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  2013-02-06 من تاريخ وفاق اإلنسانية  مؤسسة أيام من حملة االستجابة العاجلة التي نفذتها   7حصائية  ا
 2023-02-13ولغاية 

 الشريحة املستفيدة   عددها   وصفها   املساعدة   ت

 جنديرس ومراكز ايواء عفرين وحارم وترمانين واالتارب وفرق اإلنقاذ   5395 كغ  1كغ تمر + علبة مرتديال + علبة حالوة  1علبة جبنة +  سلة معلبات   1

 جنديرس ومراكز ايواء عفرين وحارم وترمانين واالتارب وفرق اإلنقاذ   5300 كغ   1ربطة خبز وزن  ربطة خبز  2

 جنديرس ومراكز ايواء عفرين وحارم وترمانين واالتارب وفرق اإلنقاذ   370 كغ   0,45ربطة خبز وزن  ربطة خبز  3

 جنديرس ومراكز ايواء عفرين وحارم وترمانين واالتارب وفرق اإلنقاذ   8000 لحم فروج + عيران تكفي شخص واحد   100غ + 400وجبة مندي  وجبة مطبوخة   4

 مراكز إيواء في عفرين + مراكز إيواء في جنديرس   1295 بطانيات مفردة  بطانيات  5

 متضررين جنديرس   500 ةجو د بطانيات مز  بطانيات  6

سائل جلي+ مسحوق  + ليفة جلي + منشفة + فوط نسائية +  2محارم عدد  سلة منظفات   7

 غسيل + سائل يدين + شامبو + أكياس قمامة
 مراكز إيواء في عفرين وجنديرس    1000

 على األطفال املتضررين  1208 قياسات مختلفة   فوط أطفال   8

 مركز إيواء عفرين   3 مدافئ +بواري+ كالون مازوت فارغ  مدافئ ومستلزماتها  9

 مراكز إيواء في عفرين    160 مازوت بواحدة الليتر   وقود تدفئة   10

 كبار سن مصابين    5 - فوط عجزة   11

 مراكز إيواء وعائالت نازحة في عفرين   40 أدوية تم تزويدها لفريق طبي متجول ميداني   أدوية  12

 مركز إيواء جنديرس 25 كغ غاز 2,5غاز أرض ي متنقل معبأ  غاز أرض ي   13

 فرق إنقاذ في جنديرس / مراكز إيواء في عفرين   375 عيران تكفي شخصين  2قرص فطائر لحم +  16  فطائر لحموجبة  14
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 14-02-2023 

 متضررين في جنوب تركيا هاتاي وغازي عنتاب 20 ليرة تركية   5000مساعدة نقدية بقيمة  مساعدات نقدية  15

16 
 400 ليرة تركية   1000مساعدة نقدية بقيمة  مساعدات نقدية 

عائالت املتضررين بيوتهم من الزلزال في جنديرس وعفرين وحارم واألتارب  

 ترمانين  

 عائالت فقيرة  100 ليرة تركية   1000مساعدة نقدية بقيمة  مساعدات نقدية  17

 عائالت األيتام  750 ليرة تركية   600مساعدة نقدية بقيمة  مساعدات نقدية  18

 عائالت أيتام  متضررين   4 ليرة تركية   3000مساعدة نقدية بقيمة  مساعدات نقدية  19

 عائالت أيتام متضررين  25 ليرة تركية  2000مساعدات نقدية بقيمة  مساعدات نقدية  20

 عائالت أيتام  متضررين   20 احتياجات تم االستجابة لها لعائالت ايتام في جنديرس من املتضررين   مساعدات متنوعة   21

 املصابين  1 تقديم دواء ملشفى الشفاء   مساعدات دوائية 22

 قيد التجهيز  -املساهمة في تجهيز مركز إيواء جنوب تركيا  10 خيمة   خيمة   23

 - 1 مساعدات نثرية وغيرها -لم توزع بعد  شراؤهامساعدات غذائية تم  مساعدات متفرقة أخرى   24


