول

قانونًا بتوفير البيانات اإلحصائية حول الفلسطينيين في كافة  نطالقًا من الدور المنوط به كجهة رسمية مخولةً إتنفيذه 
هم جزءًا ال يتجزأ من المجتمع  الدولوغيرها من  لبنانفي  نالفلسطينيياعتبار أن الالجئين و أمكان تواجدهم، 

للكثير ، نتحدث عن مشروع وطني بامتياز، وعلى درجة كبيرة من األهمية التعدادونحن نتحدث عن هذا  الفلسطيني،
 :من األسباب منها

  حجم المعاناة والواقع االجتماعي واالقتصادي الصعب الذي يعيشه الالجئون الفلسطينيون في لبنان، وعدم توفر
 .تعكس هذا الواقعإحصاءات رسمية دقيقة 

 ،بهدف  أول تعداد عام وشامل يستهدف الالجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان
 .توفير قادة بيانات شاملة وحديثة حول ظروف المعيشية واالقتصادية واالجتماعية

 تطوير ألي برامج أو تدخالت تستهدف الالجئين حجر األساس في التخطيط والبيانات هذا التعداد  تشكل
 .الفلسطينيين في لبنان بهدف تحسين ظروفهم المعيشية

  الالجئين الفلسطينيين أبناء لشباب منلفرصة عمل مؤقتة  0111من  أكثرمساهمة هذا التعداد في توفير ،
 .وكذلك من اللبنانيين

 

 السيدات والسادة، الحضور الكريم،،
الرسمي والشعبي الذي حظي به هذا المشروع منذ البداية، األمر  والدعم دون االحتضان يتحققجاز أن اإلن لم يكن لهذا

ياكم تحقيقه واإلعالن عن نتائجه، فال   .من رسائل شكر وتقدير بدالذي مكننا من تجاوز كافة التحديات، لنشهد اليوم وا 
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  رامي . د. ممثلًة بدولة أ حكومة الفلسطينيةى الالسعد الحريري، و  السيدممثلة بدولة  الحكومة اللبنانيةالى
 .على رعايتهم ودعمهم لتنفيذ هذا التعداد الحمد اهلل،

  ومتابعتهمالكبيرة  جهودهم على حسن منيمنة. د األخلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ممثلة بمعالي الى 
 .إلنجاز هذا المشروعالحثيثة 

  على تعاونهم ومساندتهم للمشروع بسعادة السفير أشرف دبور دولة فلسطين في لبنان ممثلةالى سفارة. 
 مرال توتليان على التعاون والشراكة في تنفيذ هذا . الى إدارة اإلحصاء المركزي اللبناني ممثلًة باألخت د

 .المشروع
 على متابعتهم وتعاونهم للمشروعواللجنة االستشارية  ة التوجيهيةالى أعضاء اللجن. 
 في المخيمات، والمؤسسات والهيئات واالتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لسطينيةالى الفصائل الف 

 .لمشروعفي إنجاح هذا اعلى تعاونهم  ، والمؤسسات اللبنانية كافة،والتجمعات الفلسطينية في لبنان
  في إنجاح هذا في المخيمات والتجمعات على تفهمهم وتعاونهم الذي شكل حجر األساس أبناء شعبنا الى

 .المشروع
 واإلحصاء الفلسطيني ي واإلداري في كل من لجنة الحوار، وال أنسى الجنود المجهولين طواقم العمل الفن

دارة اإلحصاء المركزي اللبناني على ما بذلوه من جهد المشروع،  على منذ انطالق العمل وعمل دؤوب وا 
 .روع النوربتشكيلهم خلية نحل تواصل الليل بالنهار في سبيل أن يرى هذا المش

 

 لتغيير الواقع الذي يعيشه الالجئينحقيقية فرصة نتائجه ن تشكل أب نأمل، التعدادأبارك للجميع هذا ، وأنا وفي الختام
الحقائق  المستندة الى معاناتهم صورةوضع المجتمع الدولي في ول، والمجاالت كافة األصعدة فيفي لبنان  الفلسطينيين

اآلثار التي لحقت بهم نتاج سياسات االحتالل اإلسرائيلي تجاه أبناء شعبنا لتعداد، وكذلك واألرقام التي نتجت عن هذا ا
ستبقى البوصلة والوطن األم لكل فلسطيني نزح أو هجر من مؤكدين على أن فلسطين الفلسطيني في كل مكان، 

الى حين تقرير  وجود مؤقت، أرضه، وان الوجود الفلسطيني في لبنان وغيرها من الدول العربية الشقيقة ما هو إال
 .مصيرهم وعودتهم الى ديارهم

 

 ة ورأس السنة الميالدية، نتمنى أن يعم األمن والسالم واالستقرار ربوع وطننا العربيالمجيد األعيادونحن على أبواب 
 .الحبيب

 ،،،والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته


