
الیمن:  
ستوى المحافظات المنظمات على م

ستوى المحافظات سب القطاع على م المنظمات بح

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

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 عة باإل وتعمل المجمو
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 تعمل مجموعة االت
صاالت صعدة بالكثیر من خدمات االت صنعاء و محافظات عدن والحدیدة وإب و
صاالت، ودعم تكنولوجیا 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 
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على مستوى المحافظات والقطاعسقطرى عدد المنظمات 
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صلیب األحمر أو الھالل   ي ھذه الخارطة أنشطة ال ال تعكس البیانات ف
األحمر أو أطباء بال حدود.

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

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