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(Ermha )؟    إرمها  منظمة من يستخدم خدمات  

ٚؼاَٙ يؼظى األشخاص انذٍٚ َظاَذْى كًا , يٍ كافت أَحاء انؼانى  ريٓا يُظًت إٚأحٙ األشخاص انذٍٚ ٚظخخذيٌٕ خذياث 
حانخٓى لذ اسدادث طٕءا َظزا ٔبانُظبت نهؼذٚذ يٍ األشخاص انذٍٚ لذيٕا يؤخزا انٗ اطخزانٛا فئٌ , يٍ انضغٕطاث انُفظٛت 

. نخؼزضٓى نهحزب ٔانصذياث انُفظٛت  

 

إرمها ؟ ما هو عمل منظمة  

َحٍ َحخزو . نضغٕطاث انُفظٛت انشخصٛت حخخهف بٍٛ انزمافاث باانؼائالث ٔانًجخًؼاث  ٚت حأرزإريٓا  بأٌ كٛفيُظًت حخفٓى 
.َٔؼًم يغ انُاص بانطزق انخٙ ٚفضهَٕٓاْذِ االخخالفاث   

 

يزم ححظٍٛ انؼاللاث يغ انؼائهت ٔاألصذلاء أٔ االطخؼذاد , نخحمٛك أْذافٓى  انالسيت خطٕاثالَحٍ َذػى انُاص حٛذ ٚخخذٌٔ 
ٚظخخذو انؼذٚذ يٍ األشخاص انذػى انذ٘ حمذيّ . اث انخٙ حخطهبٓا انحٛاة انٕٛيٛتنهذراطت أٔ إلٚجاد ػًم أٔ نخحظٍٛ انًٓار

, حٛذ ٚشؼزٌٔ بًشٚذ يٍ انزاحت يغ اٜخزٍٚ  فٛت انخحذد يغ انُاص ٔبُاء انصذالاثكٙ ػادة حؼهىإلنخؼهى أٔ ْذِ انًُظًت 
. اإلطكاٌخذياث انُاص فٙ انحصٕل ػهٗ انًظاػذة يٍ انخذياث االخزٖ كانخذياث انصحٛت ٔ إريٓا  يُظًت كًا حظاػذ  

 

ْذا األطاص ٚجؼم يٍ انًًكٍ نهُاص . لتػهٗ انذبذٔرْا ٔانخٙ حظخُذ  , ػهٗ اَشاء ػاللاث يغ انُاص َؼًم فٙ يُظًت إريٓا
. اطخخذايٓا يٍ أجم ححمٛك أْذافٓىبانخانٙ بُاء انزمت انخٙ ًٚكُٓى   

 

ٚهخمٙ ,  ػهٗ طبٛم انًزالف. انُاص يٍ خالل انهماء بٓى بشكم فزد٘ أٔ ػبز يجًٕػاث صغٛزة حذػى يُظًت إريٓا 
ٔصفاث يٍ  د ػهٗانخٙ حؼخىيٍ أجم انمٛاو بئبذاع فُٙ ٔنخحضٛز ٔجباث انطؼاو  إريٓااألشخاص انذٍٚ ٚظخخذيٌٕ خذياث 

.جًٛغ أَحاء انؼانى  

 

 حقائق سريعة

بهذا 25إريٓا يغ أشخاص يٍ أكزز يٍ  يُظًت حؼًم  

 إريٓا نٛظج يُظًت حكٕيٛت

 األشخاص انذٍٚ ٚظخخذيٌٕ خذياث إريٓا ٚمٕيٌٕ بذنك بشكم حطٕػٙ

ياث يجاَٛتإريٓا ْٙ خذ يُظًت إٌ خذياث  

ٚخؼايهٌٕ يؼٓاكبٛز ػهٗ انًؼهٕياث انشخصٛت نألشخاص انذٍٚ  بشكميُظًت إريٓا ححزص   

يخزجًٍٛ شفٍٓٛٛ يخخصٍٛ نهًظاػذة فٙ انخٕاصم يغ اٜخزٍٚحظخخذو يُظًت إريٓا   

األرُٛت أٔ أٔ  انذٍٚأٔ  اإليكاَٛاثأٔ  انًٓاراثأٔ  انجُضأٔ  انؼًزيخاحت نهجًٛغ بغض انُظز ػٍ  إٌ خذياث يُظًت إريٓا

. انٕضغ انمإََٙ نخأشٛزة انفٛشا  
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Arabic 

(Ermha )؟    إرمها  منظمة من يستخدم خدمات  

ٚؼاَٙ يؼظى األشخاص انذٍٚ َظاَذْى كًا , يٍ كافت أَحاء انؼانى  ريٓا يُظًت إٚأحٙ األشخاص انذٍٚ ٚظخخذيٌٕ خذياث 
حانخٓى لذ اسدادث طٕءا َظزا ٔبانُظبت نهؼذٚذ يٍ األشخاص انذٍٚ لذيٕا يؤخزا انٗ اطخزانٛا فئٌ , يٍ انضغٕطاث انُفظٛت 

. نخؼزضٓى نهحزب ٔانصذياث انُفظٛت  

 

إرمها ؟ ما هو عمل منظمة  

َحٍ َحخزو . نضغٕطاث انُفظٛت انشخصٛت حخخهف بٍٛ انزمافاث باانؼائالث ٔانًجخًؼاث  ٚت حأرزإريٓا  بأٌ كٛفيُظًت حخفٓى 
.َٔؼًم يغ انُاص بانطزق انخٙ ٚفضهَٕٓاْذِ االخخالفاث   

 

يزم ححظٍٛ انؼاللاث يغ انؼائهت ٔاألصذلاء أٔ االطخؼذاد , نخحمٛك أْذافٓى  انالسيت خطٕاثالَحٍ َذػى انُاص حٛذ ٚخخذٌٔ 
ٚظخخذو انؼذٚذ يٍ األشخاص انذػى انذ٘ حمذيّ . اث انخٙ حخطهبٓا انحٛاة انٕٛيٛتنهذراطت أٔ إلٚجاد ػًم أٔ نخحظٍٛ انًٓار

, حٛذ ٚشؼزٌٔ بًشٚذ يٍ انزاحت يغ اٜخزٍٚ  فٛت انخحذد يغ انُاص ٔبُاء انصذالاثكٙ ػادة حؼهىإلنخؼهى أٔ ْذِ انًُظًت 
. اإلطكاٌخذياث انُاص فٙ انحصٕل ػهٗ انًظاػذة يٍ انخذياث االخزٖ كانخذياث انصحٛت ٔ إريٓا  يُظًت كًا حظاػذ  

 

ْذا األطاص ٚجؼم يٍ انًًكٍ نهُاص . لتػهٗ انذبذٔرْا ٔانخٙ حظخُذ  , ػهٗ اَشاء ػاللاث يغ انُاص َؼًم فٙ يُظًت إريٓا
. اطخخذايٓا يٍ أجم ححمٛك أْذافٓىبانخانٙ بُاء انزمت انخٙ ًٚكُٓى   

 

ٚهخمٙ ,  ػهٗ طبٛم انًزالف. انُاص يٍ خالل انهماء بٓى بشكم فزد٘ أٔ ػبز يجًٕػاث صغٛزة حذػى يُظًت إريٓا 
ٔصفاث يٍ  د ػهٗانخٙ حؼخىيٍ أجم انمٛاو بئبذاع فُٙ ٔنخحضٛز ٔجباث انطؼاو  إريٓااألشخاص انذٍٚ ٚظخخذيٌٕ خذياث 

.جًٛغ أَحاء انؼانى  

 

 حقائق سريعة

بهذا 25إريٓا يغ أشخاص يٍ أكزز يٍ  يُظًت حؼًم  

 إريٓا نٛظج يُظًت حكٕيٛت

 األشخاص انذٍٚ ٚظخخذيٌٕ خذياث إريٓا ٚمٕيٌٕ بذنك بشكم حطٕػٙ

ياث يجاَٛتإريٓا ْٙ خذ يُظًت إٌ خذياث  

ٚخؼايهٌٕ يؼٓاكبٛز ػهٗ انًؼهٕياث انشخصٛت نألشخاص انذٍٚ  بشكميُظًت إريٓا ححزص   

يخزجًٍٛ شفٍٓٛٛ يخخصٍٛ نهًظاػذة فٙ انخٕاصم يغ اٜخزٍٚحظخخذو يُظًت إريٓا   

األرُٛت أٔ أٔ  انذٍٚأٔ  اإليكاَٛاثأٔ  انًٓاراثأٔ  انجُضأٔ  انؼًزيخاحت نهجًٛغ بغض انُظز ػٍ  إٌ خذياث يُظًت إريٓا

. انٕضغ انمإََٙ نخأشٛزة انفٛشا  

 

1300 376 421
www.ermha.org


