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   : لبنان   بعد مسح هو األول من نوعه في

     األميرآية عرضت أوضاع الالجئين الفلسطينيين   ندوة في
  

 
مبنى آولدج هول لعرض النتائج الرئيسية لدراسة    بيروت ندوة في   عقدت الجامعة األميرآية في

وضاع هؤالء لمسح أ   ، ) االونروا (  نغوث الالجئين الفلسطينيي   مشترآة أجرتها الجامعة ووآالة
      تناول    وقد اعتمدت الدراسة على مسح عشوائي .  لبنان   واالقتصادية فيالالجئين االجتماعية 

   . عائلة   2600 
  

وأعطى    خالل ستة أشهر من العام الجاري،   لبنان،   وقد جرى هذا المسح وهو األول من نوعه في
وسالمتهم    ت دقيقة عن الخصائص الديموغرافية لالجئين وعن صحتهم،للمرة األولى معلوما

   . ومعيشتهم   وظروف سكنهم،   ووظائفهم،   وعن تعليمهم،   الغذائية،
  

  ووآيل الشؤون األآاديمية في   افُتتحت الندوة مع آلمات لعميدة آلية الزراعة الدآتورة نهال حوّال،
السيد دييغو    مفوضية االتحاد االوروبي   ئيس شعبة العمليات فيور   الجامعة الدآتور أحمد دالل، 

  ووممثل منظمة التحرير في   اآلنسة مايا مجذوب،   الفلسطيني   ورئيسة لجنة الحوار اللبناني   إسكالونا،
   . االونروا السيد سلفادور لومباردو   ومدير الشؤون اللبنانية في   لبنان الدآتور عبد اهللا عبد اهللا، 

  
هنالك فكرة  : " وقال .  المشروع الدآتور جاد شعبان بعرض النتائج   في   بعد ذلك قام الباحث الرئيسي

  فالالجئون   وهذا ليس صحيحًا، .  مغلوطة شائعة أن الفلطسينيين سينتزعون فرص العمل من اللبنانيين
  هو ضعفي   ألف،   160   لبنان هو   يوقال إن عدد الفقراء بين الالجئين ف ".  يمتلكون مهارات مختلفة 
وهو أربعة    ألف،   16   يعانون الفقر الشديد بين الالجئين هو   ولكن عدد من   عدد الفقراء بين اللبنانين، 

  يشكون من الفقر الشديد تتواجد في   وأردف أن أآثرية الالجئين الذين .  أضعاف عددهم بين اللبنانيين
وقال إن أآثر من نصف  .  الشمال   ونهر البارد في   الجنوب،   حر والقاسمية فيجل الب   تجمعات في 

   . مناطق صيدا وصور   خاصة في   جنوب لبنان،   يعيشون في    الالجئين
  

ويعتمدون على مساعدات مالية    لبنان سنويًا   مليون دوالر في   340   ينفقون    وقال شعبان أن الالجئين
.  لتوفير احتياجاتهم الصحية والتعليمية   ولكن ليس من الدولة اللبنانية،   من أقربائهم،من األونروا و

أفراد    4   بمعدل (  وقال إن بعض أسباب الفقر لدى الالجئين الفلسطينيين تعود الى حجم عائالتهم 
بالمئة    65   على ذلك إن   وقال مثاًال .  المنخفض   والمستوى التعليمي   واإلعاقة،   ، ) ونصف لكل عائلة
  50   مقابل   --   وهذه نسبة مقلقة  --)  البريفيه (  يبلغوا مستوى الشهادة المتوسطة   من الفلسطينيين لم

   . بالمئة من اللبنانيين 
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   مع الكثير من السكاآر   غير صحي   يأآلون طعامًا   من الالجئين   آبيرًا   وقال الدآتور شعبان أن عددًا
   . يزيد من أمراضهم المزمنة   مما   والقليل من الفاآهة والخضار والمغذيات، 

  
من دون  : " وقال .  مشاآل أآبر لالجئين   تفادي   في   وقال الدآتور شعبان إن دور األونروا حيوي

.  اتبالمئة ولتضاعفت نسبة الفقر الشديد ثالث مر   14   األونروا لزادت نسبة الفقر لدى الالجئين
اإللحاح على الحكومة اللبنانية    يجب على األونروا أن تقوم باصالح استراتيجياتها وتستمر في   ولكن 

   ". لتحسين أوضاع الالجئين وإزالة التصورات المغلوطة عنهم
  

إلى أهمية الدراسات االحصائية    االونروا السيد لومباردو الفتًا   وقد عّلق مدير الشؤون اللبنانية في
  ألف الجىء   270   وذّآر بأن .  المستندة الى الوقائع واألرقام إلرشاد الوآالة لوضع برامج أآثر فعالية

   . وقد تلت ذلك فترة أسئلة وأجوبة .  به   يرتبطون قانونيًا   ألف منهم   425   لبنان لكن   يعيشون في 
  

   . لى االنترنت قبل نهاية العاموضع تقرير حول هذه الدراسة وُينشر ع   ينتهي   وُيتوقع أن
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الليبرالي   األميرآي   وتعتمد النظام التعليمي   1866العام    بيروت في   تأسست الجامعة األميرآية في 
  جامعة بحثية تدريسية،   والجامعة هي .  آنموذج لفلسفتها التعليمية ومعاييرها وممارساتها   للتعليم العالي 
تقّدم      . طالب وطالبة   7000   من أآثر من   طالبيًا   أعضاء وجسمًا  600  أآثر من  هيئة تعليمية منتضم  

والدآتوراه    والدآتوراه،   والماجيستر،   يناهز مائة برنامج للحصول على البكالوريوس،   ما   الجامعة حاليًا
   . سريرًا   420    فيه   يضم مستشفًى   الذي   مرآزها الطبي   في   وتدريبًا   طبيًا   آما توّفر تعليمًا .  الطب   في
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