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

  wqahmed@iom.int :تاريخ اإلنشاء: ۳۱ مايو۲۰۱۷  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.

 wqahmed@iom.int; http://www.iom.int :للحصول على التقارير الحديثة
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Assistance Men Women Boys Girls Total

New Regis trations 277 41 60 11 389

Received NFI 61 10 26 5 102

Received Food 190 20 65 6 281
Shelter 6 7 3 4 20

IOM Migrant Beneficiaries in Yemen - October 2015

Length of Stay in Yemen
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These pie charts compare the profile differences of migrants who came to IOM's Migrant Response 
Point in Aden (the south) and Al Hudaydah (the north). According to IOM’s screening data, the 
migrants in Aden did not face any type of abuse or vulnerability. In contrast, 100% of the migrants who 
came to IOM in Al Hudaydah, often en route to Saudi Arabia, report they have been abused and 96% 
exhibited vulnerabilities, including physical and psycho-social injuries suffered from human rights 
violations. The total number of the screened migrants by IOM was 135, and all of them transited via 
Djibouti. In Aden, IOM Health and Protection team patrols the coast from Aden to Khor Omeira in Lahj 
governorate on a daily basis. 555 migrants (391 male, 4 female, 156 boys and 4 girls) were 
encountered, all the new arrivals received dates and water. 
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عدد المشاركين الجلسة 

جلسات التوعية

52

الحماية من االستغالل الجنسي واالساءة

خدمات المنظمة الدولية للهجرة

السالمة الشخصية
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ضحايا انتهاكات حقوق االنسان 
خالل الهجرة الى اليمن

91 ضحايا االبتزاز   

42 ضحايا االختطاف 

61 ضحايا التعذيب

عوامل أخرى مساهمة في مستوى
ضعف المهاجرين

33  مهاجرين غير مصحوبين

38    مهاجر تعرض لإليذاء اللفظي

54    مهاجر تعرض لإليذاء النفسي 

83    مهاجر تعرض للخداع 

77    مهاجر تعرض للسرقة

89    مهاجر تعرض للتهديد

451$  متوسط المبلغ المدفوع من قبل المهاجرين للمهربين $
٪92 من المهاجرين لديهم مستوى بسيط من التعليم، 

بينما ٪8 بدون تعليم   

 %90 من المهاجرين مدة اقامتهم في اليمن اقل من شهر       

الحماية
459 مهاجر تم مقابلتهم في أبريل

المهاجرين المستفيدين المهاجرين الُمسجلين 

2,164 رجال               

48 بنات   596 أوالد

77 نساء 

958 مهاجر استلم 
مواد غير غذائية

3,054 مهاجر حصل
 على الغذاء

2,047 الخدمات الصحية

459 مهاجر حصل على
 ماء للشرب

63 مهاجر مستفيد
 من المأوى

534 مهاجر تلقى الدعم
 النفسي واالجتماعي

574 مهاجر ُسجل في نقطة
استجابة المهاجرين    

2,311 مهاجر ُسجل عن 
طريق الفريق المتنقل 

2,885 مهاجر ُمسجل في شهر أبريل
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صنعاء
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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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اإلسهاالت المائية

التهابات الجهاز التنفسي العلوي
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