
لمحة عن المهاجرين، المنظمة الدولية للهجرة - اليمن، يناير ۲۰۱۷

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

  wqahmed@iom.int :تاريخ اإلنشاء: ۱٦ مارس ۲۰۱۷  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

عدد المشاركين الجلسة 

جلسات التوعية

52

مساعدة العودة الطوعية

خدمات المنظمة الدولية للهجرة

مخاطر الهجرة غير النظامية

النظافة الشخصية 

130
359

96

859

565

494

359

ضحايا انتهاكات حقوق االنسان 
خالل الهجرة الى اليمن

62  ضحايا االبتزاز   

45  ضحايا االختطاف 

39  ضحايا التعذيب

عوامل أخرى مساهمة في مستوى
ضعف المهاجرين

145   مهاجرين غير مصحوبين

14 مهاجر تعرض لإليذاء اللفظي

26 مهاجر تعرض لإليذاء النفسي 

28 مهاجر تعرض للخداع 

51 مهاجر تعرض للسرقة

51 مهاجر تعرض للتهديد

379$  متوسط المبلغ المدفوع من قبل المهاجرين للمهربين $
٪80 من المهاجرين لديهم مستوى بسيط من التعليم، 

بينما ٪20 بدون تعليم   

 %87 من المهاجرين مدة اقامتهم في اليمن اقل من شهر       

الحماية
373 مهاجر تم مقابلتهم في يناير

المهاجرين المستفيدين المهاجرين الُمسجلين 

2,070 رجال               

101 بنات  382  أوالد

248 نساء 

2,522 مهاجر استلم 
مواد غير غذائية

2,819 مهاجر حصل
 على الغذاء

1,901 مهاجر مستفيد من
 الخدمات الصحية

453 مهاجر حصل على
 ماء للشرب

34 مهاجر مستفيد
 من المأوى

542 مهاجر تلقى الدعم
 النفسي واالجتماعي

453 مهاجر ُسجل في نقطة
استجابة المهاجرين    

2,348 مهاجر ُسجل عن 
طريق الفريق المتنقل 

2,801 مهاجر ُمسجل في شهر يناير

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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اإلسهاالت المائية

التهابات الجهاز التنفسي العلوي

االسهاالت الدموية

ض الجلدية
االمرا

صابات
التهاب المسالك البوليةحاالت جراحية/إ

المالريا

ض عقلية
أمرا

ض العين
أمرا

التهابات الجهاز التنفسي السفلي
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3 عيادات صحية ثابتة
 للمهاجرين

3 عيادات صحية متنقلة
 للمهاجرين
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المملكة العربية السعودية

اليمن

جيبوتي

أثيوبيا الصومال

أريتريا

ُعمان


