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 لطبػبد انؼًم اإلَسبين. انؼذَذ يٍو.رؼًم اجلًؼُخ يف 6996َىَُى  02رأسسذ يف  
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 إَسبَُخ خذيبد نزمذمي رسؼً ميُُخ يُظًخ اإلَسبَُخ نهزًُُخ اخلريَخ ثُبء مجؼُخ

 اجملزًغ. يف اجيبثُبً ػضىاً نُصجخ انفشد ورًُُخ نجُبء وأَشطخ سلزهفخ ثشايج خالل يٍ يزًُضح ورًُىَخ

 ثكشايخ انؼُش إىل َشرمٍ يزؼهى رلزًغ ثُبء يف خبص ثشكم وانشجبة اجملزًغ دلسبػذح واإلَسبَُخ انزؼهًُُخ اجلىاَت يف انزًٌُض

 .واسزمشاس

 :إدارة أػمال وأوشطت اجلمؼيت وفق ػمل مؤسسي.  ادلؤسسيت 

 :جيت.  يميغ عؼامتاعىا الاالييت واخلارالتؼامل بشفافيت واضحت يف الشفافيت 

 :يف شرح وجهت وظرهم حىل احلق ا اإلداريت كما ميىحهم أيض الؼامينيػه عصرفاث وادلساءلت االستفسار احلق يف  ادلساءلت

 .سيىكياهتم وعصرفاهتم ادلتؼيقت بأداء أػماذلم

 : عىسيق التؼاون والشراكت بيىىا وبني ادلىظماث اخلرييت واإلوساويت األلري . التشبيك 

 :حتقيق مباأ الؼاالت واإلوصاف. الؼاالت 

 : إبراز طابغ اإلبااع يف يميغ أوشطتىا . اإلبااع 

 :التسام مباأ التميس ادلهين وعقامي لاماث ذاث جىدة ػاليت. التميس 

 :االحترام ادلتبادل بني أصاقاء ادلهىت. الؼمل بروح الفريق 

 واالجزًبػُخ ثني أفشاد اجملزًغ وَشش ثمبفخ انزؼبوٌ وانزشاثط االجزًبػٍ. اإلَسبَُخرؼًُك انمُى  .1

 َسزذك رنك مبب حيمك سوح انزكبفم ثني أفشاد اجملزًغ لذس اإليكبٌ. وانصذُخ دلٍانمُبو ثبنشػبَخ االجزًبػُخ  .2

يب رزُخ اجلهبد انشمسُخ وادلُظًبد واذلُئبد انذاخهُخ واخلبسجُخ ثمذس وانزًُىَخ واإلَسبَُخ ثبنزؼبوٌ يغ  زؼهًُُخانانمُبو ثبخلذيبد  .3

 ذلب إيكبَُبهتب.

 انمُبو ثبالسزثًبس يف اجملبل االلزصبدٌ اِيٍ مبب حيمك نهجًؼُخ يىاسد ثبثزخ نزًىَم أَشطزهب. .4

 خادلشبسكخ يف احلُبح انؼبي مبب ميكُهبوانطفم رًُُخ يهبساد ولذساد ادلشأح  .5
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 التي نفذتها الجمعيةالمشاريع أبزس 

 الممول اسم المشزوع المجال
 تاريخ

 التنفيذ
ذد ـــــــــــــع

 المستهذفين
المناطق 

 المستهذفة

 

يشزوع حتسني سبم انعيش 

نألسز ادلتضزرة يٍ احلزة يٍ 

خالل اندعى ادلتكبيم نهغذاء 

 .وانتغذيت

 FAOوانضساػخ يُظًخ االغزَخ 

 ثزًىَم يٍ يشكض ادلهك سهًبٌ

يٍ ثذاَخ 

0269 

622  

 اسشِ

ششػت  انزؼضَخ،يذَشَبد 

 انشوَخ،ششػت  انسالو،

 انشًبَزني يف زلبفظخ رؼـــض

انغذائيت يشزوع ادلسبعداث 

 انطبرئت نألسز األشد تضزرا

صُذوق انزًىَم اإلَسبين انزبثغ دلكزت 

األيى ادلزذذح نزُسُك انشئىٌ 

 (YHF-OCHAاإلَسبَُخ )

0268/

0269 

0822  

 اسشِ

يذَشَخ انشًبَزني يف 

 زلبفظخ رؼـــض

يشزوع ادلسبعداث انغذائيت 

 انطبرئت نألسز األشد تضزرا

انزبثغ دلكزت صُذوق انزًىَم اإلَسبين 

األيى ادلزذذح نزُسُك انشئىٌ 

 (YHF-OCHAاإلَسبَُخ )

0267/

0268 

3657  

 اسشِ

يذَشَخ انشًبَزني يف 

 زلبفظخ رؼـــض

يشزوع انتأيني انغذائي 

 نهُبسحني
Pure Hands – America 0266 

6222  

 اسشح
 يذَشَخ ادلظفش زلبفظخ رؼض

 

يشزوع دعى انُبسحني مبىاد 

واالجيبراث غري غذائيت 

 بسبم انعيش ادلزتبطت

صُذوق انزًىَم اإلَسبين انزبثغ دلكزت 

األيى ادلزذذح نزُسُك انشئىٌ 

 (YHF-OCHAاإلَسبَُخ )

0268/

0269 

 

6382 

 اسشِ 

ويذَشَخ يذَشَخ انمبهشح 

 يف زلبفظخ رؼـــض   صبنخ

يشزوع تشويد انُبسحني 

ببخليبو/ادلىاد غري انغذائيت/ 

 يسبعداث االجيبر

صُذوق انزًىَم اإلَسبين انزبثغ دلكزت 

األيى ادلزذذح نزُسُك انشئىٌ 

 (YHF-OCHAاإلَسبَُخ )

0267/

0268 

752  

 اسشِ

يذَشَخ انشًبَزني يف 

 زلبفظخ رؼـــض

 يشزوع إيىاء انُبسحني

ادلفىضُخ انسبيُخ 

( ػرب ادلُزذي UNHCRنالجئني)

 اإلَسبين

0266 
6222  

 اسشح َبصدخ

يذَشَبد يف زلبفظخ  9

 رؼض

يشزوع تشويد انُبسحني ببدلىاد 

 غري انغذائيت

ادلفىضُخ انسبيُخ 

( ػرب ادلُزذي UNHCRنالجئني)

 اإلَسبين
0266 

622 

 اسشح َبصدخ 
يف زلبفظخ  يذَشَخ ادلخبء

 رؼض

 

 

يشزوع اعبدة تأهيم يصبدر 

انصزف انصحي  وشبكبث ادليبِ 

 و دعى يؤسسبث ادليبِ

 Care يُظًخ

International 

يٍ ثذاَخ 

0269 
02222 

 اسشح 

يذَشَبد ادلظفش و انمبهشح 

و ادلسشار  و ججم دجشٍ يف  

 زلبفظخ رؼض

يشزوع االستجببت نهكىنريا 

 وادليبِ واالصحبح انبيئي

نهًُبطق االكثز تضزرا يف 

 يديزيت صبنت / تعش

صُذوق انزًىَم اإلَسبين انزبثغ دلكزت 

األيى ادلزذذح نزُسُك انشئىٌ 

 (YHF-OCHA) اإلَسبَُخ

0268/

0269 

 6962 
 اسشِ 

يذَشَخ صبنخ   يف زلبفظخ 

 رؼـــض
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بهقيس ـ يُطقت بُبء يدرست 

 انفىادع
 طبنجخ  362 0267 فبػهني خري

االَفىع يف يذَشَخ  ػضنخ

 ادلىاسط يف زلبفظخ رؼــــض

بزَبيج انقزاءة انذاتيت 

 األكبدمييت
 طبنجخ 662 0265 انًٍُ –انسفبسح األيشَكُخ

 –اة  –جبيؼبد رؼـــض 

 احلذَذح

 طبنت 62 0229 فبػهني خري نهطالة بيعيج سكٍبُبء 

يٍ  نيانمبدي الةانط

ادلُبطك انشَفُخ يف زلبفظخ 

 رؼــــض

 طبنجخ 622 0262 فبػهني خري هطبنببثن بيعيج سكٍبُبء 

انطبنجبد انمبديبد يٍ 

ادلُبطك انشَفُخ يف زلبفظخ 

 رؼــــض

وانطبنببث رعبيت انطالة 

 انقبديني يٍ انزيف اجلبيعيني
 مجؼُخ ثُبء اخلريَخ نهزًُُخ اإلَسبَُخ

يسزًش يٍ 

0266 

طبنت  62

 طبنجخ 622و

انطالة انمبديىٌ يٍ 

انشَفُخ يف زلبفظخ ادلُبطك 

 رؼــــض

 

يشزوع تىسيع ادلسبعداث 

انيت نديهب  انُقديت نألسز

اطفبل يعبَىٌ يٍ سىء 

 وادلتىسطانتغذيت احلبد 

صُذوق انزًىَم اإلَسبين انزبثغ دلكزت 

األيى ادلزذذح نزُسُك انشئىٌ 

ػرب  (YHF-OCHAاإلَسبَُخ )

 اذلالل األمحش انمطشٌ

0268 
878  

 طفم

يف زلبفظخ  ادلظفشيذَشَخ 

 رؼض

يشزوع تشويد ادلستشفيبث 

وادلزاكش انصحيت ببألدويت 

 وادلعداث انطبيت

Pure Hands 0267 

 7ادلشضً يف 

 7يسزشفُبد و
 يشاكض صذُخ

يشاكض  7يسزشفُبد و 7

 صذُخ يف زلبفظخ رؼــــض

يني األكسجني أيشزوع ت

 نهًستشفيبث
Pure Hands 0266 

338 

 اسطىاَخ 
 زلبفظخ رؼض

 GIZ 0260 متكني انشببة حبزف يدويت
602  

 طبنت وطبنجخ
 زلبفظخ رؼض

 ونالطالع عهى يشيد يٍ ادلشبريع اخلبصت ببجلًعيت، يزجى سيبرة ادلىقع انتبيل:

http://www.benaye.org 
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 ػًبسح انسفُُخ –ادلسجخ شبسع  –رؼض 

 +967- 4-056446 هبرف

 244532-4-967+فاكس: 

 967711650336+ :جىال

 5352ص. ة: 

 bena@benaye.org اميُم:

By.social@gmail.com                                      

 66824 اإلساليٍ انزضبيٍ ثُك 

77022 اليٍــــــــــــــاإلس سجأ ثُك         

 62-5633262-2229 (YER)ٍــــــــثُك انًٍُ انذون         

66-5633262-2229(USD)ٍــــــــثُك انًٍُ انذون       

653646 وانكىَذثُك انًُـــــٍ         

 526-842-065626-5629393-22 (USD)ُك انًٍُ انجذشٍَ انشبيمث        

mailto:bena@benaye.org
mailto:By.social@gmail.com
mailto:By.social@gmail.com

