
لبنـــاناألردنكل األرقام والمعلومات تتعلق بمنشآت الوكالة
الجمهورية العربية

الســـورية) 1(
الضفـــة
الغربيـــة

قطـــاع
غـــزة

المجمـــوع /
المعـــدل

معلومـــــات عـــــامة

 4,976,920  1,221,110  748,899  507,904  444,480  2,054,527 الالجئون المسجلون
 373,624  63,923  157,470  38,742  34,260  79,229 أشخاص مسجلون آخرون

 5,350,544  1,285,033  906,369  546,646  478,740  2,133,756 مجموع األشخاص المسجلين
225233نسبة الزيادة في تعداد األشخاص المسجلين خالل السنة الماضية )%(

409101724100نسبة األشخاص المسجلين إلى مجموع األشخاص المسجلين
 58 10129198عدد المخيمات

 1,546,117  547,405  218,941  164,456  241,322  373,993 األشخاص المسجلون في المخيمات
185030244329نسبة األشخاص المسجلين في المخيمات إلى تعداد األشخاص المسجلين

التعليـــــم - السنة الدراسية 2013/2012

703 245  99  118  69  172 المدارس )ابتدائية، إعدادية، و6 مدارس ثانوية في لبنان(
22,701 9,467  2,914  2,715  2,006  5,530 عدد موظفي التعليم )2(

491,641 225,098  51,695  67,292  31,753  115,803 عدد التالمذة
505348584851نسبة التالمذة اإلناث

6821,0374551,010603758تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة االبتدائية )بالدوالر األمريكي(
7471,3606011,0891,037967تكلفة التلميذ الواحد في المرحلة اإلعدادية )بالدوالر األمريكي(

9 2  2  1  2  2 عدد مراكز التدريب المهني
7,024 1,482  1,192  1,132  1,082  2,136 عدد أماكن التدريب المهني

2 0  1  0    0  1 كليات العلوم التربوية )4 سنوات دراسية(
1,600 0  600  0  0  1,000 ما قبل الخدمة

507 230    0    0  53  224 تدريب المعلمين في أثناء الخدمة
الصحـــــة

 138  22  42  23  27  24 عدد المراكز الصحية
 3,011  1,037  1,074 0  377  737 عدد موظفي الصحة )ال تشمل الصحة البيئية( )3(

 9  3    0  1  1  4 مراكز صحية تقدم خدمات صحة األسنان )تشمل 10 وحدات متنقلة(
 108  19  23  18  19  29 مراكز صحية تقدم خدمات صحة األسنان )ال تشمل وحدات متنقلة(

 138  21  42  23  28  24 مراكز صحية تقدم خدمات رعاية صحة األم والطفل وتنظيم األسرة
 138  21  42  23  28  24 مراكز صحية تقدم خدمات لمرضى السكري و ضغط الدم

 124  21  41  21  17  24 مراكز صحية تقدم خدمات مخبرية
 4,604,448  2,164,632  872,625  314,692  333,167  919,332 مجموع زيارات المرضى السنوية )1 يناير - 30 يونيو 2013( )4(

اإلغاثـــــة و الخدمـــــات االجتماعيـــــة

 294,736  107,354  34,422  37,402  54,681  60,877 عددحاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي 
2.911.46.83.88.45.5نسبة حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي  الى عدد األشخاص المسجلين

1291318759عدد مراكز برامج المرأة
81515635عدد مراكز التأهيل االجتماعي
313007عدد مراكز التطوير االجتماعي

1371113044صناديق مدارة من قبل المجتمع 
112115101163198701عدد موظفي دائرة اإلغاثة و الخدمات االجتماعية )5(

) المجاميع 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(
 311,142  103,796  85,671  69,471 - 52,204 عدد القروض التي تم منحها 

 350,288,958  118,642,502  119,140,119  46,282,891 - 66,223,446 إجمالي قيمة القروض التي تم منحها )بالدوالر األمريكي(
المشـــاريـع )1 يناير  - 1 يوليو 2013()6(

1232211218101عدد المشاريع الممولة  )في العام 2013  ( )7(
د بها )بماليين الدوالرات األمريكية( )8( 3.343.045.417.1120.6232.7المساهمات والمبالغ المتعهَّ

باألرقـــام
بتاريخ االول من يوليو/ تموز 2013

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

)2( تشمل 69 موظفا يعمل في مقر الرئاسة/عمان و 231 عامال لصحة البيئة في 
الضفة الغربية

)3( تشمل 17 موظفا يعمل في مقر الرئاسة/عمان
)4( ال تشمل االستشارات الطبية اخلاصة بعالج األسنان

)5( وتشمل 12 موظفا في مقر الرئاسة/عمان

طفلة فلسطينية الجئة تلعب فوق سطح المنزل في مخيم 
نور شمس بالضفة الغربية

 )6( وتشمل مشاريع مت متويلها في سوريا و لبنان واألردن حتت خطة االستجابة اإلنسانية لسوريا
 )7( تشمل مشروع واحد في مقر الرئاسة/عمان و 5  مشاريع في مقر الرئاسة/غزة

)8( وتشمل 0.8 مليون دوالر أمريكي في مقر الرئاسة /عمان و 1.1 مليون دوالر أمريكي في مقر الرئاسة/غزة و  
وأيضا 1,4 مليون دوالر ليست مخصصة بعد
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مكتب اإلعالم, رئاسة األونروا )القدس(, يوليو / تموز 2013  
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عدد الطالب في مدارس االونرواعدد السكان حسب البلد

مجموع الزيارات السنوية للمرضى

مناشدة النداء الطارئ 2013 ) الضفة الغربية , وقطاع غزة (

المجموع : 294,736 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( 
117,8 2,4  26,9  28 10,9  22,3  27,5 حياة مديدة وصحية

336,8 2,9  141,8  50,6  30,7  33,8  77 اكتساب املعرفة واملهارات

86,1 1,8  25,7  23,7  7,7  12,6  14,6 مستوى الئق من املعيشة

3.5 0.2  0.8 0.8  0.5  0.4 0.9 التمتع بحقوق اإلنسان بالكامل

131 86,6  20,9  0.9  7,6  10,5  4,6 الخدمات االسنادية + املوظفني

675,3 93,9  216,1  103,9  57,4  79,5  124,5 مجموع ميزانية الصندوق العام
املوظفـــــــــون ) 9 (

6,9302,9183,3834,29011,22739029,138عدد وظائف املوظفني املحليني

888121199146عدد وظائف املوظفني الدوليني

919,332
333,167

872,625

2,164,632314,692

2,133,756 1,285,033

546.646

906,369
478,740

المجموع: 491,641 ألف طالب وطالبة

115.803

31.753

51.695

225,098
67.292

المجموع : 4,604,448 مليون زيارة

المجموع: 5,350,544 مليون شخص 

336.8
86.1

3.5

131
117.8

11

المجموع: 300 مليون دوالر أمريكي
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ميزانية التنمية البشرية 2013

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

حياة مديدة وصحية

اكتساب املعرفة واملهارات

مستوى الئق من املعيشة

التمتع بحقوق اإلنسان 
بالكامل

مجموع ميزانية الصندوق 
العام

املساعدات الغذائية الطارئة

املساعدات النقدية الطارئة

برنامج خلق فرص العمل

الصحة النفسية اجملتمعية

برامج التعليم الطارئه

برامج الصحة الطارئة

مكتب دعم العمليات
توفير احلماية

املأوى املؤقت وإصالح املساكن

انشطة املياه والصرف الصحي

التنسيق واالدارة

المجموع: 675.3 مليون دوالر أمريكي 

حياة مديدة وصحية

اكتساب المعرفة والمهارات

مستوى الئق من المعيشة

التمتع بحقوق اإلنسان بالكامل

الموظفين+ الخدمات االسنادية 

117.8
131.0

336.8
86.1

106

38

78 30
12

3

107,354

60,877

54,681

37,422 34,422

)9( هذه األرقام تعكس املناصب التي متت تعبئتها حتى األول من متوز 2013. وقد وافق املفوض العام على ما مجموعه 31,827 منصبا لهذا العام. 
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