
لبنـــاناألردنكل األرقام والمعلومات تتعلق بمنشآت الوكالة
الجمهورية العربية

الســـورية) 1(
الضفـــة
الغربيـــة

قطـــاع
غـــزة

المجمـــوع /
المعـــدل

معلومـــــات عـــــامة

 5,030,049  1,240,082  754,411  517,255  447,328 2,070,973 الالجئون املسجلون

 398,663  66,932 159,781  52,390  36,047  83,513أشخاص مسجلون آخرون

 5,428,712 1,307,014  914,192 569,645  483,375  2,154,486 مجموع األشخاص املسجلني

228233نسبة الزيادة في تعداد األشخاص املسجلني خالل السنة املاضية )%(

409101724100نسبة األشخاص املسجلني إلى مجموع األشخاص املسجلني

 58 10129198عدد اخمليمات

 1,565,242  552,037  220,775 171,269  244,047 377,114 األشخاص املسجلون في اخمليمات

185030244229نسبة األشخاص املسجلني في اخمليمات إلى تعداد األشخاص املسجلني

التعليـــــم - السنة الدراسية 2013/2012

666 245 97  82  69  173 املدارس )ابتدائية، إعدادية، و6 مدارس ثانوية في لبنان(

23,366 10,080 2,914  2,732  2,043  5,529 عدد موظفي التعليم )2(

476,323 232,384  51,327  43,309 32,350  116,953 عدد التالمذة

495349584850نسبة التالمذة اإلناث

8331,0205291,043728775تكلفة التلميذ الواحد في املرحلة االبتدائية )بالدوالر األمريكي(

9161,9276601,1451,2261,096تكلفة التلميذ الواحد في املرحلة اإلعدادية )بالدوالر األمريكي(

9 2  2  1  2  2 عدد مراكز التدريب املهني

7,105 1,472  1,192  1,132 1,002  2,307 عدد أماكن التدريب املهني

2 0  1  0    0  1 كليات العلوم التربوية )4 سنوات دراسية(

2,400 0  1,200  0  0  1,200 ما قبل اخلدمة

507 230    0    0  53  224 تدريب املعلمني في أثناء اخلدمة

الصحـــــة

 138  22  42  23  27  24 عدد املراكز الصحية

 NA  1,011  1,001  3,107 358  737 عدد موظفي الصحة )ال تشمل الصحة البيئية( )3(

 11  3    0  1  3  4 مراكز صحية تقدم خدمات صحة األسنان )تشمل 10 وحدات متنقلة(

 108  18  23  18  20  29 مراكز صحية تقدم خدمات صحة األسنان )ال تشمل وحدات متنقلة(

 135  21  40  23  27  24 مراكز صحية تقدم خدمات رعاية صحة األم والطفل وتنظيم األسرة

 137  21  42  23  27  24 مراكز صحية تقدم خدمات ملرضى السكري و ضغط الدم

 124  21  41  21  17  24 مراكز صحية تقدم خدمات مخبرية

 9,290,197  4,300,637  1,506,044 635,754 1,082,427 1,765,335 مجموع زيارات املرضى السنوية )1 يناير - 30 يونيو 2013( )4(

اإلغاثـــــة و الخدمـــــات االجتماعيـــــة

 106,883282,944  21,497 41,138 55,427  57,999عددحاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي 

3.011.57.02.48.05.2نسبة حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي  الى عدد األشخاص املسجلني

12916181065عدد مراكز برامج املرأة

81815739عدد مراكز التأهيل االجتماعي

3130815عدد مراكز التطوير االجتماعي

1371314047صناديق مدارة من قبل اجملتمع 

112114153163304858عدد موظفي دائرة اإلغاثة و اخلدمات االجتماعية )5(

) اجملاميع منذ تأسيس البرنامج في العام 1991/92 في غزة, 1996 في الضفة الغربية, 2003 في سوريا واألردن (األعمـال الصغيـرة والمشاريـع اإلنتاجيـة )قطاع غزة والضفة الغربية(

 324,994  105,626  90,366  72,247- 56,755 عدد القروض التي مت منحها 

 368,187,157  121,325,103  128,543,091  46,926,026 - 71,392,937 إجمالي قيمة القروض التي مت منحها )بالدوالر األمريكي(
المشـــاريـع )1 يناير  - 1 يوليو 2013()6(

2269512863254عدد املشاريع املمولة  )في العام 2013  ( )7(

د بها )مباليني الدوالرات األمريكية( )8( 11.6148.4154.944.4238.1624.6املساهمات واملبالغ املتعهَّ

باألرقـــام
بتاريخ االول من كانون الثاني / يناير 2014

)1( حيث أن الوضع في سورية ال يزال مشتعال، فإن هذه البيانات تعكس أحدث 
اإلحصائيات التي ميكن للوكالة أن تؤكدها.

)2( تشمل 68 موظفا يعمل في مقر الرئاسة/عمان 

)3( تشمل 16 موظفا يعمل في مقر الرئاسة/عمان و 231 عامال لصحة البيئة في الضفة الغربية
)4( ال تشمل االستشارات الطبية اخلاصة بعالج األسنان

)5( تشمل 12 موظفا يعمل في مقر الرئاسة/عمان

طالب في مدرسة ماركا االعدادية، 
مخيم ماركا لالجئين الفلسطينيين ، األردن

 )6( وتشمل مشاريع مت متويلها حتت خطة االستجابة اإلنسانية
 )7( تشمل مشروع 12 في مقر الرئاسة/عمان و 9  مشاريع في مقر الرئاسة/غزة

)8( وتشمل 3.1 مليون دوالر أمريكي في مقر الرئاسة /عمان و 3.2 مليون دوالر أمريكي في مقر الرئاسة/غزة و  
وأيضا 20.4 مليون دوالر ليست مخصصة بعد
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دائرة االتصال , رئاسة األونروا )القدس(, كانون ثاني / يناير 2014  
وثيقة غير  رسمية| لإلعالم فقط

www.unrwa.org I  www.facebook.com/unrwa I www.twitter.com/unrwa 

عدد الطالب في مدارس االونرواعدد السكان حسب البلد

مجموع الزيارات السنوية للمرضى

مناشدة النداء الطارئ 2014 ) الضفة الغربية , وقطاع غزة (

المجموع : 282,944 ألف حالة  عسر شديد 

حاالت العسر الشديد

ميزانيــــة التنمية البشرية
الجمهورية العربيةلبنـــاناألردن

الســـورية
الضفـــة
الغربيـــة

قطـــاع
غـــزة

 الرئاسة
 العامة

المجمـــوع /
المعـــدل

)نقدًا وعينًا - بآالف الدوالرات األمريكية( 
30.32.2126.5 26.8 11,3  25.9  29.9 حياة مديدة وصحية

3.1348.6 141,4 86.939.531.646اكتساب املعرفة واملهارات

1412.85.913.620.110.376.8مستوى الئق من املعيشة

0.33.9 0.8 0.80.7 0.4 0.9 التمتع بحقوق اإلنسان بالكامل

13.115.78.715.124.798.5175.8الخدمات االسنادية + املوظفني

14594.358.4102.1217.3114.5731.6مجموع ميزانية الصندوق العام
املوظفـــــــــون ) 9 (

6,9162,9813.5114.37311,84247930,102عدد وظائف املوظفني املحليني

9891211101150عدد وظائف املوظفني الدوليني

2,154,486 1,307,014

569.645

914,192
483,375

المجموع: 476,323 ألف طالب وطالبة

المجموع : 9,290,197 مليون زيارة

المجموع: 5,428,712 مليون شخص 
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 المجموع: 300 مليون دوالر أمريكي
) الضفة الغربية 45 مليون دوالر أمريكي ، غزة 254 مليون دوالر أمريكي ، الرئاسة العامة 1 مليون دوالر أمريكي(

نداء االستجابة اإلقليمية لألزمة في سوريا 2014
) سوريا , لبنان , واألردن (

االردن

لبنان

سوريا

الضفة الغربية

قطاع غزة

االردن

لبنان

سوريا

الضفة الغربية

قطاع غزة

االردن

لبنان

سوريا

الضفة الغربية

قطاع غزة

االردن

لبنان

سوريا

الضفة الغربية

قطاع غزة

مساعدات نقدية

املعونات الغذائية

الغسل

توفير احلماية
التعليم الطارئ

التنسيق واالدارة

106

38

78 30
12

)9( هذه األرقام تعكس املناصب التي متت تعبئتها حتى األول من كانون الثاني 2014. وقد وافق املفوض العام على ما مجموعه 32,519 منصبا لهذا العام. 
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 المجموع: 417 مليون دوالر أمريكي
) سوريا 310 مليون دوالر أمريكي ، لبنان 90 مليون دوالر أمريكي ، األردن 15 مليون دوالر أمريكي ، املنطقة 2مليون دوالر أمريكي (

21

250

59

33

17

6
63

املواد غير الغذائية / املسكن

الصحة
التعليم

سبل العيش

Jordan

Lebanon

Syria

West Bank

Gaza Strip

مساعدات توفير احلماية

مساعدات التنسيق واإلداره

1,765,335

1,082,427

1,506,044

Jordan

Lebanon

Syria

West Bank

Gaza Strip

4,300,637
635,754

116.953

32.350

51.327

232,384
43.309

106,883

57,999

55,427

41,138 21,497

برامج الصحة الطارئه

موظفو دعم العمليات

املساعدات النقدية الطارئة
املال مقابل العمل

الصحة النفسية اجملتمعيه

 املساعدات الغذائية الطارئة

الصحة البيئية الطارئة 
املأوى الطارئ وإصالح املساكن

التوعية مبخاطر الذخائر 
أسابيع املرح الصيفية في غزة


