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مشاريع المنظمة الدولية للهجرة لمساعدة المهاجرين تدعمها 
الجهات المانحة الكريمة التالية:
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عدد المشاركين الجلسة 

جلسات التوعية

52

خدمات المنظمة الدولية للهجرة

السالمة الشخصية

النظافة الشخصية 

130

138

229

565

171

ضحايا انتهاكات حقوق االنسان 
خالل الهجرة الى اليمن

30  ضحايا االبتزاز   

25  ضحايا االختطاف 

22  ضحايا التعذيب

عوامل أخرى مساهمة في مستوى
ضعف المهاجرين

13 مهاجرين غير مصحوبين

27 مهاجر تعرض لإليذاء اللفظي

32 مهاجر تعرض لإليذاء النفسي 

23 مهاجر تعرض للخداع 

34 مهاجر تعرض للسرقة

38 مهاجر تعرض للتهديد

400$  متوسط المبلغ المدفوع من قبل المهاجرين للمهربين $
%76 من المهاجرين لديهم مستوى بسيط من التعليم، 

بينما ٪24 بدون تعليم   

 %79 من المهاجرين مدة اقامتهم في اليمن اقل من شهر       

الحماية
126 مهاجر تم مقابلتهم في  يوليو

المهاجرين المستفيدين المهاجرين الُمسجلين 

669 رجال               

21 بنات   152  أوالد

87 نساء 

587 مهاجر استلم 
مواد غير غذائية

1,241 مهاجر حصل
 على الغذاء

673 الخدمات الصحية

126 مهاجر حصل على
 ماء للشرب

19  مهاجر مستفيد
 من المأوى

236 مهاجر تلقى الدعم
 النفسي واالجتماعي

274 مهاجر ُسجل في نقطة
استجابة المهاجرين    

655 مهاجر ُسجل عن 
طريق الفريق المتنقل 

929 مهاجر ُمسجل في شهر يوليو

الصحة
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صنعاء
عدن

السواحل اليمنية

الحديدة

المستفيدين من الخدمات الصحية بحسب المكان

التشخيصات الطبية األكثر شيوعا

خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي :
المستفيدين بحسب نوع التدخل
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ض الجلدية
االمرا

التهابات الجهاز التنفسي العلوي

االنيميا

صابات
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اإلسهاالت المائية

التهاب المسالك البولية

إسهاالت دموية

عدوى الديدان

ض العين
أمرا

التهابات الجهاز التنفسي السفلي

18%

46%

32%

5 عيادات صحية ثابتة
 للمهاجرين

4 عيادات صحية متنقلة
 للمهاجرين
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