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تابعة مختلفة في محافظة دهوك، وخاصة تلك التي أجرتها المفوضية المخيمات  ضمن الالمختلفة التي أجريت بين النازحين  الميدانية   المسوحتشير   العليا لالجئين ال

ها تدمير البنية ألسباب عديدة منعلى المدى القريب و ذلك األصلية    مناطقهم، إلى أن الغالبية العظمى من هؤالء األشخاص ال يعتزمون العودة إلى  لالمم المتحدة

األمني  أيضا حالة  ولمناطقهم  التحتية   االستقرار  اإلنساني    جعلت. حقيقة  عدم  المحلية والمجتمع  باعطاءالسلطات  للحفاظ على    تقوم  تقديم استمرارية  األولوية 

 .ي فجوة في هذا الصددأل  االمخيمات تجنبهذه الخدمات داخل 

لموارد عدم امتالكها لدهوك  المديرية العامة لصحة بينت حيث ،محافظة دهوك من األمثلة الواضحة على هذا الوضعسميل بقضاء في  للنازحين 2كبرتو مخيميعد  

تقديم الخدمات الصحة ضمن المركز الصحي في المخيم منذ بداية شهر نيسان وذلك بتوفير الباقة ظمة هيفي في من  تستمرلهذا السبب  ،  افية لتوفير الدعم الالزمالك 

 شخص.  13000من خدمات الرعاية الصحية األولية لسكان المخيم الذين يزيد عددهم عن كاملة  ال

مريض استفادوا من الخدمات المقدمة ضمن  30,326، حوالي 2020من العام خالل فترة المشروع ، ويتم تنفيذ هذا المشروع بدعم من منظمة الصحة العالمية

 : كما هو مبين في الجدول أدناه . 2المركز الصحي لمنظمة هيفي في مخيم كبرتو

 

العمليات  
 الجراحية

المرضى الذين تمت  
احالتهم الى  
 المستشفيات

الذين تمت    المرضى
بالفحص  معالجتهم 
 السريري و األدوية

كرذ انثى بالغ طفل  
  عدد

االستشارا
 ت الطبية

المخيماسم   القضاء المحافظة  ت التاريخ 

 1 كانون الثاني 2كبرتو   سيميل دهوك 4,014 1,476 2,538 2,299 1,715 3,844 170 10
 2 شباط 2كبرتو   سيميل دهوك 3,547 1,329 2,218 2,075 1,472 3,381 166 9

 3 اذار 2كبرتو   سيميل دهوك 2,059 728 1,331 1,358 701 1,988 71 6

 4 نيسان  2كبرتو   سيميل دهوك 2,200 727 1,473 1,514 686 2,064 136 8
 5 أيار   2كبرتو   سيميل دهوك 2,560 828 1,732 1,625 935 2,455 105 16

 6 حزيران   2كبرتو   سيميل دهوك 2,905 979 1,926 1,872 1,033 2,800 105 11

 7 تموز   2كبرتو   سيميل دهوك 2,487 823 1,664 1,675 812 2,397 90 27
 8 اب   2كبرتو   سيميل دهوك 1,814 619 1,195 1,250 564 1,766 48 8

 9 ايلول   2كبرتو   سيميل دهوك 1,869 602 1,267 1,247 622 1,817 52 8

 10 تشرين األول   2كبرتو   سيميل دهوك 1,784 585 1,199 1,224 560 1,739 45 9
 11 تشرين الثاني   2كبرتو   سيميل دهوك 2,471 852 1,619 1,575 896 2,403 68 16

 12 كانون األول   2كبرتو   سيميل دهوك 2,616 900 1,716 1,603 1,013 2,558 58 18

         المجموع 30,326 10,448 19,878 19,317 11,009 29,212 1,114 146
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