
لبنـــانالأردنكل الأرقام واملعلومات تتعلق مبن�شاآت الوكالة

اجلمهورية 

العربية

ال�شـــورية

ال�ضفـــة

الغربيـــة

قطـــاع

املجمـــوع /املعـــدلغـــزة

معلومـــــات عـــــامة

4,797,723  1,167,572 727,471 486,946 436,154 1,979,580 الالجئون امل�سجلون
)1(

67,78729,64423,498147,15649,947318,032اأ�سخا�ص م�سجلون اآخرون 
2,047,367465,798510,444874,6271,217,5195,115,755جمموع الأ�سخا�ص امل�سجلني

2.32.22.93.04.23.0ن�سبة الزيادة يف تعداد الأ�سخا�ص امل�سجلني خالل ال�سنة املا�سية )%(

40.09.19.917.023.7100ن�سبة الأ�سخا�ص امل�سجلني اإىل جمموع الأ�سخا�ص امل�سجلني

58 10129198عدد املخيمات
1,485,598 526,891 211,665 154,123 233,509 359,410 الأ�سخا�ص امل�سجلون يف املخيمات

17.550.130.124.243.229.0ن�سبة الأ�سخا�ص امل�سجلني يف املخيمات اإىل تعداد الأ�سخا�ص امل�سجلني

التعليـــــم - ال�سنة الدرا�سية 2012/2011

699 243 98 118 68 172 املدار�ص )ابتدائية، اإعدادية، و6 مدار�ص ثانوية يف لبنان(
19,217 8,227 2,350 2,336 1,604 4,700 عدد موظفي التعليم

486,754 218,048 52,633 66,586 32,213 117,274 عدد التالمذة
48.353.148.258.248.149.6ن�سبة التالمذة الإناث

تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة البتدائية )بالدولر الأمريكي(

تكلفة التلميذ الواحد يف املرحلة الإعدادية )بالدولر الأمريكي(

10 2 3 1 2 2 عدد مراكز التدريب املهني
6,652 1,570 1,216 1,090 1,204 1,572 عدد اأماكن التدريب

)2(
3 2 1 كليات العلوم الرتبوية )4 �سنوات درا�سية( 

1,700 600    1,100 ما قبل اخلدمة
891 518 0 127 33 213 تدريب املعلمني يف اأثناء اخلدمة

ال�سحـــــة

138 21 42 23 28 24 عدد املراكز ال�سحية
 )ل ت�سمل ال�سحة البيئية(

)2(
3,363 1,043 794 419 357 736 عدد موظفي ال�سحة 

3,595 1,043 1,026 419 357 736 عدد موظفي ال�سحة )ت�سمل ال�سحة البيئية(
117 22 22 19 21 33 مراكز �سحية تقدم خدمات �سحة الأ�سنان )ت�سمل 10 وحدات متنقلة(

107 19 22 18 19 29 مراكز �سحية تقدم خدمات �سحة الأ�سنان )ل ت�سمل وحدات متنقلة(
137 21 41 23 28 24 مراكز �سحية تقدم خدمات رعاية �سحة الأم والطفل وتنظيم الأ�سرة

137 4220 23 28 24 مراكز �سحية تقدم خدمات ملر�سى ال�سكري و �سغط الدم
123 20 41 21 17 24 مراكز �سحية تقدم خدمات خمربية

10,669,571 4,383,785 1,860,265 1,003,779 1,114,873 2,306,878 جمموع زيارات املر�سى ال�سنوية )1 يناير - 30 كانون الأول 2011( 
100.099.8 100.0 100.0 100.0 99.4 ن�سبة امل�ساكن يف املخيمات املت�سلة ب�سبكة توريد املياه )%(

93.487.0 62.5 96.1 91.7 93.0  ن�سبة امل�ساكن يف املخيمات املت�سلة مبرافق ال�سرف ال�سحي )%(

الإغاثـــــة و اخلدمـــــات الجتماعيـــــة

 293,718  106,002 38,686 37,613 56,656 54,761 عدد حالت الع�سر ال�سديد
2.612.17.34.48.75.7ن�سبة حالت الع�سر ال�سديد اىل عدد الأ�سخا�ص امل�سجلني

129516749عدد مراكز برامج املراأة

81515635عدد مراكز التاأهيل الجتماعي

31110015عدد مراكز التطوير الجتماعي

1361310042�سناديق مدارة من قبل املجتمع 
)3(

11211688166202699عدد موظفي دائرة الإغاثة و اخلدمات الجتماعية 

) املجاميع منذ تاأ�سي�ص الربنامج يف العام 1991/92 يف غزة، 1996 يف ال�سفة الغربية، 2003 يف �سوريا والأردن (الأعمـال ال�سغيـرة وامل�ساريـع الإنتاجيـة )قطاع غزة وال�سفة الغربية(

265,571 98,357 70,097 61,041 36,076عدد القرو�ص التي مت منحها 
301,996,045 110,792,495 100,294,398 42,471,865 48,437,287 اإجمايل قيمة القرو�ص التي مت منحها )بالدولر الأمريكي(

امل�ســـاريـع

)4(
1523191931132عدد امل�ساريع املمولة  )يف2011 ( 

)5(
د بها )مباليني الدولرات الأمريكية(  4.620.321.17.1129.5191.4امل�ساهمات واملبالغ املتعهَّ

بالأرقـــام

بتاريخ الول من يناير /كانون ثاين 2012

  )1( العمل الذي مت موخرا بتحويل �سجالت الأونروا اإىل �سيغة رقمية ميكننا من تقدمي اإح�ساءات اأكرث تف�سياًل على امل�ستفيدين. الأ�سخا�ص امل�سجلون الآخرون ي�سملون اأولئك املوؤهلني لتلقي اخلدمات. بالإ�سافة اإىل ذلك، هناك 14 موظفًا يف ال�سحة و 15 يف اخلدمات الإجتماعية و الإغاثة موجودون يف الرئا�سة العامة بعمان.     

  )2( �سنتني من تدريب املعلمني على »قبل اخلدمة« يف مركز �سبلني للتدريب، لبنان.                                                     )3( بالإ�سافة اإىل ذلك، 15 موظف يف الإغاثة واخلدمات الجتماعية يف املقر الرئي�سي يف عمان.                                                      )4( تفا�سيل الـ 9،9 مليون دولر مل يتم حتديدها حتى الآن.

 )5( بالإ�سافة اإىل ذلك، مت التعهد ب 8.8 مليون دولر حلوايل 25 م�سروعا يف الرئا�سة العامة بغزة وعمان.    



مكتب الإعالم, رئا�شة الأونروا )غزة(, يناير/كانون الثاين 2012  
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عدد الطالب يف مدار�س الونرواعدد ال�شكان ح�شب البلد

ميزانية التنمية الب�شرية للعام 2012

الزيارات ال�شنوية للمر�شى

النداء الطارئ )املاليني من الدولرات المريكية(

املجموع: 301 مليون دولر اأمريكي

 املجموع: 486,754 األف طالب 

                    وطالبة

املجموع : 10,669,571 مليون زيارة

املجموع: 655 مليون دولر اأمريكي 

املجموع: 5,115,755 مليون �شخ�س 

 املجموع : 293,718 األف حالة 

                 ع�شر �شديد 

حالت الع�شر ال�شديد

ميزانيــــة التنمية الب�شرية
لبنـــانالأردن

اجلمهورية 

العربية

ال�شـــورية

ال�ضفـــة

الغربيـــة

قطـــاع

غـــزة

الرئا�شة 

العامة

املجمـــوع /

املعـــدل

)نقدًا وعينًا - باآلف الدولرات الأمريكية( 

2118 31  28  10  22 25 حياة مديدة و�سحية

 328 3 135  50  30  34  76 اكت�ساب املعرفة واملهارات
283 26 23  7  12 13 م�ستوى لئق من املعي�سة

0.24 1  1  0.5  0.3  1 التمتع بحقوق الإن�سان بالكامل

81192223890حتكيم ودعم فعال وكفوؤ

3232اإحتياطات اإدارية

12379.356.510421577.2655جمموع ميزانية ال�سندوق العام

املوظفـــــــــون 

7,1182,9343,5744,38111,02044929,476عدد وظائف املوظفني املحليني
107771083126عدد وظائف املوظفني الدوليني


