
 مقارنة بين خصائص المهاجرين-اليمن-المنظمة الدولية للهجرة، مايو 2016

 iomyemenmigration@iom.int  :تاريخ اإلنشاء:29 يونيو 2016  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.

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

 wqahmed@iom.int; http://www.iom.int :للحصول على التقارير الحديثة
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عدد المهاجرين المستفيدين في اليمن من المنظمة الدولية للهجرة - مايو 2016
نساء     المساعدة المجموعرجال بنات اوالد

الُمسجلين الجدد
 المواد الغير غذائية المستلمة
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ضحايا انتهاكات حقوق االنسان
عانوا منها خالل هجرتهم في اليمن

ضحايا االبتزاز: 609

ضحايا االختطاف: 558

ضحايا التعذيب: 387

ضحايا العنف الجنسي: 2 

عوامل أخرى مساهمة في مستوى 
ضعف المهاجرين

أطفال قُصر غير مصحوبين: 46

إيذاء لفظي: 592
إيذاء نفسي: 532

خداع: 557 
سرقة (مواد): 28

تهديد: 553

النظافة الشخصية والمياه والصرف الصحي
عدن: 6,900 لتر ماء ل 460 مهاجر

الحديدة: 1,200 لتر ماء ل 60 مهاجر
 في نقطة االستجابة 

صنعاء: 75 لتر ماء ل 5 مهاجرين في
 االسرة المستضيفة

ُتقــارن هــذه الرســوم البيانيــة االختالفــات فــي خصائــص المهاجريــن الذيــن وصلــوا إلــى نقــاط االســتجابة للمهاجريــن التابعــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي عــدن (الجنــوب) والحديــدة (الشــمال). ُتشــير بيانــات 
المنظمــة فــي فحــص المهاجريــن أن المهاجريــن فــي عــدن أقــل عرضــة لإليــذاء و4%  فقــط هــي نســبة الفئــة الضعيفــة. وعلــى العكــس، %89 مــن المهاجريــن الواصليــن إلــى مكتــب المنظمــة 
ــية  ــة النفس ــدية واالجتماعي ــروح الجس ــا الج ــف ومنه ــر الضع ــم مظاه ــر عليه ــذاء و %100 تظه ــم  لإلي ــن تعرضه ــوا ع ــعودية، ابلغ ــى الس ــن إل ــوا متجهي ــا يكون ــاً م ــدة، وغالب ــي الحدي ــرة ف ــة للهج الدولي
التــي عانــوا منهــا بســبب انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 920 مهاجــر تــم فحصهــم مــن قبل المنظمة ومن بينهــم 913 مهاجر تم نقله عن طريق جيبوتــي و 4 عن طريق بونت الند و1 عن طريــق ارض الصومال. في 
عــدن يقــوم فريــق الصحــة والحمايــة بتمشــيط المنطقــة الســاحلية مــن عــدن حتــى خــور عميــرة فــي لحج بشــكل يومــي. 915 مهاجــر (903 ذكور، 12انــاث) تمت مقابلتهــم ومن بينهــم 120 (85 ذكــور و 2 اناث 

و33 ذكور قُصر) تحصلوا على التمر و الماء.

مدة اإلقامة في اليمن        

نسبة البالغات عن اإلساءة التي تعرض لها المهاجرون المبلغ المدفوع للمهرب        نسبة فئة المهاجرين الضعاف     

التوزيع بحسب الجنس والفئة العمريةالمستوى التعليمي             

عدن        الحديدة

عدن        الحديدة عدن        الحديدة عدن        الحديدة

عدن        الحديدة عدن        الحديدة

>1 سنة 12-6 شهر    6-1 أشهر    ثانوي <1 شهر    أساسي     قراءة وكتابة   بنات أوالد       نساء     رجال     ال يوجد 

$200 $300$400>$400 عدم اإلبالغ      إبالغ عن حالة إساءة فئة غير ضعيفة      فئة ضعيفة
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