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نسمة وقد تم انشاءه  18,000يعتبر مخيم شاريا من ضمن اكبر المخيمات من حيث المساحة و الكثافة السكانية في محافظة دهوك، حيث يمتلك طاقة استيعابية تقدر بـ 

لبرامجها لخدمة النازحين في محافظة دهوك، تدير مع بدء الموجات الكبيرة للنزوح و باألخص من قضاء سنجار الى محافظة دهوك. استمرارا  2014منذ العام 

دمات خلحزمة الكاملة من منظمة هيفي مركز الرعاية الصحية األولية في المخيم محدثة من خالل ذلك تطورا الفتا في الخدمات المقدمة، حيث تشمل الخدمات المقدمة ا

تضمن يانوي مثل السونار، خدمات صحة الفم و األسنان والفحوصات المختبرية المتنوعة. الرعاية الصحية األولية باالضافة الى بعض الخدمات على المستوى الث

اص الطبي ختصالكادر الصحي العامل ضمن المركز الصحي في المخيم تخصصات مختلفة لغرض االستجابة قدر االمكان لكل احتياجات السكان، حيث شمل الكادر ا

ائية، حيث كان لهذا األثر األكبر في تقليل االحاالت الى المستويات الصحية االعلى و بالتالي قللت من العبء االقتصادي الباطني، طب األطفال، الجراح العامة والنس

 2021 وقد بلغ عدد المرضى الذين تلقوا العالج خالل العام يتم تنفيذ المشروع بدعم من منظمة الصحة العالمية .و النفسي و االجتماعي على المرضى من سكنة المخيم

  مريضا. (43,303)حوالي 

العمليات 
 الجراحية

المرضى الذين 
تمت احالتهم الى 

 المستشفيات

المرضى الذين تمت 
معالجتهم بالفحص 
 السريري و األدوية

 ذكر انثى بالغ طفل
عدد 

االستشارات 
 الطبية

 ت الشهر اسم المخيم الناحية القضاء المحافظة

 1 كانون الثاني مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3348 1141 2207 2101 1247 3247 101 29
 2 شباط مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3241 1132 2109 2138 1103 3148 93 16
 3 آذار مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3602 1246 2356 2355 1247 3491 111 25
 4 نيسان مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3331 1134 2197 2158 1173 3227 104 34
 5 أيار مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3539 1177 2362 2289 1250 3423 116 30
 6 حزيران مخيم شاريا سميل سميل دهوك 4392 1479 2913 2688 1704 4236 156 42
 7 تموز مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3310 1082 2228 2101 1209 3189 121 40
 8 أب مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3414 1167 2247 2206 1208 3278 136 18
 9 أيلول مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3086 1069 2017 1908 1178 2917 169 14
 10 تشرين االول مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3664 1317 2347 2172 1492 3517 147 11
 11 تشرين الثاني مخيم شاريا سميل سميل دهوك 4499 1622 2877 2569 1930 4338 161 8
 12 كانون االول مخيم شاريا سميل سميل دهوك 3877 1457 2420 2115 1762 3741 136 8

          المجموع 43303 15023 28280 26800 16503 41752 1551 275
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