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ملخص حول تدخالت املنظمة الدولية للهجرة عىل مستوى مدينة باسكنو

تتدخل املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا يف والية  الحوض الغريب منذ ابريل 2011 وذلك جراء التدفق املكثف للمهاجرين املاليني. وتتمحور املشاريع 

عىل   ، أساسا  املنطقة  لها   تتعرض  التي  املشاكل  اما  و  »امربه«.  مخيم  يف  املاليني  الالجئني  ودعم  املستضيفني  السكان  تثبيت  حول  أساسا  تنجزها  التي 

للبقاء. األساسية  الوسيلة  و  الحياة  رشيان  أنها  مبا  واملوايش  الحيوانية  والصحة  الرشوب  املاء  توفري  كيفية   يف  فتكمن  عامة،  بصفة  الساحل  منطقة  قرار 

 و نطرا لنقص األمطار خالل الـ 5 سنوات املاضية وتوقف االنتجاع إىل مايل بسبب انعدام األمن، فإن السكان املضيفني أصبحوا يف وضعية صعبة. فتدفق 

الالجئني املاليني مع مواشيهم  يشكل ضغطا ثانيا عىل املراعي وعىل نقاط املاء. وهنا تظهر أهمية  توازن الدعم اإلنساين من أجل تعايش اجتامعي سلمي.

منذ 2013 حققت املنظمة الدولية للهجرة النتائج التالية عىل مستوى الوالية :
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شبكات لتوصيل 

املاء الصالح للرشب

مراكز بيطرية تم 

وضعها واحد منها يف 

املخيم

ملجأ أو خيمة شبه 

دامئة تم تقسيمها يف 

املخيم

مصباح يعمل بالطاقة 

الشمسية تم تقسيم 

نصفها عىل الالجئني

رأس من البقر تم تطعيمها 

وتلقيحها ضد الديدان نصفها 

تم تقسيمه عىل الالجئني

طن من الغذاء تم تقسيم 

نصفه عىل الالجئني يف 

املخيم.

إعادة تأهيل 6 آبار 

رعوية 

تجهيزين للحفر تعمل 

بالطاقة الشمسية

حدائق متكاملة مع زراعة  

األسامك والخرضوات تم 

إنشاؤها

مخازن رعوية تم وضعها 

كل منها تبعد عن األخرى 

مبساحة 1كلم مربع

لجنة مختلطة لحل املشاكل وتسيري 

املوارد األساسية املوجودة وذلك 

بالتعاون مع املفوضية السامية 

الالجئني

حدائق لزراعة 

الخرضوات

 تم إنشاؤها 

مسلخة عرصية تم

 وضعها يف املخيم

هذه التدخالت مموله من طرف :


