
22 - 21
20 - 16
15 - 11

10 - 6
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ليــس هناك تواجد

عدد المنظمات
بحسب المديرية

عدد المنظمات بحسب المجموعة
القطاعية(1)(3)
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35
34
32
24
11
10
9
9
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منظمة نشــطة يف
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مــن إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن
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ليــس هناك تواجد

9 - 7
6 - 4
3 - 1

ليــس هناك تواجدليــس هناك تواجد

نظرة عامة
يف يونيو 2021م، نفذت 102 منظمة أنشطة خطة االستجابة 
اإلنســـانية يف كافـــة المديريـــات اليمنيـــة. وقـــد نشـــطت 8 مـــن 
وكاالت األمـــم المتحـــدة يف 331افـــة المديريـــات اليمنية، و36 
مـــن المنظمـــات غير الحكومية الدوليـــة يف 240 مديرية، و58 
مـــن المنظمات غير الحكومية الوطنية يف 311 مديرية. وكان 
العـــدد األكبـــر من المنظمات هم من شـــركاء العمل اإلنســـاين 
لـــدى مجموعـــة قطـــاع األمـــن الغـــذايئ والزراعـــة، وذلـــك بـ 46 
منظمة نشطة يف 320 مديرية. وعمل 35 من شركاء العمل 
ويف  مديريـــة.   248 يف  الحمايـــة  مجموعـــة  لـــدى  اإلنســـاين 
المجموعات القطاعية الكبيرة األخرى ، عمل 34 من شـــركاء 
العمـــل اإلنســـاين لـــدى مجموعـــة الصحـــة يف 307 مديريـــة، و 
عمـــل 32 مـــن شـــركاء مجموعـــة التغذيـــة يف 318 مديريـــة، 
وعمـــل 24 مـــن شـــركاء مجموعـــة الميـــاه والصـــرف الصحـــي 

والنظافة يف 154 مديرية.

األمن الغذايئ والزراعة

الصحة

الحماية(2)

التغذية الصحية

المياه والصرف الصحي 

المأوى

آلية االستجابة السريعة

إدارة وتنسيق المخيمات

الالجئين والمهاجرين

التعليم

36
منظمة نشطة يف

240
مديرية

عدد المنظمات

عدد المديريات

8
منظمة نشطة يف

333
مديرية

عدد المنظمات

عدد المديريات

58
منظمة نشطة يف

311
مديرية

عدد المنظمات

عدد المديريات

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديريةعدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

7 - 5
4 - 3
2 - 1

10 - 7
6 - 4
3 - 1

646274717975

303307313312296

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

747574636258

304298312304303311

3843403736363333323438

216235234238240222252242240224248 209

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

1088 99810111010910

331333332330331333329332332332333333

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة.   (1) الشركاء المنفذون أو منظمات البرامج التي نفذت أنشطة خطة االستجابة اإلنسانية وأبلغت المجموعات القطاعية عن هذه األنشطة.  
(2) تتمثل أنشطة حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي وإزالة األلغام والحماية العامة ضمن مجموعة قطاع الحماية.   (3) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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اليــمــن
يونيو 2021التواجد الشهري للمنظمات



46
منظمة نشطة

يف

320
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

4
منظمة نشطة

يف

318
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن
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ليــس هناك تواجد
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22
منظمة نشطة

يف

173
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

20
منظمة نشطة

يف

217
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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األمن الغذائي والزراعة
يونيو 2021
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34
منظمة نشطة

يف

307
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

4
منظمة نشطة

يف

296
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

17
منظمة نشطة

يف

103
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

13
منظمة نشطة

يف

150
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

الصحة
يونيو 2021
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24
منظمة نشطة

يف

154
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

10
منظمة نشطة

يف

43
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

3
منظمة نشطة

يف

133
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

11
منظمة نشطة

يف

37
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

المياه والصرف الصحي والنظافة
يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية
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34
منظمة نشطة

يف

212
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

9
منظمة نشطة

يف

39
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

5
منظمة نشطة

يف

189
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

20
منظمة نشطة

يف

148
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

الحماية(1)

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة.  (1) تتمثل أنشطة حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي وإزالة األلغام والحماية العامة ضمن مجموعة قطاع الحماية.  
(2) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.    (3) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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يونيو 2021

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(2)(3)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية
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32
منظمة نشطة

يف

318
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

17
منظمة نشطة

يف

105
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

3
منظمة نشطة

يف

315
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

12
منظمة نشطة

يف

137
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

التغذية الصحية
يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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9
منظمة نشطة

يف

154
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

0
منظمة نشطة

يف

0
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

1
منظمة نشطة

يف

154
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

8
منظمة نشطة

يف

35
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

المأوى والمواد غير الغذائية
يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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9
منظمة نشطة

يف

31
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

3
منظمة نشطة

يف

5
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

1
منظمة نشطة

يف

15
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

5
منظمة نشطة

يف

14
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

التعليم
يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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10
منظمة نشطة

يف

77
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

4
منظمة نشطة

يف

18
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

2
منظمة نشطة

يف

74
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

4
منظمة نشطة

يف

56
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

آلية االستجابة السريعة
يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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9
منظمة نشطة

يف

31
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

3
منظمة نشطة

يف

26
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

2
منظمة نشطة

يف

31
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

4
منظمة نشطة

يف

14
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية
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القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين
يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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11
منظمة نشطة

يف

57
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

2
منظمة نشطة

يف

6
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

2
منظمة نشطة

يف

52
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

7
منظمة نشطة

يف

42
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

عدد المنظمات بحسب المجموعة القطاعية(1)(2)

عدد المنظمات غير الحكومية الوطنية بحسب المديريةعدد المنظمات غير الحكومية الدولية بحسب المديرية

عدد وكاالت األمم المتحدة بحسب المديرية

إدارة وتنسيق المخيمات
يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
(1) ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.   (2) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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يونيو 2021 التواجد الشهري للمنظمات

نوع المنظمة

المجموعات القطاعية 

وكالة أمم
متحدة                   

منظمة غير
حكومية دولية                    

منظمة غير
حكومية وطنية

األمن الغذايئ والزراعة

الصحة

المياه والصرف الصحي والنظافة

الحماية

التغذية

المأوى والمواد غير الغذائية

التعليم

آلية االستجابة السريعة

القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين

إدارة وتنسيق المخيمات

WFP,ADRA,NFDHR,SFHRP

UNICEF,WHO,UNFPA,BFD

No Activities

UNICEF,UNHCR,UNFPA,DRC,Mozn

UNICEF,WFP,BFD

UNHCR

No Activities

UNFPA,YARD

No Activities

No Activities

WFP,BCHR

WHO,UNFPA,SOUL,Human Access

UNICEF,BCHR

UNFPA,Human Access

UNICEF

No Activities

No Activities

No Activities

UNHCR,INTERSOS

No Activities

WFP,YFCA,SFHRP

UNICEF,WHO,UNFPA,RI,BFD

UNICEF

UNICEF,UNHCR,UNFPA,YWU

UNICEF,WFP,VHI,BFD,YFCA

UNHCR

No Activities

No Activities

No Activities

No Activities

WFP,UNDP,NRC,SFHRP,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,IOM,HI,MDM,QRCS,
MSIY,IRC, YFCA

UNICEF,IMC,OMD.Y,RHD

UNHCR,UNFPA,HI,IRC,SCI,BFD,DEEM,BFF,
FCDF,ODF, YWU

UNICEF,WFP,QRCS

UNHCR

AOBWC

UNFPA,NRC

UNHCR,IOM,QRCS,Blumont,ALDAR,SDF

No Activities

WFP,UNDP,IRY,OXFAM,CARE,SCI,NFDHR, 
SFHRP, SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,RI,SCI,BFD,YRCS

UNICEF,NRC,

UNICEF,UNHCR,UNFPA,SCI,YWU

UNICEF,WFP,IRY,HAD,SCI,BFD

UNHCR,YRCS

No Activities

No Activities

UNHCR,ALDAR

UNHCR,YRCS

WFP,UNDP,ADRA,IRY,BFD,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,BFD,YRCS

UNICEF,ACTED,TYF

UNICEF,UNHCR,UNFPA,DRC,YWU

UNICEF,WFP,SOUL

UNHCR,SDF

No Activities

UNFPA,BFD

No Activities

UNHCR,SDF

WFP,ADRA,ITDC,CARE,RSD

WHO,UNFPA,ACFF,MDM,INTERSOS,ADRA,
IRC, FMF,Human Access,YRCS

UNICEF,ADRA,ACF-F

UNICEF,UNHCR,UNFPA,UNDP,IRC,DRC, 
YEMAC, MOHR, YWU
UNICEF,WFP,IRC,ADRA,HAD,INTERSOS, 
MDM, ACF-F, FMF

UNHCR

No Activities

UNFPA,CARE

IOM,INTERSOS

No Activities

WFP,UNDP,ADRA,RI,SIF,DA,WC,ITDC,CARE,
SCI, RSD, SFD
WHO,UNFPA,IOM,PAH,MSIY,INTERSOS, 
IRC,SCI, FMF, Human Access

UNICEF,IOM,CARE,OXFAM,Taybah

UNICEF,UNHCR,UNFPA,UNDP,HI,IRC 
,INTERSOS, DRC, DEEM,YEMAC,FCDF,YWU
UNICEF,WFP,IRC,INTERSOS,FHI360,SCI, 
FMF

UNHCR

IOM,WACP

UNFPA,FMF

UNHCR,IOM,INTERSOS,CSSW

No Activities

WFP,UNDP,NFDHR,RDP,SFHRP,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,BFD

UNICEF

UNHCR,UNFPA,DRC,YWU

UNICEF,WFP,HAD,BFD,NFDHR

UNHCR,SDF

No Activities

UNFPA,BFD

No Activities

UNHCR,SDF

WFP,UNDP,FAO,ADRA,ACTED,ZOA,CARE, 
BCHR,SHS,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,Medair,PAH,CARE,QRCS,
ADRA, IMC,IRC, BFD,FMF,Human Access,YFCA 

UNICEF,SI,IMC,YFCA

UNHCR,UNFPA,UNDP,DDG,IRC,CARE,DRC, 
YEMAC
UNICEF,WFP,IRC,ADRA,Medair,QRCS,IMC, 
BFD,FMF, YFCA

UNHCR,SHS

IRC,NRC,

UNFPA,DEEM

No Activities

No Activities

WFP,UNDP,IRY,VHI,PU-AMI,DRC,ACF-F,CARE, 
SCI,BFD,SHS,NFDHR,RDP,RSD,SFHRP,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,PU-AMI,ADD,IRY,ACFF,QRCS, 
MSIY,ADRA,IRC,SCI,BFD,AGF,SOUL,Taybah, YFCA 

UNICEF,UNFPA,IOM,SI,ACFF,RHD,FHD, Taybah

UNICEF,UNHCR,UNFPA,IRC,DRC,SCI,MDF,
DEEM,FHD,BFF,MOHR,YWU

UNICEF,WFP,IRY,VHI,ADD,FHI360,SCI, BFD,
ADO,MMFY, FHD,Taybah

UNHCR,NMO

No Activities

UNFPA,VHI,NRC,DRC

No Activities

UNHCR,DRC,JAAHD

44
منظمة

26/26
مديرية

29
منظمة

9/9
مديريات

عمرانأمانة العاصمةالمحويتالمهرةالجوف

الحديدة

17
منظمة

12/12
مديرية

ذمار

الضالع
15

منظمة

20/20
مديرية

البيضاء
34

منظمة

8/8
مديريات

عدن
23

منظمة

11/11
مديرية

أبين

9

9/9

12

12/12

11

9/9

3020

10/1020/20

منظمة

مديرية

منظمة

مديريات

منظمة

مديريات

منظمة

مديريات

منظمة

مديرية

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
 ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.  تتمثل أنشطة حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية العامة ضمن مجموعة قطاع الحماية. يرجى الرجوع إىل جدول "قائمة المنظمات" لمعرفة ترجمة رموز االختصارات 
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نوع المنظمة

المجموعات القطاعية 

وكالة أمم
متحدة                   

منظمة غير
حكومية دولية                    

األمن الغذايئ والزراعة

الصحة

المياه والصرف الصحي والنظافة

الحماية

التغذية

المأوى والمواد غير الغذائية

التعليم

آلية االستجابة السريعة

القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين

إدارة وتنسيق المخيمات

منظمة غير
حكومية وطنية

WFP,UNDP,IRY,OXFAM,ACTED,NFDHR,CRB, SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,IOM,ADRA,BFD,Human 
Access,YFCA

UNICEF,IOM,OXFAM,YFCA

UNICEF,UNHCR,UNFPA,IOM,KSRELIEF,DRC,
MOHR,Human Access,Taybah

UNICEF,WFP,ADRA,BFD

UNHCR,SHS

IOM

UNFPA,IOM,BFD

IOM

UNHCR,IOM,YGUSSWP

حضرموت
28

28/28

35

31/31

33

20/20

31

15/15

23

14/13

تعزسقطرىشبوةصنعاءصعدةريمة

مأرب لحجإبحجة

17

15/15

12

6/6

29

16/16

14

17/17

7

2/2

47

23/23

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمات

مديريات

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمات

مديريات

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
 ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.  تتمثل أنشطة حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية العامة ضمن مجموعة قطاع الحماية. يرجى الرجوع إىل جدول "قائمة المنظمات" لمعرفة ترجمة رموز االختصارات 
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WFP,UNDP,DA,BCHR,FMF,Almaroof,SFD

WHO,UNFPA,MSIY,NDF,Human Access, 
ALAWN,Taybah,YFCA

UNICEF,BCHR,AFD

UNHCR,UNFPA,Almaroof,Human Access,YWU

UNICEF,WFP,HAD,FMF,YFCA

UNHCR

IOM,NDF,Hadramout Foundation

UNFPA,FMF

UNHCR,IOM,INTERSOS,

No Activities

WFP,UNDP,FAO,RI,OXFAM,NRC,VHI,DRC,KSRELI,
BCHR,NFDHR,RADF,SFHRP,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,HI,IRY,ACFF,ADRA,BFD, 
YRCS,Taybah

UNICEF,OXFAM,Taybah,HRT

UNICEF,UNHCR,UNFPA,SCI,ADO,MOHR,BFF,YWU

UNICEF,WFP,INTERSOS,RI,VHI,SCI,BFD,YFCA, 
RDP

UNHCR

FRD

NRC

No Activities

UNHCR,DRC,RADF

WFP,UNDP,FAO,OXFAM,CARE,SCI,SHS, NFDHR, 
TYF,AOBWC,SFHRP,SFD
UNICEF,WHO,UNFPA,CARE,MDM,MSIY,INTERSOS,
IMC,BFD,SOUL,Human Access,YFCA

UNICEF,OXFAM,RHD

UNICEF,UNHCR,UNFPA,DRC,MDF,YEMAC,MOHR, 
PCF,YWU

UNICEF,WFP,BFD

UNHCR,TYF

No Activities

UNFPA,DEEM

No Activities

IOM

WFP,UNHCR,UNDP,ADRA,OXFAM,ACTED,CARE, 
SCI,FMF, Human Access,CSSW,SFD
WHO,UNFPA,IOM,Medair,HI,CARE,ACF-F, 
MDM,INTERSOS,ADRA,IMC,IRC,Human Access

UNICEF,IOM,ADRA,NRC

UNHCR,UNFPA,HI,CARE,INTERSOS,DRC,

UNICEF,WFP,UNHCR, IRC,ADRA,HAD,INTERSOS, 
Human Appeal ,MDM,IMC,ACF-F,Medair,SCI, 
FMF,YFCA, Human Access

UNHCR

IOM,NRC,SCI

UNFPA,DRC

UNHCR,IOM,INTERSOS,CSSW,SHS

NRC,DRC

DEEM,YWU

WFP,UNDP,IRY,RI,ACTED,PU-AMI,SFD

UNICEF,WHO,PU-AMI

UNICEF

UNICEF,DRC,RFDH

UNICEF,WFP,IRY,ADO

No Activities

No Activities

No Activities

No Activities

No Activities

WFP,UNDP,DRC,ACTED,SCI,SFHRP,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,ADRA,SCI,YFCA

Taybah

UNHCR,UNFPA,DRC,SCI,AL-ZAHRA,YWU

UNICEF,WFP,SCI

UNHCR,YDF

No Activities

No Activities

No Activities

No Activities

WFP,UNDP,IRY,SCI,SFHRP,SFD

UNICEF,WHO,UNFPA,MDM,MSIY,RI,IMC,SOUL

UNICEF,IOM,ADRA,YGUSSWP,OMD.Y,RHD

UNICEF,UNHCR,UNFPA,MDF,YGUSSWP,MOHR, 
SRA,YWU

UNICEF,WFP,MMFY

UNHCR,YGUSSWP

No Activities

UNFPA,BFD

UNHCR,Blumont,ALDAR,SDF

UNHCR,YGUSSWP

WFP,SHS

WHO,UNFPA,IOM,RI,IRC,FMF,YRCS

YFCA

UNHCR,UNFPA,Human Access

UNICEF,WFP,IRC,RI,FMF,SHS

UNHCR

No Activities

No Activities

UNHCR,IOM,INTERSOS

No Activities

WFP,HAD,

WHO,UNFPA,SHS,SOUL

No Activities

No Activities

UNICEF,WFP,HAD,

No Activities

No Activities

No Activities

No Activities

No Activities

WFP,UNDP,OXFAM,NRC,PUAMI,ITDC,IHUK,SI,MC,
KSRELIEF,CARE,SCI, SHS,FMF,YFCA,TYF,TFHD,HFD,
BCFHD,Human Access,RSD,SFHRP,SFD
UNICEF,WHO,UNFPA,IOM,HI,ADD,PU-AMI,QRCS,
MSIY,IMC,SCI,BFD,DEEM,SOUL,Human Access,RDP 

UNICEF,IOM,IMC,OXFAM,INTERSOS,SI,SCI, GWQ

UNICEF,UNHCR,UNFPA,WC,HI,INTERSOS,DRC,SCI,
MDF,DEEM,YDRD,PCF,YWU

UNICEF,WFP,IMC,PUAMI,ADD,FHI360,QRCS,SCI, 
BFD,YFCA,SHS,SOUL

UNHCR,NMO,DEEM

No Activities

UNFPA,FMF,DEEM

UNHCR,INTERSOS

UNHCR,IOM,DEEM,GWQ



التواجد الشهري للمنظمات

وكاالت أمم متحدة                   

منظمات غير حكومية دولية

منظمات غير حكومية وطنية

يونيو 2021

ال تعني الحدود واألسماء المبينة والتسميات المستخدمة يف هذه الخريطة التأييد أو القبول الرسمي من جانب األمم المتحدة
 ال تعكس البيانات الواردة يف خارطة عمل المنظمات (من يفعل ماذا وأين؟) أنشطة حركة الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية، باستثناء بيانات الهالل األحمر القطري التي تم تضمينها يف هذا التقرير.  تتمثل أنشطة حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية العامة ضمن مجموعة قطاع الحماية. 

FAO
IOM
UNDP
UNFPA
UNHCR
UNICEF
WFP
WHO

منظمة األغذية والزراعة (الفاو)
المنظمة الدولية للهجرة

برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ
صندوق األمم المتحدة للسكان

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
صندوق األمم المتحدة للطفولة

برنامج األغذية العالمي
منظمة الصحة العالمية

ACF-F
ACTED
ADD
ADRA
Blumont
CARE
DA
DDG
DRC
FHI360
HAD
HI
Human Appeal
IHUK
IMC
INTERSOS
IRC
IRY
ITDC
KSRELIEF
MC
MDM
Medair
MSIY
NRC
OXFAM
PAH
PU-AMI
QRCS
RI
SCI
SI
SIF
VHI
WC
ZOA

العمل لمكافحة الجوع - الفرنسية
وكالة التعاون الفني والتنمية

منظمة إضافة لمساعدات الكوارث والتنمية
وكالة أدرا للتنمية واإلغاثة

بلومونت
منظمة كير الدولية اليمن

جمعية العون المباشر
المجموعة الدنماركية إلزالة األلغام

المجلس الدانمركي لالجئين
صحة األسرة الدولية

منظمة العون اإلنسانية للتنمية
منظمة المعاقين الدولية

هيومن ابييل
المساعدة االسالمية المملكة المتحدة

الهيئة الطبية الدولية
انترسوس

لجنة اإلنقاذ الدولية
اإلغاثة اإلسالمية اليمن

المركز الدويل للتدريب والتطوير
مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية

ميرسي كوربس
أطباء العالم

ميداير
ماري ستوبس الدولية اليمن

المجلس النرويجي لالجئين
لجنة أكسفورد للحد من المجاعة (اوكسفام)

العمل اإلنساين البولندي
منظمة اإلغاثة الدولية

جمعية الهالل األحمر القطري
اإلغاثة الدولية

منظمة رعاية االطفال
التضامن الدولية

اإلغاثة اإلسالمية فرنسا
رؤية أمل الدولية

أطفال الحرب
زوا الدولية

ADO
AFD
AGF
ALAWN
ALDAR
Almaroof
AL-ZAHRA
AOBWC
BCFHD
BCHR
BFD
BFF
CRB
CSSW
DEEM
FCDF
FHD
FMF
FRD
GWQ
Hadramout Foundation
HFD
HRT
Human Access
JAAHD
MDF
MMFY
MOHR
Mozn
NDF
NFDHR
NMO
ODF
OMD.Y
PCF
RADF
RDP
RFDH
RHD
RSD
SDF
SFD
SFHRP
SHS
SOUL
SRA
Taybah
TFHD
TYF
WACP

منظمة عبس التنموية
المؤسسة المتقدمة للتنمية
مؤسسة كل البنات للتنمية

مؤسسة العون للتنمية
الدار العريب لالعمال القانونية والحماية

جمعية المعروف للتنمية
مؤسسة الزهراء للتنمية

جمعية األمان لرعاية الكفيفات
جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية

ائتالف الخير لإلغاثة اإلنسانية
مؤسسة بناء للتنمية

مؤسسة بست فيوتشر
إئتالف اإلغاثة والبناء

الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية
منظمة ديم للتنمية

مؤسسة األسرة والمشورة للتنمية
مؤسسة فور هيومن للتنمية

المؤسسة الميدانية الطبية
منظمة بصمة شباب لإلغاثة والتنمية

أجيال بال قات
مؤسسة حضرموت

منظمة هورايزون للتنمية
فريق اإلغاثة اإلنسانية

الوصول اإلنساين
جمعية جيل البناء للتنمية اإلنسانية

مؤسسة األلفية للتنمية
مؤسسة الرحمة الطبية اليمن

منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان
مؤسسة مُزن

مؤسسة نهد التنموية
المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة اإلنسانية

منظمة صناع النهضة
مؤسسة تنمية اليتيم

مؤسسة عال المجد للتنمية
مؤسسة الرعاية النفسية

مؤسسة روايب النهضة التنموية
مؤسسة نظراء اإلغاثة والتنمية

مؤسسة ريمة للتنمية واالستجابة اإلنسانية
الرفقاء للتنمية اإلنسانية
مؤسسة رائدون للتنمية

مؤسسة التنمية المستدامة
الصندوق االجتماعي للتنمية

مشروع التغذية المدرسية واإلغاثة اإلنسانية
جمعية التضامن اإلنساين

سول للتنمية
مؤسسة سرى للتنمية المستدامة

مؤسسة طيبة للتنمية
مؤسسة معاً للتنمية اإلنسانية

مؤسسة تمدين شباب
جمعية النساء الخيرية 

YARD
YDF
YDRD
YEMAC
YFCA
YGUSSWP
YRCS
YWU

يمن الخير لإلغاثة والتنمية
مؤسسة اليمن للتنمية

عزيمة شباب لإلغاثة والتنمية
المركز اليمني التنفيذي لمكافحة األلغام

جمعية رعاية األسرة اليمنية
النقابة العامة لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين

جمعية الهالل األحمر اليمني
اتحاد نساء اليمن

اسم المنظمةرمز اإلختصاراسم المنظمةرمز اإلختصار اسم المنظمةرمز اإلختصار

اسم المنظمةرمز اإلختصار
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