
المجمـــوع 
/المعـــدل

قطـــاع 
غزة

الضفـــة
الغربيـــة

سوريا )1( لبنـــان األردن بتاريخ االول من يناير 2018

غـــزة معلومـــــات عـــــامة)2( 
5,442,947 1,386,455 828,328 551,873 469,555 2,206,736 الالجئون املسجلون

578,563 129,194 194,542 79,238 54,785 120,804 أشخاص مسجلون آخرون

6,021,510 1,515,649 1,022,870 631,111 524,340 2,327,540 مجموع األشخاص املسجلني

2.82 5.6 2.6 2.1 2 1.8 نسبة الزيادة في تعداد األشخاص املسجلني خالل السنة املاضية

100 25.2 16.9 10.5 8.7 38.7 نسبة األشخاص املسجلني في كل إقليم من أقاليم العمليات

58 8 19 9 12 10 عدد اخمليمات الرسمية

1,711,931 589,754 253,245 192,911 268,038 407,983 األشخاص املسجلون في اخمليمات)2(

32,8 38,9 24.8 30,6 51.1 17.5 نسبة األشخاص املسجلني في اخمليمات إلى تعداد األشخاص املسجلني

التعليـــــم - السنة الدراسية 2018-2017
711 275 95 104 66 171 املدارس )ابتدائية، إعدادية، واملدارس الثانوية في لبنان(

22,475 10,256 2,640 2,308 2,134 5,137 عدد موظفي التعليم

58.1 60.7 59.3 62.9 57.9 49.7 نسبة اإلناث من موظفي التعليم 

526,646 271,900 48,192 47,585 36,775 122,194 عدد التالميذ

50.2 48.4 59.2 49.3 45.4 48.5 نسبة التلميذات اإلناث

841.5 796.1 1,166.7 346.32 1,015.97 762.8 تكلفة التلميذ الواحد في املرحلة االبتدائية )بالدوالر األمريكي( )2017-2016(

8 2 2 1 1 2 عدد مراكز التدريب املهني والفني

7,688 1,820 1,062 1,109 983 2,714 عدد الطلبة في مراكز التدريب املهني والفني

2 0 1 0 0 1 كليات العلوم التربوية 

1,681 0 632 0 0 1,049 عدد الطلبة في كليات العلوم التربوية

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

3,298 963 823 433 355 724 عدد موظفي الصحة

58.3 61.5 61.7 58.2 49.6 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(

80,368 38,845 12,279 4,741 4,000 20,503 مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل)3(

82,533 39,351 12,292 5,755 4,109 21,026 مجموع الزيارات السنوية للنساء احلوامل في فترة ما قبل الوالدة

267,470 84,039 41,690 34,159 30,100 77,482 مجموع الزيارات السنوية ملرضى السكري وارتفاع ضغط الدم

8,408,244 3,858,497 1,066,984 831,015 1,037,962 1,613,786 مجموع زيارات املرضى السنوية

اإلغاثـــــة واخلدمـــــات االجتماعيـــــة
255,579 98,935 36,117 - 61,672 58,855 عدد حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي

4.7 6.5 3.5 - 11.8 6.5 نسبة حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي الى عدد الالجئني املسجلني

61 7 19 13 8 14 عدد مراكز برامج املرأة)4( 

38 7 15 5 1 10 عدد مراكز التأهيل اجملتمعي

14 0 0 13 0 1 عدد مراكز التطوير اجملتمعي

25 0 8 0 7 10 صناديق تدار من قبل اجملتمع 

886 381 160 96 140 109 عدد موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

60.56 47.8 45.6 64.6 71.4 73.4 نسبة اإلناث من موظفي اإلغاثة واخلدمات االجتماعية

اإلقراض الصغير )واملشروعات الصغيرة في غزة والضفة الغربية( 
 38,595  4,172  10,343  11,094 - عدد القروض في عام 2017 12,986 

 37,708,136  6,299,110  14,554,716  2,700,380 - قيمة القروض في عام 2017 )بالدوالر األمريكي( 14,153,930 

475,905 121,428 135,360 111,983 - 107,134 عدد القروض املمنوحة )تراكمي()5(

531,410,900 158,688,200 189,621,821 57,357,470 - 125,743,409 قيمة القروض املمنوحة )تراكمي()6(

البنية التحتية وحتسني اخمليمات
عدد موظفي برنامج البنية التحتية وحتسني اخمليمات

5,549 5,037 69 NA 442 1 عدد اإلناث اللواتي استفدن من حتسني ظروف السكن

14 1 7 1 2 3 عدد خطط حتسني اخمليمات التي مت إعدادها

2,765.4 1769.2 437.4 49.1 192.7 317 عدد الوظائف التي مت استحداثها لالجئي فلسطني جراء تداخالت البرنامج)7(

1,117 287 241 171 212 206 إجمالي عدد منشآت األونروا )املرافق(
املوظفـــــــــون)8(

)8( 31,726 13,189 4,578 3,646 3,322 6,684 عدد وظائف املوظفني احملليني
)9( 96 23 21 20 17 15 عدد وظائف املوظفني الدوليني

باألرقـــام

)1( كافة األرقام املدونة حتت خانة سورية متثل تقديرا ساري املفعول طاملا أن الوضع في سورية ال يزال مشتعال.
)2( تعتمد هذه االرقام على البيانات املقدمة طوًعا لألونروا، وبالتالي قد ال متثل بيانات صاحلة من الناحية اإلحصائية الدميوغرافية.

)3( بناءا على أربع زيارات قبل الوالدة.
)4( 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.

)5( اجملاميع منذ بدء البرنامج: 1992/1991 في غزة، 1996 في الضفة الغربية، 2003 في سورية واألردن.
)6( عدد الوظائف لسنة واحدة أو ما يعادلها بدوام كامل.

)7( األرقام تشير إلى أولئك املوظفني بعقود.
)8( إجمالي الوكالة يشمل املوظفني في رئاسة عمان.

)9( املرجع نفسه.
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2018 ثاني  كما هو في كانون 

 مشروع إعادة إعمار
 نهر البارد

%31%69
متوقع أن يتم 

احتياجهم من أجل 
إعادة إعمار مخيم نهر 

البارد في لبنان

345
مليون دوالر 

أمريكي

19/2018

526,646

 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.

عدد الطالب المتوقع تسجيلهم في مدارس األونروا

15/201417/2016
493,500513,848

الالجئون واألشخاص المسجلون اآلخرون المستحقون لتلقي 
خدمات األونروا

2016

2018
5,9 مليون

6 مليون

 الموازنة العامة 2018

2014
5.6 مليون

حاالت األمراض غير السارية تحت بند الرعاية*

سورية من  البيانات  تشمل  ال   2013 عام  حتت  املبينة  األرقام   *

256,800 الجئ فلسطيني 
يتلقون رعاية األمراض غير السارية 

من األونروا في عام 2017
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 برنامج األونروا للمساكن
الطارئة في غزة

مطلوبة من أجل 
دعم احتياجات 

السكن الناجمة عن 
نزاع عام 2014

لعجز ا

%93

138 
مليون دوالر 

أمريكي

به االيفاء  تم  ما 

األرض الفلسطينية المحتلة النداء الطارئ 2018

398
مليون دوالر 

أمريكي

*

118.7 مليون دوالر: 
املساعدات الغذائية 

الطارئة

* غزة: 354.1 مليون دوالر, الضفة الغربية: 43.9 مليون دوالر, رئاسة األونروا:  0.68 مليون دوالر
** السالمة واألمن, تعزيز قدرات الصمود )األطفال والشباب(, التوعية مبخاطر مخلفات احلرب 

املتفجرة, سبل كسب العيش

84.4 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 2018

239.8 مليون دوالر: املساعدات 
النقدية

49.1 مليون دوالر: 
املساعدات الغذائية

15.9 مليون دوالر: دعم القدرات االستيعابية واإلدارة

0.65 مليون دوالر: الصحة البيئية

11.7 مليون دوالر: الصحة الطارئة

6.3 مليون دوالر: املواد غير الغذائية

20.3 مليون دوالر: سبل كسب العيش

2.1 مليون دوالر: احلماية

1 مليون دوالر: السالمة واألمن

23.3 مليون دوالر: اإلصالحات الطارئة والصيانة 
ملنشآت األونروا

18.4 مليون دوالر: 
الصحة البيئية

* سوريا: 329.1 مليون دوالر, لبنان: 61 مليون دوالر, األردن: 15.2 مليون دوالر, املنطقة: 3.4 مليون دوالر

408
مليون دوالر 

أمريكي

*

دائرة االتصال, رئاسة األونروا )القدس(, كانون اول 2018  
www.unrwa.org | وثيقة غير  رسمية | لإلعالم فقط

773
مليون دوالر 

 أمريكي

التعليم
الصحة

اإلغاثة واخلدمات االجتماعية
البنية التحتية وحتسني اخمليمات

نفقات املكتب التنفيذي
دوائر اإلسناد

احلماية

%7


