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عدد المشاركین الجلسة 

جلسات التوعیة

52

خدمات المنظمة الدولیة للھجرة

السالمة الشخصیة

130
النظافة الشخصیة

565

306

726

172

199

ضحایا انتھاكات حقوق االنسان 
خالل الھجرة الى الیمن

120 ضحایا االبتزاز   

206 ضحایا االختطاف 

120 ضحایا التعذیب

عوامل أخرى مساھمة في مستوى
ضعف المھاجرین
46 مھاجرین غیر مصحوبین

35 مھاجر تعرض لإلیذاء اللفظي

189 مھاجر تعرض لإلیذاء النفسي 

111 مھاجر تعرض للخداع 

118مھاجر تعرض للسرقة

55 مھاجر تعرض للتھدید

430$ متوسط المبلغ المدفوع من قبل المھاجرین للمھربین $
%95 من المھاجرین لدیھم مستوى بسیط من التعلیم، 

بینما ٪5 بدون تعلیم   

 %45 من المھاجرین مدة إقامتھم في الیمن أقل من شھر       

الحمایة
 355 مھاجر تم مقابلتھم في فبرایر

المھاجرین المستفیدین المھاجرین الُمسجلین 

 1,791 رجال

 35 بنات    324  أوالد

153 نساء 

957 مھاجر استلم 
مواد غیر غذائیة

 2,914 مھاجر حصل
 على الغذاء

755 الخدمات الصحیة

456 مھاجر حصل على
 ماء للشرب

21 مھاجر مستفید
 من المأوى

 203 مھاجر تلقى الدعم
 النفسي واالجتماعي

 483 مھاجر ُسجل في نقطة
استجابة المھاجرین    

1,820 مھاجر ُسجل عن 
طریق الفریق المتنقل 

2,303 مھاجر ُمسجل في فبرایر

الصحة
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توعیة نفسیة
 جماعیة 
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صنعاء

عدن

السواحل الیمنیة
صعدة

المستفیدین من الخدمات الصحیة بحسب المكان

التشخیصات الطبیة األكثر شیوعا

خدمات الصحة النفسیة والدعم النفسي :
المستفیدین بحسب نوع التدخل
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إلتھابات الجھاز التنفسي العلوي

إسھاالت دمویة

حاالت جراحیة 
اإلسھاالت المائیة

إلتھاب المسالك البولیة
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عدوى الدیدان

31
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102

ض العین
أمرا

43%

7 عیادات صحیة ثابتة
 للمھاجرین

3 عیادات صحیة متنقلة
 للمھاجرین
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