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 الجهة الممىلة وىع الىشاط المىفر اسن المشسوع
 عدد المستفيديه

 اواث ذكىز 

أَططح دػى َفسً نألطفال انًرأثشٌٍ 

 تانحشب ػهى لطاع غزج

ػشؼ نًسشحٍح "انحك ال ٌضٍغ" ألطفال  20ذمذٌى 

 انًذاسس

War Child Holland 

11868 4940 

 92 31 دوساخ دسايا ) دػى َفسً ( نألطفال 6ذُفٍز 

 223 188 دوسج سسىو يرحشكح يغ األطفال 8ذُفٍز 

 75 55 دوساخ "يهاساخ حٍاذٍح نألطفال انفرٍاٌ. 7ذُفٍز 

 45 12 دوسج يهاساخ حٍاذٍح نهٍافؼٍٍ 3ذُفٍز 

ذًكٍٍ انطثاب وذؼزٌز انًطاسكح 

 انًجرًؼٍح

تانًطشوع يغ انطالب انًرطىػٍٍ ػمذ وسضح ذؼشٌفٍح 

 نرؼشٌفهى تانجًؼٍح وتانًطشوع

انىكانح األيشٌكٍح نهرًٍُح 

انذونٍح، تانطشاكح يغ 

 خذياخ اإلغاثح انكاثىنىكٍح

16 14 

ذُفٍز نماء ذطاوسي يغ انطالب انًرطىػٍٍ حىل َماضاخ 

 انًطشوع
6 10 

 ذُفٍز وسضح ذحذٌذ احرٍاجاخ ذُاوند أهى انمضاٌا وانًطاكم

 انرً ذىاجه انطثاب
6 8 

دوساخ ذذسٌثٍح  3ذُفٍز انرذسٌة األول انزي ٌضى 

 نهًرطىػٍٍ فً ثالز يىاضٍغ

 دوسج انمٍادج. .1
 دوسج االذػال وانًطاسكح انًجرًؼٍح. .2
 دوسج ذحىٌم انُزاع حم انُزاػاخ. .3

17 19 

ذُفٍز انرذسٌة انثاًَ وهى ذُفٍز دوساخ ذذسٌثٍح ٌمىو ترُفٍزها 

 انزٌٍ ذهمىا انرذسٌة فً انجزء األولانًرطىػٍٍ 
119 103 

ػشؼ نًسشحٍح "ضاٌم ضؼشج" ذُالص يطكهح  12ذمذٌى 

 انثطانح ػُذ انطثاب.
940 1370 

ذُفٍز ذذسٌثاخ فً يجال اإلداسج انًانٍح وإداسج انًطاسٌغ 

نهطالى اإلداسي نهجًؼٍح تهذف سفغ لذساذهى وذًٍُح 

 يهاساذهى
2 4 

يٍ انًثادساخ انطثاتٍح "لطف انزٌرىٌ، انرثشع  2ذُفٍز ػذد 

تانذو" ذهذف إنى ديج انطثاب فً انًجرًغ وذًٍُح سوح 

 انًثادسج فٍهى
13 7 

يُاغشج حمىق األضخاظ روي اإلػالح 

 فً لطاع غزج يٍ خالل انًسشح

ذذسٌة يجًىػح يٍ طالب روي اإلػالح انسًؼٍح ػهى 

ػشوؼ  10"يفهًرىش" وذمذٌى ذجسٍذ يسشحٍح تؼُىاٌ 

 يسشحٍح.
 975 675 يؤسسح دٌاكىٍَا/ َاد

 وسضاخ نألطفال نهرطجٍغ ػهى انمشاءج. 5ذُفٍز  غىخ انطثاب وانؼًم االجرًاػً
 اإلغاثح انكاثىنٍكٍح

"CRS" 
110 73 

انذػى انُفسً االجرًاػً انًرخػع 

 نألطفال وأونٍاء األيىس انًهًطٍٍ
جهسح دسايا "دػى وذفشٌغ َفسً" يغ طالب  91ذُفٍز 

 انًذاسس فً جًٍغ يحافظاخ انمطاع.
War Child Holland 712 817 

 دوسج ذأهٍم وذذسٌة 18يٍ خالل  ذذسٌة وذأهٍم
االغاثح انكاثىنٍكٍح ، ضثكح 

 انًُظًاخ، االذحاد انؼاو
113 69 

 4488 08441 المجمىع

 21222 المجمىع الكلي

 


