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 halwareeth@iom.int/sbin-selm@iom.int  /  http://www.iom.int:تاريخ اإلنشاء: ۲۸ يناير ۲۰۱۸  المصدر: المنظمة الدولية للهجرة      للتعليقات     

     تستخدم هذه الخريطة لغرض التخطيط فقط وليس لإلستخدام المالحي. ال تتحمل المنظمة الدولية للهجرة مسئولية أي ضرر أو خسارة قد يسببه إستخدام هذه الخريطة.
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ضحايا انتهاكات حقوق االنسان 
خالل الهجرة الى اليمن

31 ضحايا االبتزاز   

43 ضحايا االختطاف 

35 ضحايا التعذيب

عوامل أخرى مساهمة في مستوى
ضعف المهاجرين

8 مهاجرين غير مصحوبين

27 مهاجر تعرض لإليذاء اللفظي

35 مهاجر تعرض لإليذاء النفسي 

34 مهاجر تعرض للخداع 

39 مهاجر تعرض للسرقة

47 مهاجر تعرض للتهديد

437$  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
219 مهاجر تم مقابلتهم في ديسمبر

المهاجرين المستفيدين المهاجرين الُمسجلين 

2,708 رجال               

59 بنات   479 أوالد

426 نساء 

1855 مهاجر استلم 
مواد غير غذائية

3,309  مهاجر حصل
 على الغذاء

2127 الخدمات الصحية

249 مهاجر حصل على
 ماء للشرب

9  مهاجر مستفيد
 من المأوى

245 مهاجر تلقى الدعم
 النفسي واالجتماعي

882 مهاجر ُسجل في نقطة
استجابة المهاجرين    

2,790 مهاجر ُسجل عن 
طريق الفريق المتنقل 

3,672 مهاجر ُمسجل في شهر ديسمبر
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المستفيدين من الخدمات الصحية بحسب المكان

التشخيصات الطبية األكثر شيوعا

خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي :
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