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BCFHD 

272

(+9674) 258301 - 258302 

bena@bcfhd.org  

OR by.social@gmail.com  

drashamsan@gmail.com 

7337521177733533573

Tareq.200200@gmail.com 

777321757712271357

، منظمة غير حكومية مستقلة غير هادفة للربح BCFHDجمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية 

 ة.ومقرها الرئيسي تعز ـ الجمهورية اليمني

 قطاعات العمل الإنساني. العديد منم.تعمل الجمعية في 6991يونيو  02تأسست في  

 

mailto:bena@bcfhd.org
mailto:by.social@gmail.com
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لتقديم أفضل الخدمات الإنسانية والتنموية من خلال برامج  –اليمن  -( BCFHDتسعى جمعية بناء الخيرية للتنمية الإنسانية )

 اسبة، وشراكة فاعلة بما يحقق التنمية المجتمعية المُسْــتَدامةً.ومشاريع وأنشطة متميزة وكادر مؤهل وبنية تحتية من

 الريادة والتميز محليا وإقليميا في العمل الإنساني وفقا لمعايير الجودة

 التعاون. 

 الإنسانية. 

 العدل والمساواة.  

 النزاهة والشفافية والمصداقية. 

 يق معايير الجودة.رفع الأداء المؤسسي في الجمعية وتحق (1

المساهمة في الحد من البطالة بتطوير قدرات الشباب من كلا الجنسين، والمساهمة في تمكينهم اقتصادياً، واجتماعياً، وحقوقيا،  (2

 والمساهمة في رعاية الأسر الفقيرة.

 عية، والاغاثية ...إلخ(.المساهمة في تقديم المساعدات في المجالات الإنسانية المتنوعة )الصحية، والتعليمية والاجتما (3

 تعزيز وتفعيل دور المرأة وإشراكها في عملية التنمية بما يكسبها الفرصة في ممارسة دور فاعل في المجتمع. (4

 المساهمة في رعاية الأطفال المحتاجين، والمعاقين، ودمجهم في المجتمع، والمساعدة في دعم حقوقهم الخاصة، والعامة. (5

 ا لدى المجتمع المحلي، ورفع درجة رضا المستفيدين عن خدماتها.تعزيز صورة الجمعية إيجابي (6

 توسيع وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع المؤسسات المحلية، والإقليمية، والدولية والداعمين، والاهتمام بالمتطوعين. (7

 

 

 

 



 
 

Profile of BCFHD  | 5 
 

 

 

 الزراعة وسبل العيش. 

 المجال التعليمي.  

 التمكين. 

 .الأمن الغذائي والتغذية 

 ء والمواد غير الغذائية.الايوا 

 .المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي 

 .الصحة 

 .المجال التنموي 

 حيث أن الجمعية عضو نشط في العديد من الكلسترات منها:

 شريك فاعل (كلستر الغذاء والزراعة). 

  (شريك استراتيجي ومنسق للكلستر)كلستر التعليم. 

 (شريك فاعل)كلستر الووش. 

  (شريك فاعل)كلستر الإيواء. 

  كلستر تنسيق إدارة المخيماتCCCM  (قيادة الكلستر داخل مدينة تعز). 

 .كلستر الصحة 

 .كلستر الحماية 

 

 

 ، بالتنسيق مع الشركاء.تعمل الجمعية في نطاق الجمهورية اليمنية بكل محافظاتها
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 الهيكل التنظيمي
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 (BCFHDخيرية للتنمية اإلنسانية )الهيئة اإلدارية لجمعية بناء ال
 رقم الهاتف الصفة الاسم م

1  
 عبدالكريم عبدالله أحمد شمسان

Abdulkarem A. A. Shamsan 

 رئيس الجمعية

President of BCFHD 
771151581 

2  
 نجيب عبدالرؤوف مكرد

Nageeb Abdulraof Mukred 

 نائب رئيس الجمعية

Vice President of 

BCFHD 

711200037 

3  
 عارف محمد حزام

Aref Mohammed Hizam 

 الأمين العام

General Secretary 
711318225 

4  
 شائف حمود علي

Shayef Hamood Ali 

 المسؤول المالي

Finance Manager 
711800262 

5  
 عبدالقادر أحمد محمد

Abdulqader Ahmad Mohammed 

 عضوا  

Member 
733952769 

6  
 عبدالمجيد محمد غالب

Abdulmajeed Mohammed Ghaleb 

 عضوا  

Member 
712792154 

7  
 أمين أحمد مكرد

Ameen Ahmed Mukred 

 عضوا  

Member 
772628631 

8  
 عبدالرحمن محمد عبدالله

Abdulrahman Mohammed Abdullah 

 عضوا  

Member 
712768307 

9  
 محمد نعبد الرحمسليم 

Saleem Abdulrahman Mohammed 

 عضوا  

Member 
711265166 

11  
 هعبد اللدي محمد الجن

Aljanadi Mohammed Abdullah 

 عضوا  

Member 
771784107 

11  
 فؤاد عبدالدائم أحمد

Fuad Abduldayem Ahmed 

 عضوا  

Member 
777901335 

12  
 خالد عبده عمر

Khalid Abduh Omar 

 عضوا  

Member 
711357674 

13  
 فائدة شرف أحمد

Faydah Sharaf Ahmed 

 عضوا  

Member 
712844379 

14  
 ني محمد سعيدتها

Tahani Mohammed Saeed 

 عضوا  

Member 
711700196 
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 م9190وحتى منتصف  9102أبرز المشاريع التي نفذتها الجمعية منذ 

 الممول اسم المشروع القطاع

 تاريخ التنفيذ
عدد 

المستهدفي

 ن

 مناطق الاستهداف

 النهاية البداية
المحافظ

 ة
 المديريات

 الغذاء
ة الطارئة الغذائي المساعدات

  لألسر األشد ضعفا  
YHF 10/10/2018 08/09/2019 69122 الشمايتين تعز فرد 

 الغذاء والتعليم

مشروع تحسين الوصول إلى 

التعليم في الوازعية وسبل 

 العيش في المخا

YHF 01/05/2019 01/02/2020 60413 تعز فرد 
الوازعية، 

 المخا

سبل العيش والأمن 

 الغذائي
 حجر حضرموت أسر  FAO 01/11/2019 01/02/2020 442 سر الفيير الصمود لأل تعزيز

سبل العيش والأمن 

 الغذائي والتعليم

التدريب الحرفي  برنامج

والتمكين االقتصادي للمرأ  

 المعيلة

KSrelief 05/01/2019 02/01/2020 
امرأ   022

 ُمعيلة
 تعز

المواسط، 

المظفر، 

الياهر ، 

 صالة

سبل العيش والأمن 

 ي والتعليمالغذائ

العيش الزراعية  دعم سبل

 الطارئة لألسر األشد ضعفا  
FAO 02/10/2020 31/3/2020 

720222 

 أسر 
 تعز

الوازعية، 

المخا، 

موزع، ذو 

 باب

سبل العيش والأمن 

 الغذائي والتعليم

األسر الضعيفة  دعم صمود

في مجال سبل العيش واألمن 

  الغذائي

FAO 1/7/2020الشمايتين تعز  أسر 0122 31/12/2020 م 

سبل العيش والأمن 

 الغذائي والتعليم

تحسين الوصول إلى  مشروع

التعليم في الوازعية وسبل 

 العيش في المخا

YHF 01/01/2020 31/12/2020 

أسر   522

بالغذاء، 

طالب  9345

 022وطالبة، 

 معلم ومعلمة

 تعز
المخا 

 والوازعية

الإيواء والمواد الغير 

 غذائية

النازحة  رمشروع دعم االس

االكثر تضررا بالمواد الغير 

غذائية والمساعدات النيدية 

المرتبطة بسبل  لإليجارات

العيش في مديريتي صالة 

 والياهر 

YHF 10/10/2018 10/09/2019 

اإليجارات 

 أسر  + 382

مواد غير 

622   غذائية

 أسر  2

 تعز
صالة، 

 الياهر 

الإيواء والمواد الغير 

 غذائية

لمتعلق مشروع اإليواء ا

بدعم األسر النازحة األكثر 

تضرا  بالمواد الغير غذائية 

واإليجارات وإدار  مخيمات 

 استضافة النازحين

YHF 20/1/2020 19/1/2021 

  اإليجارات 

 أسر  + 522

المواد الغير 

 6902غذائية 

 أسر 

 تعز

صالة، 

المظفر، 

 الياهر 
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 الممول اسم المشروع القطاع

 تاريخ التنفيذ
عدد 

المستهدفي

 ن

 مناطق الاستهداف

 النهاية البداية
المحافظ

 ة
 المديريات

الإيواء والمواد الغير 

 غذائية

 الظروف المعيشية تحسين

 للمتضررين من الصراع

UnHabi

tat 
 الحديد  منزال   33 15/4/2020 16/2/2020

حي التحيتة ـ 

 قرية الهيمة

المياه الإصحاح 

 البيئي + الصحة

تدخالت االستجابة الطارئة 

للكوليرا للمجتمعات الضعيفة 

والنازحين في المناطق ذات 

 األولوية اليصوى

YHF 10/01/2018 31/7/2019 470065 صالة زتع فرد 

المياه الإصحاح 

 البيئي + الصحة

مشروع إعاد  تأهيل 

واستعاد  الخدمات األساسية 

للمياه والصرف الصحي 

للنازحين والمجتمع المضيف 

في المناطق ذات األولوية 

 اليصوى

YHF 01/01/2020 31/12/2020 

022,222 

مستفيد من 

جميع 

 األنشطة

 تعز

المسراخ، 

المظفر، 

الياهر ، 

 صالة

ه الإصحاح الميا

 البيئي + الصحة

احتياجات المياه  تلبية

 واإلصحاح البيئي
CARE 14/11/2019 13/11/2020 390041 تعز فرد 

جبل حبشي، 

 المسراخ

المياه الإصحاح 

 البيئي + الصحة

الطارئة للوقاية من  االستجابة

فيروس كرونا في مدينة تعز 

 ومواقع النازحين

IRC 05/01/2020 31/07/2020 12222 تعز فرد 

صالة، 

الياهر ، 

المظفر، 

 المعافر

المياه الإصحاح 

 البيئي + الصحة

وتوزيع  69كوفيد  مكافحة

 الحيائب الصحية
DRC 04/03/2021 03/06/2021 6352  تعز أسر 

المخا 

 والوازعية

المياه الإصحاح 

 البيئي + الصحة

الطارئة للوقاية من  االستجابة

و حمى  69الكوليرا وكوفيد 

 الضنك

IRC 15/12/2020 14/03/2021 0022  تعز أسر 

صالة، 

المظفر، 

 الياهر 

المياه الإصحاح 

 البيئي + الصحة

الدعم الطبي الطارئ  تيديم

للمرافق الصحية في 

 الخطوط األمامية في تعز

IRC 15/03/2021 31/03/2021 0522 صالة، ميبنة تعز فرد 

 يرجى زيار  الموقع التالي: ولالطالع على مزيد من المشاريع الخاصة بالجمعية،

https://www.benaye.org 
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 نماذج من بعض االتفاقيات

YHF
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