
 محافظة اربيل تقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع: .14

  أثرت بل ،  المتضررة المناطق  في شخاصيقتصر تأثيرها على الناحية الجسدية لأل  لم الماضية القليلة  السنوات خالل  العراق في  المستمرة والصراعات الحروب

  المتضررين السكان على  المتتالية لألزمات  فيها المرغوب  غير واالجتماعية  النفسية  النتائج  تصبح. أحيانا بروًزا أكثر  بطريقةو  والنفسية العقلية  الجوانب على  أيضًا

 .أيضًا  والمجتمع  واألسرة الفرد على  يؤثر  مما  يوم، كل وضوًحا أكثر

 إلى ومجاني  آمن  وصول توفير إلى  يهدف مشروع تنفيذ في  هيفي  منظمة تستمر والعقلي،  النفسي  الدعم خدمات بتوفير  يتعلق  فيما الظاهرة الفجوة  لسد  محاولة في

 .كه له ك  ناحية ديبكة  مخيم وهما  أربيل، محافظة داخل موقعين  في واألعمار  فئاتمختلف الل  والنفسي العقلي  الدعم خدمات

  النازحين  جيدا  تدريبا  مدربين  موظفين  خالل  منللمرضى   االجتماعيةو  والنفسية  العقلية  الصحة  مشاكل  معالجةل  الالزمة  خليةاالتد  اإلجراءات  توفير  المشروع  يتضمن

 و يتم تنفيذه بدعم من منظمة الصحة العالمية المذكورين الموقعين  في  المضيف والمجتمع  العائدينالسكان  والمتضررين  

 مريض )1,312(  2020خالل العام   ديبكه في مخيمالمستفيدين    المرضىعدد  

 ت التاريخ الموقع الناحية القضاء المحافظة عدد االستشارات الطبية ذكر انثى بالغ طفل

الثانيكانون  ناحية كلك كلك بردرش دهوك 211 108 103 144 67  1 

 2 شباط ناحية كلك كلك بردرش دهوك 143 67 76 105 38

 3 اذار ناحية كلك كلك بردرش دهوك 45 34 11 24 21

 4 أيار   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 92 51 41 68 24

 5 حزيران   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 64 36 28 39 25

 6 تموز   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 95 55 40 64 31

 7 اب   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 85 47 38 59 26

 8 ايلول   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 168 98 70 99 69

 9 تشرين األول   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 161 88 73 85 76

 10 تشرين الثاني   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 174 93 81 104 70

 11 كانون األول   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 166 83 83 92 74

      المجموع 1,312 709 603 815 497

 

 

 

 



 ديبكه للنازحين  مخيمتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



 ديبكه للنازحين  مخيمتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



 ديبكه للنازحين  مخيمالدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في   تقديم خدمات الصحة العقلية و مشروع:

  



ديبكه    مخيمتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:

   للنازحين



ديبكه    مخيملى السكان المتضررين في  تقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي امشروع:

   للنازحين



 ديبكه للنازحين  مخيمتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



 ديبكه للنازحين  مخيمتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:

  



ديبكه    مخيمتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:

   للنازحين



  ديبكه للنازحين  مخيملنفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  تقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم امشروع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مريض  1,593 ناحية كلكفي المستفيدين    المرضىعدد  

 ت التاريخ الموقع الناحية القضاء المحافظة عدد االستشارات الطبية ذكر انثى بالغ طفل

الثانيكانون  ناحية كلك كلك بردرش دهوك 172 53 119 133 39  1 

 2 شباط ناحية كلك كلك بردرش دهوك 201 72 129 158 43

 3 اذار ناحية كلك كلك بردرش دهوك 88 30 58 71 17

 4 أيار   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 43 12 31 39 4

 5 حزيران   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 165 60 105 113 52

 6 تموز   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 115 40 75 74 41

 7 اب   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 101 31 70 77 24

 8 ايلول   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 153 57 96 119 34

 9 تشرين األول   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 180 67 113 151 29

 10 تشرين الثاني   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 182 74 108 146 36

 11 كانون األول   ناحية كلك كلك بردرش دهوك 193 68 125 160 33

      المجموع 1,593 564 1,029 1,241 352

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



 ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



 ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:
  



   ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



   ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



   ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



   ناحية كلكي الى السكان المتضررين في  تقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعمشروع:



   ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:



  ناحية كلكتقديم خدمات الصحة العقلية و الدعم النفسي و االجتماعي الى السكان المتضررين في  مشروع:

 

 

  


