
األرقام بتاريخ ٣١ آانون أول / ديسمبر ٢٠٠٨

المجمـــوع /الرئاســـةالرئاســـةقطـــاعالضفـــةالجمهورية العربيةلبنـــاناألردنآل األرقام والمعلومات تتعلق بمنشآت الوآالة

المعـــدلغـــزةعمـــانغـــزةالغربيـــةالســـورية

معلومـــــات عـــــامة
١،٩٥١،٦٠٣٤٢٢،١٨٨٤٦١،٨٩٧٧٦٢،٨٢٠١،٠٧٣،٣٠٣٤،٦٧١،٨١١الالجئون المسجلون

٢٫٥٢٫٠٢٫٣٢٫٣٢٫٤٢٫٤نسبة الزيادة في تعداد الالجئين المسجلين خالل السنة الماضية

٤٢٩١٠١٦٢٣١٠٠نسبة الالجئين المسجلين إلى مجموع الالجئين المسجلين

١٠١٢٩١٩٨٥٨عدد المخيمات

٣٣٨٢٢٢،٧٧٦١٢٥،٠٠٩١٩٣،٣٧٠٤٩٥،٠٠٦١،٣٧٣،٧٣٢الالجئون المسجلون في المخيمات

١٧٥٣٢٧٢٥٤٦٢٩نسبة الالجئين في المخيمات إلى تعداد الالجئين المسجلين

السنة الدراسية ٢٠٠٩/٢٠٠٨ - التعليـــــم
١٧٤٨١١١٩٩٤٢٢١٦٨٩المدارس (ابتدائية، إعدادية، و٦ مدارس ثانوية في لبنان)

٥،٠٦٧٢،١٧٩٢،٧٠٢٣،٠٩٩٧،٥٥٢٧٨٢١،٢١٧عدد موظفي التعليم

١٢٣،٩١٧٣٤،٥١٦٦٥،٤٧٩٥٦،٣٨٤١٩٨،٨٦٠٤٧٩،١٥٦عدد التالمذة

              ٥٠           ٤٨٫٠         ٥٧٫٣         ٤٨٫٩         ٥٣٫٢        ٤٩٫٣نسبة التالمذة اإلناث

٥٧١٫٢٧٥٧٫١٣٠٦٫٢٥٤٥٫٠٧٥١٫٥٥٨٦٫٢تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة االبتدائية (بالدوالر األمريكي)

٨١٣٫٩١،١٦٩٫١٣٩٥٫٥٥٣٤٫٧٨٥٢٫٥٧٥٣٫١تكلفة الطالب الواحد في المرحلة اإلعدادية (بالدوالر األمريكي)

              ١٠                ٢              ٣              ١             ٢             ٢عدد مراآز التدريب المهني

         ٦،٣٩٥         ١،٤٨٨       ١،٣٥٤       ١،١٧٢       ١،٠٢٥      ١،٣٥٦عدد أماآن التدريب
                ٣              ٢             ١آليات العلوم التربوية (٤ سنوات دراسية)(١)

         ١،٣٥٠          ٦٠٠         ١٠٠         ٦٥٠ما قبل الخدمة

            ٩٣٨            ٢٨٠            ٧٩          ١٣٩         ١٩٢         ٢٤٨تدريب المعلمين في أثناء الخدمة

الصحـــــة
٢٤٣٠٢٣٤١٢٠١٣٨عدد المراآز الصحية

١،٠٦٤٥٧٤٥١٢٧٩٣١،٢٣٩١٧٤،١٩٩عدد موظفي الصحة

٢٧٢٢١٧٢٢١٣١٠١مراآز صحية تقدم خدمات صحة األسنان (تشمل ٨ وحدات متنقلة)

٢٤٣٠٢٣٣٨٢٠١٣٥األسرة

٢٣٣٠٢٣٤٠١٦١٣٢مراآز صحية تقدم خدمات لمرضى السكري و ضغط الدم

٢٤١٦٢١٣٧١٦١١٤مراآز صحية تقدم خدمات مخبرية
٢،٣٠٦،٢٧٤١،٠١٤،٥٩٩٩٩٧،٢٤٦١،٧٢٤،٥١٣٣،٥٤٤،٤٦٨٩،٥٨٧،١١٨مجموع زيارات المرضى السنوية (يناير - ديسمبر ٢٠٠٨)(٢)

٩٩٫٨         ١٠٠٫٠       ١٠٠٫٠       ١٠٠٫٠         ١٠٫٠        ٩٩٫٠نسبة المساآن في المخيمات المتصلة بشبكة توريد المياه

٨٥٫٠           ٦٣٫٠         ٨٤٫٠         ٩٥٫٠         ٨٧٫٠        ٩٠٫٠ نسبة المساآن في المخيمات المتصلة بمرافق الصرف الصحي

اإلغاثـــــة و الخدمـــــات االجتماعيـــــة
     ٢٥٧،٢٢٢       ٩٢،١٨٠      ٣٢،٩٥٨      ٣٣،٠٤٠      ٤٨،٥٠٦     ٥٠،٥٣٨عدد حاالت العسر الشديد

٣١٢٧٤٩٦نسبة حاالت العسر الشديد لعدد الالجئين المسجلين

١٤٩١٦١٦١٠٦٥عدد مراآز برامج المرأة

١٠١٥١٥٦٣٧عدد مراآز التأهيل االجتماعي

١٢١١٢٥٩٦١٢٥٢١٧١٦٧٠٠عدد موظفي دائرة اإلغاثة و الخدمات االجتماعية

٤،١٩٦٥،٥٦١٣،٠٤٧٧٩١٢،٨٨٠إجمالي عدد مشاريع برامج الحد من الفقر (منذ ٩٢/١٩٩١)

األعمـال الصغيـرة والمشاريـع اإلنتاجيـة (قطاع غزة والضفة 
١٥،٥٩٤١٨،٦٤٦٤٢،٨٣٠٨٨،٨٩٣١٦٥،٩٦٣عدد القروض التي تم منحها

١٩،٥٦٤،٥٤٨١٢،٩٥٢،٨٢٨٥٥،٧٤٦،٢٩٠٩٣،١٠٦،٦٣٥١٨١،٣٧٠،٣٠١إجمالي قيمة القروض التي تم منحها (بالدوالر األمريكي)
(٣) المشـــاريـع

١٧١٣٢٧٨١٥٧٨٩٥عدد المشاريع الممولة (منذ ١٩٩٣)

٤٫٦٥٫٦١٤٫٧١٫٥٢٫٧٠٫٧٠٫٣٣٠٫١المساهمات والمبالغ المتعهَّد بها (بماليين الدوالرات األمريكية)

(نقدًا وعينًا - بماليين الدوالرات األمريكية)ميزانيــــة الصنـــدوق العــــام لعام ٢٠٠٩

٧٠،٨٦٠٣٦،٤٩٥٢٠،٧٢٨٤٧،٨٧٧١٠٢،٣٩٠٥،١٥٧٢٨٣،٥٠٧التعليم

٢٢،١١٥١٦،٦٢٢١٠،٩٠٣٢٠،٨٨٢٣٣،٦٦٣١،٢٥٤١٠٥،٤٣٩الصحة

١١،٦٨٥٩،٢٢٥٦،٥٠٩٨،٢٢٨١٦،٥٠١١،٣٧٩٥٣،٥٢٧اإلغاثة و الخدمات االجتماعية

٨٥٥٨٦٢٣،١٩٠١،٢٧٢٢،١٥٦٢،٢٣٠١٠،٥٦٥الخدمات التشغيلية

٦،٣٦٦٧،٧٤٩٤،٩٥٩١٠،٦٥٠١١،٢٥٩١٤،٥٨٠٤٠،٠٠٢٩٥،٥٦٥الخدمات المشترآة

١١١،٨٨١٧٠،٩٥٣٤٦،٢٨٩٨٨،٩٠٩١٦٥،٩٦٩٢٤،٦٠٠٤٠،٠٠٢٥٤٨،٦٠٣مجمـــــوع ميزانية الصندوق العام

الموظفـــــون
٧،١٥٥٣،٢٦٥٣،٦٦٤٤،٧٣٥١٠،٣٣٥٣٣١١٤٤٢٩،٦٢٩عدد وظائف الموظفين المحليين

١١٩* ٦٦٧١١١٠٥٠٢٩عدد وظائف الموظفين الدوليين تتت
سنتان من التدريب للمدرسين ما قبل الخدمة في مرآز تدريب سبلين، لبنان (١)

األونـــروا باألرقـــام

* باإلضافة إلى ٦٤ وظيفه تمول مباشرة من الدول المانحة *

(المجاميع منذ تأسيس البرنامج في العام ٩٢/١٩٩١ في غزة، ١٩٩٦ في الضفة الغربية، ٢٠٠٣ في سوريا واألردن )

تشمل زيارات المرضى استشارات طبية، وحقن، وغيارات (٢)
تشمل المشاريع الممولة تحت برنامج در الدخل إبتداءا من تشرين أول/أآتوبر ١٩٩٣ حتى آانون أول/ديسمبر ١٩٩٩ (٣)

مكتب اإلعالم، رئاسة األونروا (غزة)، آذار/مارس ٢٠٠٩
ليست وثيقة رسمية | لإلعالم فقط


