
 مقارنة بين خصائص المهاجرين-اليمن-المنظمة الدولية للهجرة، ابريل 2016

 iomyemenmigration@iom.int  :تاريخ اإلنشاء:21 يونيو 2016  المصدر: المنظمة الدولية للهجرة      للتعليقات
تستخدم هذه الخريطة لغرض التخطيط فقط وليس لالستخدام المالحي. ال تتحمل المنظمة الدولية للهجرة مسئولية أي ضرر أو خسارة قد يسببه استخدام هذه الخريطة.

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

 wqahmed@iom.int; http://www.iom.int :للحصول على التقارير الحديثة
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عدد المهاجرين المستفيدين في اليمن من المنظمة الدولية للهجرة - ابريل 2016
نساء     المساعدة المجموعرجال بنات اوالد

الُمسجلين الجدد
 المواد الغير غذائية المستلمة
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ضحايا انتهاكات حقوق االنسان
عانوا منها خالل هجرتهم في اليمن

ضحايا االبتزاز: 102

ضحايا االختطاف: 90

ضحايا التعذيب: 149

ضحايا العنف الجنسي: 2 

عوامل أخرى مساهمة في مستوى 
ضعف المهاجرين

أطفال قُصر غير مصحوبين: 88

إيذاء لفظي: 148
إيذاء نفسي: 109

خداع: 90 
سرقة (مواد): 5

تهديد: 115

النظافة الشخصية والمياه والصرف الصحي
عدن: 2,985 لتر ماء ل 199 مهاجر

الحديدة: 3,740 لتر ماء ل 187 مهاجر
 في نقطة االستجابة 

صنعاء: 120 لتر ماء ل 8 مهاجرين في
 االسرة المستضيفة

ُتقارن هذه الرسوم البيانية االختالفات في خصائص المهاجرين الذين وصلوا إلى نقاط االستجابة للمهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في عدن (الجنوب) والحديدة (الشمال). ُتشير بيانات المنظمة في 
فحص المهاجرين أن المهاجرين في عدن أقل عرضة لإليذاء مع نسبة ضئيلة من الفئة الضعيفة بمعدل %23. وعلى العكس، %95 من المهاجرين الواصلين إلى مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الحديدة، 
وغالباً ما يكونوا متجهين إلى السعودية، يقولون انهم تعرضوا لإليذاء و%98 تظهر عليهم مظاهر الضعف ومنها الجروح الجسدية واالجتماعية النفسية التي عانوا منها بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان. 361 
من إجمالي 394 مهاجر ُمسجل قد تم فحصهم. ومن بين المهاجرين الُمسجلين فان 369 مهاجر تم نقله عن طريق جيبوتي و 22 عن طريق بونت الند و3 عن طريق ارض الصومال. في عدن يقوم فريق 

الصحة والحماية بتمشيط المنطقة الساحلية من عدن حتى خور عميرة في لحج بشكل يومي. 809 مهاجر (%99 ذكور، %1 اناث) تمت مقابلتهم، اكثر من النصف تلقوا المساعدة الصحية وجميعهم تم 
اعالمهم برسالة المنظمة حول االمن والسالمة.

مدة اإلقامة في اليمن        

نسبة البالغات عن اإلساءة التي تعرض لها المهاجرون المبلغ المدفوع للمهرب        نسبة فئة المهاجرين الضعاف     

التوزيع بحسب الجنس والفئة العمريةالمستوى التعليمي             

عدن        الحديدة

عدن        الحديدة عدن        الحديدة عدن        الحديدة

عدن        الحديدة عدن        الحديدة

>1 سنة 12-6 شهر    6-1 أشهر    ثانوي <1 شهر    أساسي     قراءة وكتابة   بنات أوالد       نساء     رجال     ال يوجد 

$200 $300$400>$400 عدم اإلبالغ      إبالغ عن حالة إساءة فئة غير ضعيفة      فئة ضعيفة
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