
 
 

 
 

!
خبر صحفي  

 
مل2و7 "و#6 5ضاف2ة للحفا0 على صحة ()فا& سو#"ا 4قد! )أل%&%ب#ة ت في )لمفوض"ة'لمساعد') 'إلنسان"ة  %$ئر!  

 
 

- 2014 تش()' &لثاني 25عما"! &أل$#"!  ,أل!"!ب#ة بأ"بع مال##$ #!"!  )لمف$ض"ة في *'لحما"ة 'لم$ن"ة ) 'إلنسان"ة!'لمساع! %$ئ"! !تب"ع 
)لمجا#"! %أل#"! #في  !الستجابة منBمة )ألم* )لمتح(A لل7ف$لة ("$ن"س<) )ل7ا#ئة الحت"اجا9 )أل7فا& )لمتأث#"1 بالص#). )لقائ* ()خ& س$#"ا

مض#فة."لمجتمعا! "لح)7 )ع)5 *أل3فا1 *لالجئ$- في *لمخ)ما% $ل"!   
 

#لى  2012)لمساع6)5 )إلنسان+ة في )لمف(ض+ة )أل(,(ب+ة لس(,+ا ()لمن&قة من!  %$ئ"!'ب5.( %ص3 مجم'1 (لمبلغ (ل.- (ستلمت* (ل%'ن%س# م! 
مل#54 "4ال1 2م1#كي. ستستخ"+ &لمنحة &لج"#"!  20.8مل*&! "&ال# ,م#*كي' &%أل#"!  23مل"$2 1$ال# /م#"كي. ح"* تلق& س$#"ا  51.8

&لم-ج+*( "&خ' &لبال"! متكاملة لت$خال! 'لصحة .'لم1ا) .'لص2+ 'لصحي في س.12ا/ .ستست,$+ *() 'لت$خال!  ج"#"! ةفي ت'&%$ ح"م
1خ"ما4 %لم3ا2 1%لص#0 %لصحي %لقائمة في %أل#"!.  

 
(لمساع+(* (إلنسان$ة في  ل%$ئ"!تق"- ما*)ا كالف)@? م<)*= مكت; 2ل)"ن)س: 2إلقل)مي في من/قة 2لش*3 2أل"س/ "شما- ,ف*)ق)ا: "نح! ممتن"! 

. 3تض0/: "جاء, %+* (لمسا%مة في لعم6 بشك6 $ث"4 مع ,ل"$ن"س1 من/ ب-,"ة ,أل*مة في س$#"ا"!على  !#"ب %$لتي)لمف%ض#ة )أل%&%ب#ة! 
في ت1ف"+ &لم"ا< &لن="فة لمال""4 &أل>فا: &لس1+""4 &لالجئ"4 1&لنا5ح"34 1ت1ف"+ خ.ما, &ل+عا"ة &لصح"ة &ألساس"ة  )'& &لمبلغ س&ستخ"!ف&قت#ا! 

ح6 م5 'نتشا3 'ألم3'2 'لناشئة في 'لم0ا. ,'أل,بئة في 'لمن#قة". $ل"!$لتي :حتاج,ا $أل6فا5 $لمتصف!2 بال,شاشة. ف,+$ $ل%ع# $لمست%$# "!   
 

مل)#! 'ف% $#! س!  2.5ح$#لي  2014لمف(ض'ة ,أل(*(ب'ة خال$ سنة !إلنسان%ة في !"لمساع#"!  &%$ئ"!ل#%ن#س! ساع+* !لش'!كة ب#" !
شخ4 )ل.ص.3 2لى )لم#ا0 .م.)- )لن+افة )لشخص#ة! 3أل2فا0/ .-تاح( أل'بع مال""!  -لخامسة 4-خ! س*01ا في -لحص*! على لقا$ شل!

ة 'لمحسنة.خ)ما% $لصح#لى شخ) في %ل"ص"!  700,000مكن! !  
 

ُ  مثال! $حا!ف'%ل'%قع (7 6*5 %لمنح تعم0 على ,نقا* ()'%& %لنا!.  -لشتاء -لماضي. "'& $ع$ش"!  &س$ت"ا جب.2 على ت.- من+ل(ا في حل# مع"
$ #لى $لمحل**% تمكن!$ م% $ل!ص! !مت$#ع!"ل$ال "!  !غ%* مكتملة في ج6ء 4خ* م- (لم3%نة. 0بال*غ! م- (لخ+* (لمح%$ ب"! بنا"ة%آل# في 

3لمن.قة إلع.اء 3للقاH لجم1ع 3أل.فا; BناC. 4في 3AB 3لص?? تق4; 'حا<: "في ك; م': 491' ف71ا مس45ل4 3لتلق1ح من.قتنا* نح'& على "! 
تحص0 /&ن-ا على ق()&' &للقا!".  

 
م-ا+ 'لش() 'لمأم#نة  في مخ$ما) /لالجئ$! -/لمجتمعا) /لمستض$فة في /أل01! م! /ل-ص-, +لى كم$ا) كاف$ة م! 145,000ت& تمك"! 

منفصل#! ع! "لمصح!ب%) ب&!%$# "! "ل'فا$ غ"! "أل2ف1 م0 ,لفئا- ,ل"شة) بما ف#"!  44,200-لم(ا3 -لال+مة لالستخ/-ما. -لمن+ل(ة. كما تلقى 
-خ(ما2 حما.ة &ل,ف+ *&ل(ع' &لنفسي  !%س#"! )الجتماعي.   

 
مل&%$ #ف!  6.5#لمساع9#8 #إلنسان0ة في #لمف$ض0ة #أل$&$ب0ة في عما*: "تأث& ح$#لي  ل%$ئ"!#ق40 -#ف#- ف#ب,0/. م-#, 'لمكت) 'إلقل#مي 
م% $بس6 !ألش1اء !ألساس1ة/ !لتي نعتب"(ا نح% $م"! حتى م! )لصغا% )لمح%$م"! +*نا' &لكث"! بالح%1 في س+%-ا, +$* (ألكث% $شاشة. 

خال= ش)&كتنا &لم;مة مع &ل0'ن0س78 ب!ع4 &لمشا)0ع &لتي تنق* &أل)'&% للح! مف8$غا من56 كالم(ا3 ,لن2(فة $,لخ/ما- ,لصح(ة. $نح! نق$# م! 
;م'ة: خاصة 84% $لشتاء س'ك4% صعبا للغا'ة على $لكث'! م% $ألس!"."أل في غا"ة في '&% %ل#ق!م0 معانات-(. تق"*( )لمساع"!   

 
 

/'ئ%6 'لمساع/'4 'إلنسان"ة $'لحما"ة 'لم/ن"ة في 'لمف$ض"ة 'أل$%$ب"ةح"!   
ي صن-'B +لمف'ض%ة +أل'6'ب%ة لتم'%@ عمل%ا, ?غاثة ضحا%ا +لك'+6: +ل9ب%ع%ة '+لص6+عا, في +لعال0. تق'0 مساع-+, +لمف'ض%ة على !

% ق#م! 2013مبا>@ 1إلنسان'ة; )1لح'ا>; )1لم)ض)ع'ة )1الستقالل'ة. 1لمف)ض'ة 1أل)-)ب'ة 4ي م+ 3كب- 1لمتب-ع'+ لل')ن'س&. في سنة 
مل20. 2520 لمشا05ع &ل20ن0س/ م. -ج! مساع)' &أل$فا!. 100$#لي )لمف%ض#ة )أل%&%ب#ة ح  

 
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htmللم-,4 م3 %لمعل)ما0 %ل+جاء -,ا+* %لم)قع %لتالي:   

للم-#5 م4 'لمعل%ما0 'ل+جاء -#ا+* ب%'بة 'ل#%ن#س!     /http://www.unicef.org/eu&التحا' &أل#$#بي:  -
 

حو) 'ل#ون#سف !
  

%لمر%0قة2 01ي /كبر مقد) في %لعالم >1لة 1منطقة لمساعد$ (أل8فا7 على (لبقاء 1(لنمو من (لطفولة (لمبكر$ #لى  190تعمل /ل+ون+سف في &كثر من 
&لذكو! للقاحاI للد3! &لنام)ة. تدعم &ل)ون)سف صحة &أل$فا! 3تغذ<ت=م> 3&لم)ا; &لنظ)فة 3&لصر6 &لصحي 3&لتعل)م &ألساسي &لج)د لجم)ع &أل$فا! 

)ألفر)0 ()ألعما- ()لمنظما! ()لحكوما!. :2إلناGH :حما3ة 2ألCفا; من 2لعنف :2الستغال; :2إل3د7. 3تم تمو3ل 2ل/ون/سف بالكامل من تبرعا! 
www.unicef.org :للمز1د من %لمعلوما= حو; %ل:ون:سف 'عمل5ا 1مكنكم 12ا0/ %لموقع %إللكتر'ني %لتالي  

  

 

 
 

 



 
 

 
 

للمز)د من &لمعلوما4 &لرجاء &التصا- بالعنا()ن &لتال"ة: !
سا*م)' #نغ$#"! مكتب /ل"ون"سف /إلقل"مي لمنطقة /لشر0 /أل+سط +شما) 'فر$ق"ا   !  singram@unicef.org  !  474055905795+962 !

G rkhadivi@unicef.org! +962!79!565!1574,شاF خاD%في! مكتب 0ل#ون#سف 0إلقل#مي لمنطقة 0لشر1 0أل,سط ,شما( )فر%ق#ا!  
 
 
 
 
 
 

  

 
   
  


