
الیمن:  

حافظات المنظمات على مستوى الم

حافظات حسب القطاع على مستوى الم المحافظة والقطاععدد المنظمات بحسبالمنظمات ب

تعمل مجموعة االتصاالت أثناء الطوارئ في دعم المنظمات اإلنسانیة في
محافظات عدن والحدیدة وإب وصنعاء وصعدة بالكثیر من خدمات االتصاالت
ك مراكز االتصاالت، ودعم تكنولوجیا الخاضعة لإلجراءات األمنیة، بما في ذل
المعلومات واالتصال ومحطات تولید الطاقة في محطات لشحن األجھزة.
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خارطة تواجد المنظمات - من وماذا وأین؟

  منظمــة تعمل في الیمن (2)(1)

منظمة غیر حكومیة وطنیة

منظمة غیر حكومیة دولیة

قمنظمة زیادة مقارنة  بالشھر الساب

منظمات أمم متحدة
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ش المبكرالتعلیم اإلنعا

الصحة

الالجئین والمھاجرین الیواء / المواد غیر الغذائیة
ق المخیمات ف الصحي    إدارة وتنسی المیاه والنظافة والصر

األمن الغذائي والزراعة

التغذیة الصحیة الحمایة(3)

الخدمات اللوجستیة

الرسوم والتسمیات الواردة في ھذه الرسوم البیانیة التعني موافقة األمم المتحدة علیھا رسمیا  تظھر ھذه الرسوم البیانیة لخارطة التواجد التشغیلي معلومات عن تواجد المنظمات مع المشاریع الجاریة وشركاء التنفیذ الموجودین أو الموظفین على أرض الوا قع. 
المصادر: المجموعات القطاعیھ تاریخ األعداد: 24 مایو2017. 

ال تعكس البیانات في ھذه الخارطة أنشطة الصلیب األحمر أو الھالل  
األحمر أو أطباء بال حدود.

المجموع الكلي یشمل عدد المنظمات بدون تكرار، في حین أن المنظمات
قد تكون موجودة في قطاعات متعددة.

ف القائم على النوع یتم تمثیل المجموعتین الفرعیتین لحمایة األطفال والعن
االجتماعي ضمن مجموعة قطاع الحمایة.
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عدد المنظمات على مستوى المحافظات
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2017)(حتى 30 من ابریل

قام القطاع اللوجستي و الذي یدعم التنسیق اللوجستي فیما بین الوكاالت بإنشاء 
مراكز للعملیات في الیمن وجیبوتي، وتوفیر إدارة المعلومات (بما في ذلك 

خدمات نظم المعلومات الجغرافیة) إلى 39 منظمة. وباإلضافة إلى ذلك، عمل 
القطاع على تسھیل وصول 33 منظمة إلى المخازن ونقاط توزیع الوقود التي 

یدیرھا برنامج الغذاء العالمي في صنعاء وعدن والحدیدة و الوصول لنقل 
البضائع.




