
لبنـــاناألردنكل األرقام والمعلومات تتعلق بمنشآت الوكالة
الجمهورية العربية

الســـورية) 1(
الضفـــة
الغربيـــة

قطـــاع
غـــزة

المجمـــوع /
المعـــدل

معلومـــــات عـــــامة

2,117,361452,669528,616774,1671,276,9295,149,742الالجئون املسجلون

95,55640,46563,164168,01772,544439,746أشخاص مسجلون آخرون

2,212,917493,134591,780942,1841,349,4735,589,488مجموع األشخاص املسجلني

2.723.93.933نسبة الزيادة في تعداد األشخاص املسجلني خالل السنة املاضية )%(

39.68.810.616.924.1100نسبة األشخاص املسجلني في كل إقليم من أقاليم العمليات

 58 10129198عدد اخمليمات الرسمية

385,418249,410178,666228,560560,9641,603,018األشخاص املسجلون في اخمليمات)2(

17.450.630.224.341.628.7نسبة األشخاص املسجلني في اخمليمات إلى تعداد األشخاص املسجلني

التعليـــــم - السنة الدراسية 2015-2014

685 252 97 94 68  174 املدارس )ابتدائية، إعدادية، واملدارس الثانوية في لبنان(

5,3011,9152,5032,7839,42221,924عدد موظفي التعليم

49.153.557.858.559.556.2نسبة اإلناث من موظفي التعليم 

118,54638,17345,80250,566240,413493,500عدد التالميذ

48.852.648.958.448.449.9نسبة التلميذات اإلناث

8051,4695631,375709878تكلفة التلميذ الواحد في املرحلة االبتدائية )بالدوالر األمريكي( )2014-2013(

1,249 1,082  1,726  678  2,228  1,072 تكلفة التلميذ الواحد في املرحلة اإلعدادية )بالدوالر األمريكي( )2014-2013(

211228عدد مراكز التدريب املهني

7,234 1,617  1,093  930    1,143 2,451عدد الطلبة في مراكز التدريب املهني

2 0 1 0 0 1كليات العلوم التربوية 

 1,957  0    662  0    0  1,295 عدد الطلبة في كليات العلوم التربوية

الصحـــــة

137 22  42 23 27 23عدد مرافق الرعاية الصحية األولية

4377891,0163,338 357  739 عدد موظفي الصحة

 58.1  60.5  61.6    53.5  48.5  58.2 نسبة اإلناث من موظفي الصحة

 110 21 23  14 19 33 مرافق رعاية صحية أولية تقدم خدمات صحة األسنان )مبا فيها الوحدات املتنقلة(

13,67039,54688,615 3,600  5,165 26,634مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل

75,947 37,589  10,871  2,228  4,421 20,838مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل في فترة ما قبل الوالدة

231,127 71,433  37,869  20,210  28,058 73,557مجموع الزيارات السنوية ملرضى السكري وارتفاع ضغط الدم

1,721,4401,276,153983,6351,293,9604,181,9679,457,155مجموع زيارات املرضى السنوية

اإلغاثـــــة و الخدمـــــات االجتماعيـــــة

58,88961,64838,75235,99398,870294,152عدد حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي

2.813.67.34.67.75.7نسبة حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي الى عدد األشخاص املسجلني

1481319761عدد مراكز برامج املرأة

101515637عدد مراكز التأهيل اجملتمعي

103004عدد مراكز التطوير اجملتمعي

117515038صناديق تدار من قبل اجملتمع 

123146113188349919عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

71.565.161.947.945.354.5نسبة اإلناث من موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

اإلقراض الصغير والمشروعات الصغيرة )غزة والضفة الغربية(

9,78810,9242,96734,967-11,288عدد القروض في عام 2014

3,159,69114,669,4924,768,59034,376,230-11,778,457قيمة القروض في عام 2014 )بالدوالر األمريكي(

82,035101,290108,593359,961-68,043عدد القروض املمنوحة )تراكمي()3(

50,085,717143,212,582126,093,693402,563,386-83,171,394قيمة القروض املمنوحة )تراكمي()3(

الموظفـــــــــون 
30,718)4(    6,8802,8823,3054,82012,488عدد وظائف املوظفني احملليني

182)4( 1015172430عدد وظائف املوظفني الدوليني

باألرقـــام
بتاريخ االول من يناير  2015

الهوامش:
)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( اجملاميع منذ بدء البرنامج: 92/1991 في غزة، 1996 في الضفة الغربية، 2003 في سورية واألردن.
)4( إجمالي الوكالة يشمل املوظفني في رئاسة عمان.



دائرة االتصال , رئاسة األونروا )القدس(, يناير  2015  
وثيقة غير  رسمية| لإلعالم فقط
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موازنة الصندوق العامموازنة الصندوق العام
20142015

الطالب المقيدون في مدارس األونروا

ميزانية العامني النقدية والعينية التي مت إعدادها في 2013. إن الصندوق العام بحاجة إلى موازنة 
نقدية مببلغ 677 مليون دوالر من أجل احملافظة على عملياتها في عام 2015

األشخاص المسجلون لخدمات األونروا

برنامج األونروا للمساكن الطارئة في غزة

2008-2009 2010

2012

2014

2011-20122014-2015

رعاية األمراض غير السارية

المناشدة الطارئة لألراضي الفلسطينية المحتلة لعام 2015 المناشدة الطارئة لسورية لعام 2015

732  
 مليون دوالر

أمريكي

414 
مليون دوالر

415 
مليون دوالر

 1 مليون دوالر التثقيف مبخلفات احلرب
 القابلة لالنفجار

2 مليون دوالر احلماية
5 مليون دوالر الصحة الطارئة

5 مليون دوالر ضباط إسناد العمليات
5 مليون دوالر أسابيع املرح في غزة

6 مليون دوالر الصحة البيئية
8 مليون دوالر الصحة العقلية اجملتمعية

8 مليون دوالر التعليم الطارئ
 15 مليون دوالر التنسيق والسالمة

 واألمن واإلدارة
20 مليون دوالر املعونة النقدية

249 مليون 
دوالر املعونة 

النقدية

58 مليون دوالر املعونة الغذائية

17 مليون دوالر الصحة البيئية
17 مليون دوالر الصحة 

17 مليون دوالر القدرات واإلسناد اإلداري
12 مليون دوالر املستلزمات غير الغذائية

3 مليون دوالر السالمة واألمن
3 مليون دوالر احلماية

2 مليون دوالر سبل املعيشة
2 مليون دوالر اإلصالح والصيانة الطارئة

1 مليون دوالر املسكن

 129مليون دوالر املعونة الغذائية

84 مليون دوالر النقد مقابل العمل

 127
مليون 

دوالر
املسكن

33 مليون دوالر التعليم

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

منفصلة.
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479,000 5 مليون

5,3 مليون

5,6 مليون

485,500493,500

231,000 الجئ فلسطيني 
يتلقون رعاية األمراض غير السارية

 من األونروا في عام 2014

720
مليون دوالر 

 138,630
منزل  لالجئي 

فلسطين   تضررت:

4,979
منزل تضرر بشكل حاد

=

 120,899
تعرض ألضرار طفيفة منزل 

النهائي التقييم  نتائج  انتظار  وفي   2015 تموز   6 بتاريخ  هي  كما  األرقام  سورية من  البيانات  تشمل  ال   2013 عام  تحت  المبينة  األرقام 

دوالر ماليني   6 إقليميا:  دوالر.  مليون   16 األردن:  دوالر.  مليون   64 لبنان:  دوالر.  مليون   329 دوالرسورية:  مليون   1 العامة:  الرئاسة  دوالر.  مليون   47 الغربية:  الضفة  دوالر.  مليون   366,5 غزة: 

 3,635
منزل تعرض ألضرار كبيرة

9,117
منزل تهدم 

بالكامل

مطلوبة من أجل دعم 
احتياجات  السكن 

الناجمة عن نزاع عام 
2014

744  
 مليون دوالر

أمريكي

التعليمالتعليم

التعليم

دوائر اإلسناد

الصحة
اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

 البنية التحتية وحتسني
اخمليمات

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

200920102011201220132014


