
املجموع / املعدل قطاع غزة  ال�ضفة الغربية
 اجلمهورية

العربية ال�ضورية
الأردن   لبنان الأرقام واملعلومات الواردة تتعلق مبن�ضاآت الوكالة

معلومـــــات عـــــامة

4٫820٫229 1٫122٫569 788٫108 477٫700 427٫057 2٫004٫795 الالجئون امل�سجلون

2٫1 2٫9 2٫2 2٫2 1٫2 1٫9 ن�سبة الزيادة يف تعداد الالجئني امل�سجلني خالل ال�سنة املا�سية

100 23٫3 16٫4 9٫9 8٫9 41٫6 ن�سبة الالجئني امل�سجلني اإىل جمموع الالجئني امل�سجلني

58 8 19 9 12 10 عدد املخيمات

1٫417٫370 514٫137 200٫179 129٫457 226٫767 346٫830 الالجئون امل�سجلون يف املخيمات

29٫4 45٫8 25٫4 27٫1 53٫1 17٫3 ن�سبة الالجئني يف املخيمات اإىل تعداد الالجئني امل�سجلني

التعليـــــم - ال�ضنة الدرا�ضية 2011/2010

691 228 97 118 75 173 املدار�س ) اإبتدائية, اإعدادية, و 6 مدار�س ثانوية يف لبنان (

22٫178 8٫512 3٫098 2٫698 2٫190 5٫603 عدد موظفي التعليم

482٫920 206٫114 55٫679 66٫014 32٫892 122٫221 عدد التالميذ

 49٫8 47٫9 57٫5 48٫9 53٫3 49٫2 ن�سبة التالميذ الإناث

673٫6 675٫0 711٫3 372٫8 1,035.9 572٫9 كلفة التلميذ الواحد يف املرحلة الإبتدائية )بالدولر الأمريكي(

874٫0 936٫0 853٫9 523٫8 1,500.3 556٫2 كلفة الطالب الواحد يف املرحلة الإعدادية )بالدولر الأمريكي(

10 2  3 1 2 2 عدد مراكز التدريب املهني

6٫773 1٫602 1٫444 1٫176 1٫216 1٫335 عدد اأماكن التدريب

3 2 1
)1(

كليات العلوم الرتبوية )4 �سنوات درا�سية(

1٫550 600 100 850 ما قبل اخلدمة

939 266 95 164 128 286 تدريب املعلمني يف اأثناء اخلدمة

ال�ضحـــــة

137 20 41 23 29 24 عدد املراكز ال�سحية

 4٫644 1٫274 1,.304 498 513 1٫042 عدد موظفي ال�سحة

118 22 23 19 22 32 مراكز �سحية تقدم خدمات �سحة الأ�سنان )ت�سمل 8 وحدات متنقلة(

135 20 39 23 29 24
)2(

مراكز �سحية تقدم خدمات رعاية �سحة الأم والطفل وتنظيم الأ�سرة 

134 17 41 23 29 24 مراكز �سحية تقدم خدمات ملر�سى ال�سكري و �سغط الدم

120 17 41 21 17 24 مراكز �سحية تقدم خدمات خمربية

5٫311٫233 2٫142٫400 888٫868 515٫291 533٫496 1٫231٫178
)3(

جمموع زيارات املر�سى ال�سنوية )1 يناير - 30حزيران2010(

99٫8 100٫0 100٫0 100٫0 100٫0 99٫4
)4(

ن�سبة امل�ساكن يف املخيمات املت�سلة ب�سبكة توريد املياه 

87٫0 91٫6 62٫5 96٫1 91٫7 93٫0 ن�سبة امل�ساكن يف املخيمات املت�سلة مبرافق ال�سرف ال�سحي

الإغاثـــــة و اخلدمـــــات الإجتماعيـــــة

278٫607 103٫140 30٫086 36٫691 54٫514 54٫176 عدد حالت الع�سر ال�سديد

5٫7 9٫0 3٫8 7٫6 12٫4 2٫7 ن�سبة حالت الع�سر ال�سديد لعدد الالجئني امل�سجلني

64 10 16 15 9 14 عدد مراكز برامج املراأة

38 6 15 6 1 10 عدد مراكز التاأهيل الإجتماعي

678 202 163 91 114 108
)5(

عدد موظفي دائرة الإغاثة و اخلدمات الإجتماعية 

28 0 8 5 2 13  اإجمايل عدد م�ساريع برامج احلد من الفقر )منذ 1991/92( 

) املجاميع منذ تاأ�سي�س الربنامج يف العام 1991/92 يف غزة, 1996 يف ال�سفة الغربية, 2003 يف �سوريا والأردن ( الأعمـال ال�ضغيـرة وامل�ضاريـع الإنتاجيـة )قطاع غزة وال�ضفة(

210٫268 93٫012 56٫791 35٫279 25٫186 عدد القرو�س التي مت منحها

238٫853٫351 99٫975٫635 79٫638٫521 24٫610٫099 34٫692٫096 اإجمايل قيمة القرو�س التي مت منحها )بالدولر الأمريكي(

امل�ضـــاريـع

66 14 13 16 7 7 عدد امل�ساريع املمولة )لعام 2010(

44٫4  21٫0 4٫7 13٫5 2٫3 0٫8 د بها )مباليني الدولرات الأمريكية( امل�ساهمات واملبالغ املتعَهّ

)1( تدريب قبل اخلدمة ملدة �سنتني يف معهد �سبلني للتدريب بلبنان

)2( �سحة املراأة والطفل

)3( زيارات املر�سى ت�سمل ال�ست�سارات الطبية والفموية

)CS  )4 تعني م�ساكن املخيمات

)5( عالوة على ذلك, هناك 77 موظف تعليم اإ�سافة اإىل 13 موظف �سحة واأي�سا 16 موظف اإغاثة وخدمات اجتماعية يعملون يف رئا�سة عمان. وهناك 12 م�سروعا للتمويل ال�سغري مركزها مكاتب الرئا�سة يف عمان اإ�سافة اإىل 14 م�سروعا اآخر مركزة يف مكاتب الرئا�سة يف قطاع غزة.

بالأرقـــام

30 حزيران 2010



 ميزانيــــة ال�ضنـــدوق العــــام لعام 2011 
لبنانالأردن

اجلمهورية 

العربية ال�ضورية
قطاع غزةال�ضفة الغربية

الرئا�ضة 

عمان

الرئا�ضة 

غزة
املجموع / املعدل

)نقدًا وعينًا - باآلف الدولرات الأمريكية(

 102٫049  1٫274  31٫081  22٫706  9٫082  18٫926  18٫980  حياة مديدة و�سحية 

64٫37331٫04025٫69140٫662123٫6982٫641288٫105 اكت�ساب املعرفة واملهارات 

6٫9667٫1532٫74811٫68111٫6812٫41342٫642 م�ستوى لئق من املعي�سة 

7553134308089047982664٫275  التمتع بحقوق الإن�سان بالكامل 

10٫61710٫4475٫38214٫69124٫54522٫77442٫491130٫946 اخلدمات امل�ساندة 

101٫71167٫87943٫33390٫548191٫90929٫90042٫757568٫037 جمموع ميزانية ال�سندوق العام 

املوظفـــــون

7٫0203٫1523٫5714٫4741066930114329٫330عدد وظائف املوظفني املحليني

)6(
77711106031133عدد وظائف املوظفني الدوليني 

عدد الالجئين

الذروة يف عدد زيارات املر�ضى بني عام 2002 وعام 2003 تعزى للعدد الكبري من املر�ضى الذين قاموا بزيارة عيادات الوكالة يف ال�ضفة 

الغربية وغزة نتيجة النتفا�ضة الثانية

زيارات المرضى للمراكز الصحية

9م

5م

7م

3م

مكتب الإعالم, رئا�ضة الأونروا )غزة(, حزيــران 2010  
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عدد زيارات الالجئني املر�ضى2010-2000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

)6( اإ�سافة لذلك, هناك 72 وظيفة يتم متويلها مبا�سرة من قبل املانحني.

لبنان ) خميم نهر البارد(


