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لمحة عن المهاجرين، المنظمة الدولية للهجرة - اليمن، ابريل ۲۰۱۸

عدد المشاركين الجلسة 

جلسات التوعية

52

خدمات المنظمة الدولية للهجرة

السالمة الشخصية

130 النظافة الشخصية

الوقاية من اإلستغالل و اإليذاء
الجنسي 

565

376

882

63

199

102

ضحايا انتهاكات حقوق االنسان 
خالل الهجرة الى اليمن

90 ضحايا االبتزاز   

52 ضحايا االختطاف 

53 ضحايا التعذيب

عوامل أخرى مساهمة في مستوى
ضعف المهاجرين
43 مهاجرين غير مصحوبين

91 مهاجر تعرض لإليذاء اللفظي

43 مهاجر تعرض لإليذاء النفسي 

82 مهاجر تعرض للخداع 

112مهاجر تعرض للسرقة

116مهاجر تعرض للتهديد

464$ متوسط المبلغ المدفوع من قبل المهاجرين للمهربين $
%89 من المهاجرين لديهم مستوى بسيط من التعليم، 

بينما ٪11 بدون تعليم   

 %91 من المهاجرين مدة إقامتهم في اليمن أقل من شهر       

الحماية
 469 مهاجر تم مقابلتهم في فبراير

المهاجرين المستفيدين المهاجرين الُمسجلين 

 4,877 رجال               

 116  بنات   949 أوالد

691 نساء 

2,616 مهاجر استلم 
مواد غير غذائية

 6,985 مهاجر حصل
 على الغذاء

3,081 الخدمات الصحية

469 مهاجر حصل على
 ماء للشرب

71 مهاجر مستفيد
 من المأوى

 565 مهاجر تلقى الدعم
 النفسي واالجتماعي

 694 مهاجر ُسجل في نقطة
استجابة المهاجرين    

5,939 مهاجر ُسجل عن 
طريق الفريق المتنقل 

6,633 مهاجر ُمسجل في فبراير

الصحة

مناقشة جماعية

ترفية جماعي

إرشاد فردي

عالج جماعي

فردي

جماعي

أنثىذكر

44

55

79

228

40 297

450

23

توعية نفسية
 جماعية 

13

61%16

410
350

226 178
136

58 41
2039 37

صنعاء
عدن

السواحل اليمنية
صعدة

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
األمرا

إلتهابات الجهاز التنفسي العلوي

إسهاالت دموية

حاالت جراحية 

اإلسهاالت المائية

مالرياإلتهاب المسالك البولية
الصدمات

عدوى الديدان

41

الجوف

117

الحديدة

ض العين
أمرا

67%

7 عيادات صحية ثابتة
 للمهاجرين

3 عيادات صحية متنقلة
 للمهاجرين
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صنعاءصنعاء

عدنعدن

/

المملكة العربية السعودية

اليمن

جيبوتي

أثيوبيا الصومال

أريتريا

ُعمان


