مرشوع منفذ من طرف

رئيسة اإلتحاد  ،ايطاليا

مرشوع ممول من طرف اإلتحاد األرويب

تطوير قدرات و اساليب التدخل يف موريتانيا املتعلق بالدعم املقدم للمهاجرين العابرين او الذين يعيشون يف ظروف
هشة و ذلك من خالل توفري الخدمات الصحية و ضامن الحقوف الالزمة  ,وتقديم املساعدة من اجل اعادة اإلندماج.
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يف باحة املحظرة ,انواكشوط.

يتميز شامل افريقيا مبظاهر معقدة من الهجرة تتجىل من خالل التنقل داخل ،و خارج ،و عرب ،و بإتجاه املنطقة .و يزداد هذا التعقد
صعوبة نظرا لكون جميع التحركات داخل املنطقة تتميز بأنها « تدفقات مختلطة للمهاجرين» .فاملنطقة تشهد تدفق افواج من
املهاجرين يف وضعية غري قانونية تدفعها عوامل اقتصادية عرب افريقيا الشاملية من اجل الوصول اىل اوروبا.
و يف كل األحوال ،فإن طالبي اللجوء و الالجئني واملهاجرين املوجودين يف وضعية ادارية غري قانونية ،معرضون ،عىل نطاق واسع،
للمخاطر واإلستغالل و سوء املعاملة ـ الشيئ الذي يضعهم يف وضعية اكرث هشاشة .لذلك فإن حامية وصيانة حقوقهم تعتربأولوية
قصوى .فقد اصبح النزوح القرسي والتدفقات املختلطة للمهاجرين ظاهرة منطية معاشة.
لذلك ،تم تحديد رضورة الربامج الجهوية املدعومة واملوسعة من اجل التنمية والحامية ( )RDPPsيف افريقيا الشاملية ( )NAوالقرن
اإلفريقي من طرف  task force méditerranéenneالتابع لإلتحاد األورويب و ذلك من اجل اإلستجابة اىل احتياجات وحامية التدفقات
املختلطة للمهاجرين الحاليني من خالل ضامن مقاربة أكرث تنسيقا لجميع اإلجراءات املوجهة اىل التنمية.
تعتربموريتانيامنطقةعبورمهمةبنيافريقياجنوبالصحراءوافريقياالشامليةواوروبا.حيثيجداملهاجرينوضحايااملتاجرة
بالبرشأنفسهم عالقني عىل الرتاب املوريتاين ،مهجورين و مرتوكني ملصريهم .و نظرا لهذه الوضعية تتحتم الحاجة املاسة اىل التأطري و
الدعمالالزمنيملساعدتهم.
اهداف املرشوع:
يهدف املرشوع اىل دعم قدرات الحكومة املوريتانية و املجتمع املدين من اجل التدخل و األخذ بعني اإلعتبار لإلحتياجات الخاصة
للمهاجرين املوجودين يف ظروف هشة مع اعطاء اهتامم خاص لألطفال الغري مصحوبني .

النشاطات:
• دعم األطفال الغري مصحوبني الذين يدرسون يف املحاظر
• دعم و تطوير الوسائل املعتمدة من طرف السلطات من اجل اإلستجابة إلحتياجات املهاجرين الذين يعيشون يف ظروف هشة
• انشاء نظام مرجعي فعال و مناسب بني الجهات الفاعلة و املعنية باملوضوع.
• دعم املهاجرين املوجودين يف ظروف هشة و الراغبني يف العودة الطوعية اىل بلدانهم األصلية و مساعدتهم يف اعادة اإلندماج
• دعم قدرات الحكومة  ،و املجتمع املدين  ،ووسائل اإلعالم.
مناطقالتدخل:انواكشوط
املستهدفون :األطفال املهاجرون املوجودون يف املحاظر ،و املهاجرون الذين يعيشون وضعية هشاشة ،و الحكومة ،و املجتمع املدين،
ووسائل اإلعالم.
املدة :اغسطس  - 2016اغسطس 2018
امليزانية 1.2 :مليون يورو
رشكاء التنفيذ :الرابطة ،وزارة الشؤون اإلجتامعية والطفل واألرسة ( ، )MASEFوزارة الشؤون اإلسالمية و التعليم األصيل ،جمعية النساء
معيالت األرس()AFCF
التكوينات املقدمة يف بعض الواليات األخرى

بصفتها منظمة تابعة لألمم املتحدة مكلفة بالهجرة ،تتعامل املنظمة الدولية للهجرة مع رشكائها الدوليني من اجل العمل عىل احرتام
الكرامة اإلنسانية و رفاهية املهاجرين و دفع عجلة التنمية اإلقتصادية و اإلجتامعية من خالل الهجرة واملساهمة ،بصفة ملموسة ،يف
رفع التحديات املتزايدة التي يطرحها تسيريتدفقات املهاجرين .وتتمثل ميادين التدخل يف موريتانيا يف مراقبة الحدود و العمل عىل
منع الخالفات و تثبيت املجتمعات يف مواطنها األصلية و الهجرة و التنمية و محاربة اإلتجار بالبرش .وتتمحور هذه التدخالت يف شكل
الدعم املبارش و تقاسم املعلومات ،فضال عن القيام بالحمالت التحسيسية .و تهدف املنظمة الدولية للهجرة بصفة اساسية اىل تطوير
وتحسني اإلستجابات الشاملة ،اإلقليمية و الوطنية من اجل حامية و دعم املهاجرين و تلبية احتياجاتهم و مساعدة الحكومات و دعم
قدراتهامناجلتسيريافضلللمهاجرين.
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