
الیمن:  

المنظمات على مستوى المحافظات

المنظمات بحسب القطاع على مستوى المحافظات

علیھا رسمیا ي موافقة األمم المتحدة  ي ھذه الرسوم البیانیة التعن الرسوم والتسمیات الواردة ف

ب المحافظة والقطاععدد المنظمات بحس

عملیات النقل من على تسھیل  عة قطاع اإلمداد والتموین اللوجستیة  تعمل مجمو
ي إلى الیمن لكال ًمن النقل البحري (للركاب والشحن) والجوي شحن جیبوت
ب النقل البري (شحن) إلى مواقع رئیسیة داخل الیمن. وتخدم ھذه إلى جان
عیة 18 عة القطا يالمجمو منظمة إنسانیة من خالل خدماتھا لإلمداد اللوجست

ج ي 60 منظمة تحتا ي توزیع الوقود لحوال ضافة إلى ذلك ف وتعمل المجموعة باإل
عدن إلى المواقع الرئیسیة صنعاء و ي الحدیدة و إلیھ بشدّة من محطات الوقود ف

عند طلب المنظمات لذلك.

ي عم المنظمات اإلنسانیة ف ي د صاالت أثناء الطوارئ ف عة االت تعمل مجمو
صاالت صعدة بالكثیر من خدمات االت صنعاء و عدن والحدیدة وإب و محافظات 
عم تكنولوجیا صاالت، ود ي ذلك مراكز االت ضعة لإلجراءات األمنیة، بما ف الخا
ي محطات لشحن األجھزة. صال ومحطات تولید الطاقة ف المعلومات واالت
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خارطة تواجد المنظمات - من وماذا وأین؟

  منظمــة تعمل في الیمن (2)(1)

منظمة غیر حكومیة وطنیة

منظمة غیر حكومیة دولیة

بالشھر السابقمنظمة زیادة مقارنة 

منظمات أمم متحدة
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الالجئین والمھاجرین

الخدمات اللوجستیة

ض الوا قع على أر ي معلومات عن تواجد المنظمات مع المشاریع الجاریة وشركاء التنفیذ الموجودین أو الموظفین  غیل .. تظھر ھذه الرسوم البیانیة لخارطة التواجد التش
عیھ.  عات القطا صادر: المجمو عداد: 19 یولیو 2017. الم تاریخ األ

 (gordon.dudi @fao.org) ي المنسق - جوردن دوب
اإلنعاش المبكرالتعلیم

 (aash ami@unicef.org) ي stean.tsh) المنسق - افكار الشام iband@undp .org) المنسق - استین تشیباند

 (kh anmo@unh cr.org) صاموئیل شنج المنسق - 

 الحمایة(3)
 (aziolkovska@unicef.org) المنسق - أنا زیولكوفسكا

صحیة التغذیة ال
 (abouz eida@w h o.in) عالء ابو زید المنسق - 

صحة ال

 (mbroekh uijsen@unicef.org) المنسق - مرایا بروھكیوسن
ي صح صرف ال المیاه والنظافة وال

 (alh ash im@unh cr.org) نوف الھاشم -

 (ch ristop h e.morard) المنسق - كریستوف مورارد (p astor.lovo@w fp .org) المنسق - باستر لوفو

 (camp belc@unh cr.org) المنسق - تشیرز كامبیل 

صاالت الطوارئ صلیب األحمر أو الھالل  إت ي ھذه الخارطة أنشطة ال ال تعكس البیانات ف
األحمر أو أطباء بال حدود.

ي حین أن المنظمات عدد المنظمات بدون تكرار، ف ي یشمل  المجموع الكل
عات متعددة. ي قطا قد تكون موجودة ف

على النوع عیتین لحمایة األطفال والعنف القائم  عتین الفر یتم تمثیل المجمو
عة قطاع الحمایة. ضمن مجمو ي  ع االجتما

(1)
(2)
(3)

 (cmueller@iom.int) ي میلر المنسق - تشیس
غذائیة    االیواء / المواد غیر ال
    إدارة وتنسیق المخیمات

عة ي والزرا غذائ األمن ال

على مستوى المحافظات عدد المنظمات 
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