
المجمـــوع /
المعـــدل

قطـــاع
غـــزة

الضفـــة
الغربيـــة

سوريا )1( لبنـــان األردن بتاريخ االول من يناير 2017
معلومـــــات عـــــامة

5,340,443 1,348,536 809,738 543,014 463,664 2,175,491 الالجئون املسجلون

510,912 87,080 187,435 75,114 50,131 111,152 أشخاص مسجلون آخرون

5,869,733 1,435,616 997,173 618,128 532,173 2,286,643 مجموع األشخاص املسجلني

1.8 3.4 2.7 1.9- 5.5 1.7 نسبة الزيادة في تعداد األشخاص املسجلني خالل السنة املاضية

100 24.5 17 10.5 9 39 نسبة األشخاص املسجلني في كل إقليم من أقاليم العمليات

58 8 19 9 12 10 عدد اخمليمات الرسمية

1,665,654 578,694 242,257 186,858 260,106 397,739
األشخاص املسجلون في اخمليمات)2(

28.4 40.3 24.3 30.2 48.9 17.4 نسبة األشخاص املسجلني في اخمليمات إلى تعداد األشخاص املسجلني

التعليـــــم - السنة الدراسية 2017-2016
702 267 96 101 67 171 املدارس )ابتدائية، إعدادية، واملدارس الثانوية في لبنان(

21,946 9,910 2,671 2,193 2,082 5,090 عدد موظفي التعليم

57.6 61.9 59.1 58.7 57.4 49.4 نسبة اإلناث من موظفي التعليم 

515,260 262,112 48,959 46,733 36,088 121,368 عدد التالميذ

49.8 48.4 58.9 49.6 53.1 48.5 نسبة التلميذات اإلناث

802 740 1,082 360 1,017 758 التكلفة لكل طالب، دورة التعليم األساسي )بالدوالر األمريكي(

8 2 2 1 1 2 عدد مراكز التدريب املهني والفني

7,082 1,743 1,035 934 992 2,378 عدد الطلبة في مراكز التدريب املهني والفني

2 0 1 0 0 1 كليات العلوم التربوية 

1,856 0 640 0 0 1,216 عدد الطلبة في كليات العلوم التربوية

الصحـــــة
143 22 43 26 27 25 عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

3,334 959 830 451 352 742 عدد موظفي الصحة

59.6 60.9 64.1 57.4 46.6 60.5 نسبة اإلناث من موظفي الصحة

115 21 24 18 19 33 مرافق رعاية صحية أولية تقدم خدمات صحة األسنان )مبا فيها الوحدات املتنقلة(

93,747 43,206 14,131 6,305 4,617 25,488 مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل

80,650 39,516 12,382 4,592 4,026 20,134 مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل في فترة ما قبل الوالدة

256,765 78,717 41,225 32,205 29,242 75,376 مجموع الزيارات السنوية ملرضى السكري وارتفاع ضغط الدم

8,852,252 4,109,525 1,157,173 927,913 1,104,705 1,552,936 مجموع زيارات املرضى السنوية

اإلغاثـــــة واخلدمـــــات االجتماعيـــــة
255,024 98,352 36,052 N/A 61,705 58,915 عدد حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي

5 7 4 N/A 13 3 نسبة حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي الى عدد الالجئني املسجلني

48 7 19 0 8 14 عدد مراكز برامج املرأة)3( 

33 7 15 0 1 10 عدد مراكز التأهيل اجملتمعي

12 0 0 )5(12 0  )4(0 عدد مراكز التطوير اجملتمعي

43 0 15 10 7 11 صناديق تدار من قبل اجملتمع 

905 406 162 88 139 110 عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

55.7 48.5 45.1 63.6 70.5 72.7 نسبة اإلناث من موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

 اإلقراض الصغير )واملشروعات الصغيرة في غزة والضفة الغربية(
39,161 4,989 11,841 9,520 - 12,811 عدد القروض في عام 2016

39,780,417 7,373,630 16,297,383 1,932,360 - 14,177,044 قيمة القروض في عام 2016 )بالدوالر األمريكي(

437,310 117,256 125,017 100,889 - 94,148
عدد القروض املمنوحة )تراكمي()6(

493,702,764 152,389,090 175,067,105 54,657,090 - 111,589,479
قيمة القروض املمنوحة )تراكمي()7(

البنية التحتية وحتسني اخمليمات
6,456 5,704 131 N/A 597 24 عدد اإلناث اللواتي استفدن من حتسني ظروف السكن

11 1 6 0 1 3 عدد خطط حتسني اخمليمات التي مت إعدادها

3,310.20 2,264.80 488.9 92 440.9 23.6
عدد الوظائف التي مت استحداثها لالجئي فلسطني جراء تداخالت البرنامج)8(

1,118 293 227 168 195 235 إجمالي عدد منشآت األونروا )املرافق(
املوظفـــــــــون)9(

)10(30,799 13,037 4,635 3,003 3,096 6,642
عدد وظائف املوظفني احملليني)10(

)10(178 27 19 17 15 15
عدد وظائف املوظفني الدوليني)11(

باألرقـــام

)1( كافة األرقام املدونة حتت خانة سورية متثل تقديرا ساري املفعول طاملا أن الوضع في سورية ال يزال مشتعال.
)2( هذا الرقم مستند على البيانات املقدمة طوعا لألونروا من قبل الالجئني املسجلني، وبالتالي فهي قد ال متثل بيانات دميوغرافية صاحلة إحصائيا.

)3( تدعم األونروا املنظمات اجملتمعية، مبا في ذلك منظمات اجملتمع احمللي، وذلك من خالل اتفاقيات شراكة. إن انخراط الوكالة مع هذه املنظمات محدد وفق إطار عمل الوكالة للشراكة لعام 2016 ومحكوم مبوجب مذكرات التفاهم الفردية.
)4( مت دمج مركز التطوير اجملتمعي مع مركز البرامج النسائية.

)5( أربعة مراكز إضافية لتطوير اجملتمع، تقع في أماكن عالية اخلطورة، ليست عاملة اعتبارا من نهاية عام 2016.
)6( اجملاميع منذ بدء البرنامج: 1992/1991 في غزة، 1996 في الضفة الغربية، 2003 في سورية واألردن.

)7( املرجع نفسه.
)8( وظائف مكافئة لدوام كامل.

)9( األرقام تشير إلى أولئك املوظفني بعقود.
)10( إجمالي الوكالة يشمل املوظفني في رئاسة عمان.

)11( املرجع نفسه.
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مشروع إعادة إعمار نهر البارد

%30

%70

متوقع أن يتم احتياجهم 
من أجل إعادة إعمار مخيم 

نهر البارد في لبنان

345
مليون دوالر 

أمريكي

17/2016

515.260

* احلد األدنى من املتطلبات العملياتية ملوازنة عام 2017 يبلغ 715 مليون دوالر

 املوازنة العامة
التبرعات الطوعية،  األونروا بشكل كامل تقريبا من خالل  يتم متويل 
على  املتزايد  الطلب  مستوى  لألونروا  املالية  التبرعات  تواكب  ولم 
والفقر  املسجلني  لالجئني  املتزايد  العدد  به  تسبب  والذي  اخلدمات 
املتفاقم. ونتيجة لذلك، فإن املوازنة العامة للوكالة والتي تعمل على 
العاملني،  تكاليف  معظم  إلى  إضافة  لها  الرئيسة  األنشطة  دعم 
واملشروعات  الطارئة  األونروا  برامج  أن  كما  كبير.  عجز  من  تعاني 
عبر  البرامج  هذه  متويل  ويتم  كبير،  عجز  من  أيضا  تعاني  الرئيسة 

بوابات متويل منفصلة.

الطالب المقيدون في مدارس األونروا

13/201215/2014
491,641493,500

الالجئون واألشخاص المسجلون اآلخرون المستحقون لتلقي 
خدمات األونروا

2014

2016
5,6 مليون

5,9 مليون

 الموازنة العامة 2017*

التعليم
الصحة

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
البنية التحتية وحتسني اخمليمات

نفقات املكتب التنفيذي
دوائر اإلسناد

احلماية
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760
مليون دوالر 

 أمريكي

2012
5.3 مليون

حاالت األمراض غير السارية تحت بند الرعاية*

سورية من  البيانات  تشمل  ال   2013 عام  حتت  املبينة  األرقام   *

256,765 الجئ فلسطيني 
يتلقون رعاية األمراض غير السارية 

من األونروا في عام 2016

 برنامج األونروا للمساكن
الطارئة في غزة

 مطلوبة من أجل دعم 
احتياجات المساكن 
الناتجة جراء األعمال 
العدائية في عام 2014

لعجز ا

%36

%64

720
مليون دوالر 

أمريكي

به/ المتعهد 
جمعه تم  ما 

األرض الفلسطينية المحتلة النداء الطارئ 2017

402
مليون دوالر 

أمريكي

*

113.9 مليون دوالر: 
املساعدات الغذائية 

الطارئة

* غزة: 355 مليون دوالر, الضفة الغربية: 46.7 مليون دوالر, رئاسة األونروا:  0.7 مليون دوالر
** السالمة واألمن, تعزيز قدرات الصمود )األطفال والشباب(, التوعية مبخاطر مخلفات احلرب 

املتفجرة, سبل كسب العيش

83 مليون دوالر: املال 
مقابل العمل الطارئ

138.4 مليون دوالر: اإلصالح 
الطارئ للمساكن

 19.5 مليون دوالر: املساعدات النقدية لتأمني مأوى انتقالي
 9.4 مليون دوالر: الصحة النفسية اجملتمعية

 9.3 مليون دوالر: التنسيق واإلدارة
 5.6 مليون دوالر: الصحة الطارئة/العيادات الصحية املتنقلة

 5.2 مليون دوالر: احليادية
 5.0 مليون دوالر: التعليم في أوضاع الطوارئ

 4.5 مليون دوالر: الصحة البيئية الطارئة
 4.0 مليون دوالر: أسابيع املرح الصيفية

 2.7 مليون دوالر: احلماية
 1.8 مليون دوالر: برامج داعمة اخرى**

االستجابة ألزمة سوريا اإلقليمية النداء الطارئ 2017

239.8 مليون دوالر: املساعدات 
النقدية

61.3 مليون دوالر: 
املساعدات الغذائية

18.3 مليون دوالر: دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

16.7 مليون دوالر: الصحة البيئية

15.0 مليون دوالر: الصحة الطارئة

11.8 مليون دوالر: املواد غير الغذائية

7.6 مليون دوالر: سبل كسب العيش

5.3 مليون دوالر: احلماية

2.8 مليون دوالر: السالمة واألمن

2.8 مليون دوالر: اإلصالحات الطارئة والصيانة 
ملنشآت األونروا

29.6 مليون دوالر: 
الصحة البيئية

* سوريا: 329 مليون دوالر, لبنان: 60.5 مليون دوالر, األردن: 17.6 مليون دوالر, املنطقة: 4 مليون دوالر

411
مليون دوالر 

أمريكي

*
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