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 ندوة في األميرآية لعرض نتائج مسح ألوضاع الالجئين الفلسطينيين في لبنان

 
في  1آانون األول الجاري في القاعة ب  14دعت الجامعة األميرآية في بيروت إلى ندوة تعقد يوم الثالثاء 

أجرتها الجامعة ووآالة غوث الالجئين مبنى آولدج هول لعرض النتائج الرئيسية لدراسة مشترآة 
وقد اعتمدت الدراسة على . الفلسطينيين، لمسح أوضاع هؤالء الالجئين االجتماعية واالقتصادية في لبنان

.عائلة 2600  تناول  مسح عشوائي  
 

 وقد جرى هذا المسح في العام الجاري وهو األول من نوعه في لبنان، وأعطى للمرة األولى معلومات دقيقة
عن الخصائص الديموغرافية لالجئين وعن صحتهم، وسالمتهم الغذائية، وعن تعليمهم، ووظائفهم، وظروف 

.سكنم، ومعيشتهم  
 

ُتفتتح الندوة عند التاسعة صباحًا مع آلمات لعميدة آلية الزراعة الدآتورة نهال حوّال، ووآيل الشؤون 
العمليات في مفوضية االتحاد االوروبي السيد  األآاديمية في الجامعة الدآتور أحمد دالل، ورئيس شعبة

دييغو إسكالونا، ومستشارة االتصال في لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اآلنسة لينا حمدان، ووممثل منظمة 
.التحرير في لبنان السيد عبد اهللا عبد اهللا، ومدير الشؤون اللبنانية في االونروا السيد سلفادور لومباردو  

 
الباحث الرئيسي في المشروع الدآتور جاد شعبان بعرض النتائج، وتلي ذلك فترة أسئلة  بعد ذلك يقوم

.وأجوبة  
 

ُيذآر أن مختلف أقسام الجامعة وآلياتها دأبت على عقد المؤتمرات والندوات حول الفلسطينيين، ومنها مثًال 
اعية والسلوآية في الجامعة الذي نظمته دائرة العلوم االجتم" المواطنيات والهويات الفلسطينية"مؤتمر 

بالتعاون مع مؤسسة الدراسات الفلسطينية والمعهد الفرنسي للشرق األوسط وبرنامج آوروس في وزارة 
، وورشة عمل حول عمالة الالجئين الفلسطينيين في لبنان أقامها 2007الخارجية الفرنسية في آانون األول 

.2010ية في الجامعة في نيسان معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدول  
 

آذلك أقام النادي الثقافي الفلسطيني في الجامعة أنشطة مختلفة، منها تشييع رمزي للمفكر الفلسطيني 
.ومحاضرات ومعارض 2003البروفسور إدوارد سعيد بالتزامن مع تشييعه في نيويورك في أيلول ،  
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وتعتمد النظام التعليمي األميرآي الليبرالي للتعليم العالي  1866تأسست الجامعة األميرآية في بيروت في العام 
والجامعة هي جامعة بحثية تدريسية، تضم هيئة تعليمية من . آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها

مائة تقّدم الجامعة حاليًا ما يناهز  . طالب وطالبة 7000أعضاء وجسمًا طالبيًا من أآثر من  600 أآثر من
آما توّفر تعليمًا طبيًا . برنامج للحصول على البكالوريوس، والماجيستر، والدآتوراه، والدآتوراه في الطب

 .سريرًا 420   وتدريبًا في مرآزها الطبي الذي يضم مستشفًى فيه
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