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(الربع األول ٢٠١٩)

 ٢٥٪ من الالجئني املسجلني
لدى األونروا يعيشون في مخيمات

الحماية والحيادية

٠ حاالت وفاة داخل اخمليمات

١٧ حالة هدم ملنازل ٠ منها في القدس الشرقية

 ٢٩ حالة نزوح

٢٠ معتقال من اخمليمات

 ٣١ عمليات تفتيش من قبل القوات اإلسرائيلية في اخمليمات

٠٪٣ إصابات داخل اخمليمات
 بسبب الغاز املسيل

للدموع

٪٣٣ 
بسبب استخدام الذخ�ة الحية

(الجئو فلسط�)

٨٩١ إجمالي القروض اجلديدة

٪٨٣
شباب

٢٦٤ إجمالي القروض اجلديدة املمنوحة لالجئني
٪٦١

نساء

برنامج القروض الصغيرة

٤,٤٩٢ عدد أطنان النفايات الصلبة التي أزيلت من اخمليمات

البنية التحتية وتطوير المخيمات

١٨ عدد املآوي التي مت إصالحها باملساعدة الذاتية (مستمر)

٦ عدد املشاريع اجلارية لتصليح البنية التحتية

ا�غاثة والخدمات االجتماعية

٧,٧٧٢ سجالت الالجئني التي مت حتديثها

األفراد املستفيدون من اخلدمات االجتماعية:

٢٦
نساء

١٢٠
 من ذوي اإلعاقات

٣٦,٩٨٨ الرعاة والبدو املستفيدون من املساعدات الغذائية العينية:
(الربع األول  ٢٠١٩)

 الالجئون الذين يعانون من فقر مدقع واملستفيدين من قسيمة املساعدات
النقدية (برنامج شبكة األمان االجتماعي واملساعدة النقدية حلاالت الطوارئ)

١٠,٩٩٩
 أرسة

٦١,٦٢٢
فرد

(الربع األول  ٢٠١٩)

األفراد املستفيدون من اإلعانات اخلاصة بوحدة التدخل في األزمات:

٤١
حالة هدم ملنازل

٧١٢
حالة تتعلق بعمليات عسكرية

 الصحة

٨,٨٩٠ عدد األطفال (٠-٥ سنوات) ممن تلقوا خدمات الرعاية الصحية لألطفال

٧٨,٤٣٩ عدد االستشارات الطبية

٤٣٧ عدد املرضى الذين أدخلوا إلى املستشفى (مستشفى قلقيلية)

 ٢,٧١٤ عدد املرضى ممن  خضعوا لفحوصات تتعلق باألمراض الغير
معدية

٥,٧٢٣ عدد النساء احلوامل ممن تلقوا خدمات رعاية احلمل والوالدة

عدد الطالب املسجلني في التعليم املهني والفني:

٩٦٨٣٩٧ عدد الطالب في مراكز التدريب املهني ٥٧١

١١٥ ٥٨١ كلية العلوم التربوية ٤٦٦
    (أربع سنوات دراسية)

٤٥,٩٤٦٢٧,٥٣٥١٨,٤١١ إجمالي عدد الطالب

 ٢٧٫٥ نسبة الطالب للمعلمني

١,٢٤٩٦٥٦ ١,٩٠٥ موظفو التعليم
(املعلمون واملعلمات، مدراء املدارس، نواب مدراء املدارس واملرشدين/ات)

التعليم (السنة الدراسية ٢٠١٩/٢٠١٨)

شهر في األونروا يعطي حملة عن عمليات األونروا في الضفة الغربية*. 

*جميع البيانات املذكورة تعكس إجمالي العمليات لشهر واحد فقط ما لم يرد خالف ذلك.

١٠ تموز ٢٠١٩شهر في ا�ونروا – إقليم الضفة الغربية (أيار ٢٠١٩ )


