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نظرة عامة
يف يونيو 2020م، نفذت 98 منظمة أنشــطة خطة االســتجابة 

اإلنســانية يف جميــع مديريــات اليمــن الـــ333. كانــت 10 من 
وكاالت األمــم المتحــدة نشــطة يف 332 مديريــة، و34 مــن 

المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة نشــطة يف 231 مديريــة، و
54 مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة نشــطة يف 308 

مديريــات. وكان العــدد األكبــر مــن المنظمــات هم من شــركاء 
العمــل اإلنســاين لــدى مجموعــة قطــاع األمن الغذايئ والزراعة، 

وذلــك بـــ 39 منظمــة نشــطة يف 274 مديريــة. ويف 
المجموعــات القطاعيــة الكبيــرة األخــرى، عمل 36 من شــركاء 

العمــل اإلنســاين لــدى مجموعــة الصحــة يف 316 مديرية، 
وعمــل 32 مــن شــركاء مجموعــة التغذيــة يف 313 مديريــة، 
وعمــل 35 مــن شــركاء مجموعــة الحمايــة يف 229 مديريــة؛ 
وعمــل 34 مــن شــركاء مجموعــة الميــاه والصرف الصحي 

والنظافــة يف 83 مديريــة.

األمن الغذايئ والزراعة

الصحة

الحماية(2)

المياه والصرف الصحي 

التغذية الصحية

آلية االستجابة السريعة

المأوى

االجئين والمهاجرين

إدارة وتنسيق المخيمات

التعليم

ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايرينايرديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايريناير

34
منظمة نشطة يف

231
مديرية

عدد المنظمات

عدد المديريات

10
منظمة نشطة يف

332
مديرية

عدد المنظمات

عدد المديريات

54
منظمة نشطة يف

308
مديرية

عدد المنظمات

عدد المديريات

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

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 والحماية العامة ضمن مجموعة قطاع الحماية.  (3) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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اليــمــن
يونيو 2020التواجد الشهري للمنظمات
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منظمة نشطة

يف

195
مديريــة  من

إجمايل 333 
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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

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 2020
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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 2020
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المياه والصرف الصحي والنظافة
يونيو 2020

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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الحماية(1)
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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) تتمثل أنشطة حماية الطفل والعنف القائم على النوع االجتماعي والحماية العامة ضمن مجموعة قطاع الحماية.    (3) المنظمات قد تكون نشطة يف عدة مجموعات قطاعية.
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يونيو 2020

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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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

8 - 7
6 - 4
3 - 1

ليــس هناك تواجد

5 - 4
3 - 2

1
ليــس هناك تواجد

4 - 3
 2
1

ليــس هناك تواجد

4 - 3
2
1

ليــس هناك تواجد

التغذية الصحية
يونيو 2020

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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43
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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

المأوى والمواد غير الغذائية
يونيو 2020

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

التعليم
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يونيو 2020

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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16
منظمة نشطة

يف

86
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

7
منظمة نشطة

يف

27
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

2
منظمة نشطة

يف

86
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

7
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

8 - 7
6 - 4
3 - 1

ليــس هناك تواجد

5 - 4
3 - 2

1
ليــس هناك تواجد

4 - 3
 2
1

ليــس هناك تواجد

4 - 3
2
1

ليــس هناك تواجد

يونيو 2020

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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8 - 7
6 - 4
3 - 1

ليــس هناك تواجد

5 - 4
3 - 2

1
ليــس هناك تواجد

4 - 3
 2
1

ليــس هناك تواجد

4 - 3
2
1

ليــس هناك تواجد

9
منظمة نشطة

يف

29
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

4
منظمة نشطة

يف

24
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

2
منظمة نشطة

يف

29
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

3
منظمة نشطة

يف

7
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

القطاعات المتعددة لالجئين والمهاجرين
يونيو 2020

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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6
منظمة نشطة

يف

18
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

3
منظمة نشطة

يف

13
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

1
منظمة نشطة

يف

5
مديريــة  من

إجمايل 333 
مديريــة يف اليمن

2
منظمة نشطة

يف

5
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

8 - 7
6 - 4
3 - 1

ليــس هناك تواجد

5 - 4
3 - 2

1
ليــس هناك تواجد

4 - 3
 2
1

ليــس هناك تواجد

4 - 3
2
1

ليــس هناك تواجد

إدارة وتنسيق المخيمات
يونيو 2020

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 2020

41
منظمة

26/26
مديرية

22
منظمة

9/9
مديرية

الجوف المهرة المحويت أمانة العاصمة عمران

الحديدة

18
منظمة

12/12
مديرية

ذمار

الضالع
15

منظمة

20/20
مديرية

الضالع
29

منظمة

8/8
مديرية

عدن
23

منظمة

11/11
مديرية

أبين

10

9/9

11

12/12

10

9/9

21

10/10

20

20/20

UNFPA, UNHCR, IRC, NRC,YWU

UNICEF, WFP, WHO, IRC,ADRA,RI,HADO,ACF-F, FMF

UNFPA, CARE

ال توجد أنشطة

,UNICEF, WHO, UNFPA,IOM, ADRA, MDM ,ACF-F, IRC
FMF,YFCA, CSSW

FAO,UNDP,WFP,CARE,ADRA,IRC,SFCD,SFD

CARE

UNHCR, NMO,Altwasul

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

WFP, RI,KSRELIEF,SIF,IRC, Altwasul,BCHR,SFD

 UNICEF, UNFPA, OHCHR, UNHCR, INTERSOS, DRC,
HI, IRC, FCDF,Angela,YWU

UNICEF, WHO, WFP, IRC,RI, INTERSOS, SCI

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

ACTED

 UNICEF, WHO, UNFPA, IOM, INTERSOS, IRC, SCI,
Selah, Altwasul, FMF

 CARE,ACTED,NRC,SIF,DRC, NMO

IOM, BFD

UNHCR, IOM, INTERSOS, CSSW

UNDP,WFP, RDP,NFDHR,SFD,SFHRP

UNHCR,UNFPA, DRC, SDF,YWU

UNICEF, WHO, NFDHR,BFD

UNFPA, BFD

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA,IOM, RDP,BFD

UNHCR, SDF

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

IOM

WFP, ADRA, SHS

UNICEF,UNHCR,UNFPA,OHCHR, DRC, IRC, ANF,YWU

 UNICEF, WHO, WFP, IRC,ADRA,IMC,Medair,
YFCA,FMF,BFD

UNFPA, TYF, SHS

ال توجد أنشطة

,UNICEF, WHO, UNFPA, IOM, ADRA, Medair, IMC, IRC
Selah,FMF,YFCA,BFD

UNICEF, CARE,IMC

UNHCR, QRCS, SHS

UNICEF

ال توجد أنشطة

 FAO,UNDP,WFP, IRY,SCI,VHI,DRC,ZOA,
YWU,SHS,NFDHR,SFD,SFHRP

,UNICEF,UNHCR,UNFPA,OHCHR DRC
AOBWC,CSSW,MDF,YWU

,UNICEF,WFP,WHO, ADRA,PU-AMI,ACFF
VHI,IRY,SCI, FHI360, MMFY,ADO,Taybah,BFD

UNFPA, DRC,VHI,IRY

DRC

UNICEF,WHO,UNFPA,ADRA,ACF-F,ADD,FHI360,IRY,
 PU-AMI,IRC,SCI, AGF,SOUL,Taybah,ADO,YFCA,BFD

 UNDP,UNICEF, ACTED,NRC,ACF-F,ZOA,SI,MSIY
Taybah,PWP

UNHCR, IOM, JAF

UNICEF

ال توجد أنشطة

WFP, BCHR,SFD

UNFPA, CSSW

UNICEF

UNFPA, SHS

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA, SOUL,CSSW

ال توجد أنشطة

KSRELIEF, BCHR

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

Mozn

UNICEF,UNHCR,UNFPA, DRC, YARD, Mozn

UNICEF, WFP, BFD

UNFPA, YARD

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,IOM ,BFD

SFD

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

IOM

WFP, YFCA,SFHRP

UNICEF,UNFPA,YWU

UNICEF,WHO,WFP, VHI, YDN,YFCA,BFD

UNFPA, VHI

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA, YDN,BFD

UNICEF, YDN

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

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

UNFPA,UNHCR, INTERSOS, IRC, AOBWC,SDF,BFD, 
FCDF,YWU

UNICEF,WHO

UNFPA, ADRA

ال توجد أنشطة

NRC, SULWAN

UNHCR, SDF,AOBWC

ال توجد أنشطة

UNHCR,IOM, QRCS,Blumont,DRC,INTERSOS, SDF

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

UNICEF,UNHCR,UNFPA, RI, YRCS,BFD,YWU

UNICEF,WFP,WHO, RI,HADO,IRY,SCI, YDN, BFD

UNFPA, CARE,IRY

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA, RI,CARE,IRY,SCI, YDN, BFD

NRC

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

UNDP,WFP, BFD,PWP,SFD

UNICEF,UNHCR,UNFPA, SDF,YWU

UNICEF,WFP, WHO, RI

UNFPA, IRY

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA, RI, RDP,BFD

UNICEF, TYF,GWQ,SFD

UNHCR, SDF

ال توجد أنشطة

IOM, DRC

ال توجد أنشطة

التواجد الشهري للمنظمات

منظمة

مديرية

منظمات

مديرية

منظمات

مديرية

منظمات

مديرية

منظمة

مديرية

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

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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حضرموت
28

28/28

30

31/31

25

20/20

32

15/15

19

14/14

ريمة صعدة صنعاء شبوة سقطرى تعز

حجةمأرب إب لحج

22

15/15

9

6/6

30

16/16

14

17/17

5

2/2

47

23/23

FAO,UNDP,WFP, DA, 
Almaroof,BCHD,FMF,BCHR,SFD

UNFPA,UNHCR, INTERSOS, CSSW

UNICEF,WHO,WFP, IRC,RI,HADO, YFCA,FMF

UNFPA, FMF

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA, MSIY, Taybah,ALAWN,CSSW

UNOPS,UNICEF, AFD,PWP,SFD, Selah

KSRELIEF, BCHR

ال توجد أنشطة

UNHCR,IOM,  INTERSOS

UNDP,WFP, RI,KSRELIEF,ZOA, BCHR,SFD

UNICEF,UNHCR,UNFPA,OHCHR, ADRA,
Taybah,ADO,RMENA,SFD

UNICEF,WHO,WFP, ADRA,RI,VHI,ZOA,SCI, YFCA

IOM,UNFPA, NRC,RI,VHI 

DRC

UNICEF,WHO,UNFPA, ADRA,INTERSOS,ACF-F,SCI, 
,Taybah,BFD

UNICEFCARE,NRC,ZOA,DKHTaybah,ADO,RMENA, 
SFD

IOM

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

FAO,UNDP,WFP, CARE,SCI, 
TYF,YWU,SHS,NFDHR,SFD,SFHRP

UNICEF,UNFPA,UNHCR, MDF,AH,YWU

UNICEF,WFP,WHO, INTERSOS, RDP,BFD

UNFPA, TYF

UNHCR, YWU

UNICEF,WHO,UNFPA, MDM,INTERSOS,MSIY,
SOUL,YFCA, BFD

UNICEF, SCI, RDP, SFD

QRCS

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

FAO, UNDP,WFP, ADRA,ACTED, 
WUAs,Ghadaq,CSSW,FMF,SFD

NRC, SFD

UNICEF,UNHCR,UNFPA,OHCHR,INTERSOS,DRC,NRC
, AOBWC,DEEM,YWU

UNICEF, CARE

UNFPA, FMF

NRC, DRC

UNICEF,WHO,UNFPA,IOM, ADRA,MDM,INTERSOS, 
IMC,ACF-F,Medair,IRC,SCI, DEEM,CSSW,YFCA

UNICEF,WFP,WHO,UNHCR,IRC,ADRA,HADO,INTERSO
S, ACF-F, Medair,SCI, CSSW,YFCA,FMF

ال توجد أنشطة

UNHCR,IOM, DRC,INTERSOS, CSSW, SHS

UNDP,WFP, IRY,KSRELIEF, NFDHR,PWP,BCHR

UNICEF,UNFPA,OHCHR, DRC, CSSW

UNICEF,WFP,WHO, ADRA, CSSW, BFD

IOM,UNFPA, BFD

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA,IOM, RDP,BFD

UNICEF, CSSW

UNHCR, IOM, SHS

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

UNDP,WFP, SCI,DRC, SFD,SFHRP

UNICEF,UNHCR,UNFPA,OHCHR, DRC
YDF,YOHRD,ALZAHRA,YWU

UNICEF,WFP, IRY,SCI

UNFPA, YDF

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,UNFPA,IOM, ADRA,SCI, YFCA

UNOPS,UNICEF, PWP

UNHCR, QRCS, YDF

IOM

WFP, IRY,RI

UNICEF,UNFPA, RFDH

UNICEF,WHO,WFP, PU_AMI,IRY, ADO

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO, PU-AMI

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

FAO,UNDP,WFP, IRY,SCI,RI, WUAs,PWP,SFHRP

UNICEF,UNHCR,UNFPA, DRC,RI, 
SDF,MDF,YGUSSWP,YWU

UNICEF,WFP,WHO, RI,IMC,Concern,IRY, MMFY

ال توجد أنشطة

UNHCR, YGUSSWP

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

NRC, YGUSSWP,SFD

UNHCR, SDF,YGUSSWP,AOBWC

ال توجد أنشطة

UNHCR, Blumont

FAO,WFP, SHS

UNFPA,UNHCR, DRC, CSSW

UNICEF,WHO,WFP,IRC, SHS,FMF

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO,IOM, IRC,YFCA

ال توجد أنشطة

UNHCR, SHS

UNICEF

IOM, INTERSOS

WFP, HADO

ال توجد أنشطة

UNICEF

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

UNICEF,WHO, SOUL

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

ال توجد أنشطة

UNDP,WFP, CARE,SCI,KSRELIEF,ITDC,SI,YFCA, 
BCHD,TYF,PWP,CSSW,FMF,SHS,BCHR,SFD,SFHRP

UNICEF,UNFPA,OHCHR,UNHCR, INTERSOS, 
DRC,WC,AH,YDRD,DEEM,MDF,YWU

UNICEF,WHO,WFP,IMC,PU-AMI,INTERSOS,FHI360, 
MC,SCI, SOUL,TYF,SHS,RDP,YFCA,FMF,BFD

UNFPA, FMF,TYF,DEEM,SHS

UNHCR, NRC, YWU

UNICEF,WHO,UNFPA,IOM,MSIY,ADD,FHI360,PUAMI, 
SCI, DEEM,SOUL,IYCY,ALKHAIR,ADO,CSSW,BFD

UNICEF, SCI,CARE,NRC,INTERSOS,SI,Pure 
Hands,IRC, SOUL,YDRD,BCHD,SFD

QRCS, BCHD

NRC

ال توجد أنشطة

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمات

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمة

مديرية

منظمات

مديرية

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

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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يونيو 2020 التواجد الشهري للمنظمات



التواجد الشهري للمنظمات

وكاالت أمم متحدة                   

منظمات غير حكومية دولية                    

منظمات غير حكومية وطنية

إسم المنظمةرمز اإلختصارإسم المنظمةرمز اإلختصارإسم المنظمةرمز اإلختصار

إسم المنظمةرمز اإلختصار

FAO
IOM
OHCHR
UNDP
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNOPS
WFP
WHO

منظمة األغذية والزراعة (الفاو)
المنظمة الدولية للهجرة

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
برنامج األمم المتحدة اإلنمايئ

صندوق األمم المتحدة للسكان
مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

صندوق األمم المتحدة للطفولة
مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

برنامج العالمي لألغذية
منظمة الصحة العالمية

منظمة عبس التنمية

المؤسسة المتقدمة للتنمية

مؤسسة كل البنات للتنمية

مستشفى االمل

مؤسسة العون للتنمية

مؤسسة الخير للتنمية االجتماعية

جمعية المعروف للتنمية

التواصل للتنمية اإلنسانية

مؤسسة الزهراء للتنمية

مؤسسة انطلق االن

أنجيال للتنمية واالستجابة االنسانية

منظمة االمان لرعاية المكفوفين

جمعية بناء الخيرية للتنمية اإلنسانية

إئتالف الخير لإلغاثه اإلنسانية

مؤسسة المستقبل األفضل

مؤسسة بناء للتنمية

الجمعية الخيرية للرعاية االجتماعية

منظمة ديم التنمية

مؤسسة االسرة والمشورة للتنمية

المؤسسة الميدانية الطبية

غادة للتنمية

أجيال دون القات

المجلس الدويل للشباب اليمن

مؤسسة جيل البناء

مؤسسة األلفية للتنمية

مؤسسة الرحمة الطبية اليمن

مؤسسة موزن

المؤسسة الوطنية للتنمية واالستجابة االنسانية

منظمة صناع النهضة

مشروع االشغال العامة

مؤسسة روايب النهضة التنموية

مؤسسة االغاثة والتنمية األقران

مؤسسة ريمة للتنمية واالستجابة اإلنسانية

منظمة استجابة مينا لإلغاثة اإلنسانية والتنمية

مؤسسة التنمية المستدامة

مؤسسة صلة للتنمية

مؤسسة خطوات للتنمية المدنية

الصندوق االجتماعي للتنمية

مشروع التغذية المدرسية واإلغاثة اإلنسانية

جمعية التضامن االنساين

سول للتنمية

مؤسسة سلوان لإلغاثة والتنمية

مؤسسة طيبة للتنمية

مؤسسة تمدين للشباب

جمعيات مستخدمي المياه

يمن الخير لإلغاثة والتنمية

مؤسسة اليمن للتنمية

الشبكة اليمنية التنمية

عزيمة شباب لالغاثة والتنمية

جمعية رعاية االسرة اليمنية

النقابة العامة لألخصائيين االجتماعيين والنفسيين

المنظمة اليمنية لالستجابة االنسانية  والتتمية

جمعية الهالل األحمر اليمني

اتحاد نساء اليمن

ACF-F
ACTED
ADD
ADRA
Blumont
CARE
Concern
DA
DKH
DRC
FHI360
HADO
HI
IMC
INTERSOS
IRC
IRY
ITDC
KSRELIEF
MC
MDM
Medair
MSIY
NRC
PU-AMI
Pure Hands
QRCS
RI
SCI
SI
SIF
VHI
WC
ZOA

ADO
AFD
AGF
AH
ALAWN
ALKHAIR
Almaroof
Altwasul
AL-ZAHRA
ANF
Angela
AOBWC
BCHD
BCHR
BestFF
BFD
CSSW
DEEM
FCDF
FMF
Ghadaq
GWQ
IYCY
JAF
MDF
MMFY
Mozn
NFDHR
NMO
PWP
RADF
RDP
RFDH
RMENA
SDF
Selah
SFCD
SFD
SFHRP
SHS
SOUL
SULWAN
Taybah
TYF
WUAs
YARD
YDF
YDN

YDRD
YFCA
YGUSSWP
YOHRD
YRCS
YWU

يونيو 2020

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. 
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العمل لمكافحة الجوع - الفرنسية

وكالة التعاون الفني والتنمية

إضافة لمساعدة الكارثة والتنمية

وكالة السبتية للتنمية واإلغاثة

بلومونت

منظمة كير الدولية اليمن

كونسرن

جمعية العون المباشر

دياكوين مساعدات الطوارئ

المجلس الدانمركي لالجئين

صحة األسرة الدولية

منظمة العون اإلنسانية للتنمية

منظمة المعاقين الدولية

الهيئة الطبية الدولية

انترسوس - منظمة العون االنسانية

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

منظمة اإلغاثه الدوليه

أيادي نقية

جمعية الهالل األحمر القطري

اإلغاثة الدولية

منظمة انقذوا االطفال

التضامن الدولية

اإلغاثة اإلسالمية فرنسا

رؤية أمل الدولية

أطفال الحرب

زوا الدولية


