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 الجهة الممىلة وىع الىشاط المىفر اسن المشسوع
 عدد المستفيديه

 إواث ذكىز

انذعى انُفسٙ نألطفال رٔ٘ 

االعاقح فٙ يُطقح شًال قطاع 

 غضج

يدًٕعاخ فٙ خًعٛح تٛتُا نهتًُٛح  05خهساخ ل  0خهسح تٕاقع  05تُفٛز 

 انًدتًعٛح ألٔنٛاء األيٕس
بالشراكة مع مؤسسة تامر 
لمتعميم المجتمعي وبتمويل 

 OCHAمن 

34 463 

يدًٕعاخ فٙ خًعٛح خثانٛا نهتأْٛم  8خهساخ ل  0تٕاقع خهسح  05تُفٛز 

 ألٔنٛاء األيٕس

02 440 

تقذٚى خذياخ انحًاٚح ٔانذعى انُفسٙ 

نألفال ٔأٔنٛاءْى األكثش تأثشاً 

 تاألصياخ ٔانًًٓشٍٛ فٙ قطاع غضج

 Iدٔسج تذسٚثٛح فٙ يٕضٕع يٓاساخ حٛاتٛح نألطفال "أَا أتعايم  05تُفٛز 

Deal"  بتمويل منDEC  بالشراكة مع
Plan UK  وWAR Child 

453 346 

دٔسج تذسٚثٛح فٙ يٕضٕع يٓاساخ حٛاتٛح ألٔنٛاء األيٕس ٔيقذيٙ  00تُفٛز 

 "Parents Dealانخذيح ٔانشعاٚح نألطفال "

84 034 

يُٓدٛح انفٍ االتذاعٙ نهذعى انُفسٙ 

 االختًاعٙ

اختٛاس يدًٕعح يٍ األشخاص ٔتضٔٚذْى تطشق انذعى انُفسٙ نألطفال ٔتقذٚى 

ٔتحشٚك انذيٗ" ٔيٍ ثى اختٛاس َظٍٛٛ تشَايح تذسٚثٙ حٕل "كٛفٛح طُاعح 

يسشحٍٛٛ )يسشذ ديٗ(، تسهطاٌ انضٕء عهٗ كٛفٛح تعايم األطفال يع 

انعٕاطف ٔتُاء عالقاخ اٚداتٛح يع أقشآَى يٍ األطفال ٔأْانٛٓى ٔانٛافعٍٛ 

ٔكٛفٛح تعايم ْؤالء األطفال يع األصياخ ٔانًٕاقف انضاغطح تٓذف اتشاصْا 

 ل يسشذ انذيٗٔتسهٛظ انضٕء عهٛٓا يٍ خال

 Schmidt Familyبدعم من 

Foundation كة مع بالشرا
 اثوليكيةخدمات اإلغاثة الك

CRS 

43 3 

عشع يسشحٙ نًسشحٛتٙ انذيٗ تعُٕاٌ "خضٚشج األساَة"،  05تقذٚى عذد 

 "أَا حسٌٕ".

4295 4345 

يأسسح ٔتعضٚض ديح األشخاص رٔ٘ 

االعاقح فٙ األَشطح انثقافٛح ٔانفُٛح 

 تقطاع غضج

يٍ األشخاص رٔ٘ االعاقح عهٗ طُاعح أفالو  8تُفٛز تشَايح تذسٚثٙ نعذد 

سسٕو يتحشكح نألطفال نتًكُٛٓى يٍ انعًم يذستٙ أطفال فٙ يدال أفالو 

 نألطفال "Animation"انشسٕو انًتحشكح 

 دياكونيا/ ناد

4 5 

طفم ٔطفهح يٍ األطفال رٔ٘ االعاقح  05دٔساخ تذسٚثٛح نعذد  0تُفٛز عذد 

أفالو سسٕو يتحشكح، ٚكٌٕ  9انذٔساخ ٚتى اَتاج عذد  ٔغٛشْى، ٔخالل ْزِ

يضًٌٕ ْزِ األفالو انًشاكم ٔانحٕاخض انتٙ تٕاخّ أشخاص رٔ٘ االعاقح فٙ 

انتعايم يع انًدتًع ٔاتشاص شخظٛاتٓى ٔانقذسج عهٗ حم ْزِ انًشاكم ٔاصانّ 

 ْزِ انحٕاخض.

43 09 

انتعافٙ يٍ انحشب يٍ خالل تٕفٛش 

انُفسٙ االختًاعٙ انحًاٚح ٔانذعى 

 نألطفال فٙ قطاع غضج

 War Childبالشراكة مع  "I Dealدٔسج فٙ يٕضٕع يٓاساخ حٛاتٛح نألطفال "أَا أتعايم  2تُفٛز عذد 
 UN/ HPFبتمويل من 

09 03 

دٔساخ تذسٚثٛح فٙ يٕضٕع يٓاساخ حٛاتٛح ألٔنٛاء األيٕس  0تُفٛز عذد 

 "Parents" Dealٔيقذيٙ انخذيح ٔانشعاٚح نألطفال 

00 74 

عشع سعش ضًٍ يششٔع 

انُفسٙ االختًاعٙ انذعى "

انشايم نألطفال انًتضشسٍٚ يٍ 

 2500انعذٔاٌ عهٗ غضج 

تُفٛز دٔسج تذسٚثٛح نتذسٚة يسٓهٙ دٔساخ يٓاساخ حٛاتٛح )اَا أتعايم( 

نألطفال ٔاألْانٙ تُاء يٕافقح اندًعٛح عهٗ عشع انسعش انز٘ تى تقذًّٚ يٍ 

 قثم خًعٛح تسًح نهثقافح ٔانفٌُٕ

جمعية دير البمح لتأهيل 
 المعاقين

8 9 

"تُاء عشع سعش ضًٍ يششٔع 

انقذساخ ٔصٚادج انتٕعٛح نتحسٍٛ 

 سفاْٛح كثاس انسٍ فٙ قطاع غضج

اَتاج عشٔع يسشحٛح تشًم انُض، االخشاج، خًٛع نٕاصو االَتاج ٔيٍ ثى 

عشع يسشحٙ، يٍ ضًٍ ْزِ انعشٔع تقذٚى عشع  00تُفٛز عذد 

 يسشحٙ ٕٚو انحفم انختايٙ.

المؤسسة الدولية لرعاية كبار 
 السن

4760 0786 

تذسٚة طاقاخ خذٚذج شاتح فٙ يدال 

انًسشحٙ تًساًْح عذد يٍ انعًم 

انًختظٍٛ، ٔتئششاف انًخشج 

 انًسشحٙ َضاس انضعثٙ

ساعاخ عهٗ  0-2نقاء، تٕاقع نقاء ٔاحذ أُسثٕعٛاً يذتّ يٍ  00ٚتضًٍ تُفٛز 

يذٖ أستعح أشٓش، شايالً يحاضشاخ ٔحٕاساخ ٔنقاءاخ يع يسشحٍٛٛ 

فهسطٍُٛٛٛ رٔ٘ خثشج يًٛضج، اضافح إنٗ يشاْذاخ نعشٔع يسشحٛح، 

ًُخشج انًسشحٙ انفهسطُٛٙ َضاس  انضعثٙ  تئششاف ان

تمويل مشترك ما بين 
مؤسسة عبد المحسن 

المركز  -القطان
 الدنماركي لمثقافة والتنمية

43 7 
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