
تعزيز إدارة الحدود، تسهيل حامية وإعادة إدماج املهاجرين يف موريتانيا
مبادرة االتحاد األورويب واملنظمة الدولية للهجرة

يف إطار الصندوق االئتامين لالتحاد األوريب يف إفريقيا

إن التحديات التي تواجه بلدان الساحل، مبا يف ذلك اإلرهاب، االتجار بالبرش االتجار باملخدرات واألسلحة، والهجرة غري 
النظامية، تحتاج إىل معالجة متكاملة. ونظرا ملوقعها، فإن موريتانيا متثل بلد عبور لكثري من املهاجرين يف أوضاع إدارية 
غري نظامية الذين يرغبون يف الوصول إىل شامل أفريقيا أو حتى أوروبا، وكذلك بلد مقصد لكثريين آخرين. غري أن قوات 

األمن املكلفة بإدارة حدود بلدان املنطقة تفتقر إىل املوارد البرشية والتقنية واملالية
وعىل الرغم من تعزيز قدراتها يف مجال إدارة الحدود، فإن التطور املستمر ملسارات الهجرة العابرة للحدود يف منطقة 
األمر،  بطبيعة  تعد  التي  الدولية،  للهجرة  حساسا  بلدا  موريتانيا،   يجعل  اإلقليمي  األمني  االستقرار  وعدم  الساحل 

متشابكه ومعقده

األورويب.  واالتحاد  للهجرة  الدولية  املنظمة  بني  للرشاكة  استمرارا  األورويب،  االتحاد  ميوله  الذي  املرشوع،  هذا  وميثل 
وهناك حاجة ماسه إىل تحسني عام يف مساعدة وحامية املهاجرين فضال عن قدرات إدارة الهجرة يف املنطقة لالستجابة 

لتدفقات هذه الهجرة املعقدة.
وستقدم املساعدة املبارشة إىل  1000 مهاجر عابر. وسيتم مساعدة  200 من املهاجرين غري النظاميني الراغبني يف 
العودة إىل بلدانهم األصليه. كام ستتسنى إعادة إندماج  400 مهاجر يف موريتانيا. ويف ضوء االحتياجات التي حددتها 
الحكومة، ستسهل املنظمة الدولية للهجرة العودة املؤقتة للعامل الوطنيني املؤهلني وتستعني بخرباتهم من أجل تنمية 

بلدهم األصيل
عىل  االعتامد  خالل  ومن  مايل.  مع  الجنوبية  الحدود  سيام  وال  الحدود،  إدارة  قدرات  ستعزز  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
املتبادلة بني قوات األمن والسلطات  التعاون والثقة  الحدود، ويهدف أيضا املرشوع إىل تعزيز  املجتمعات املحلية عرب 

املحلية و املجتمعات الحدودية

 © OIM صورة نقطه حدوديه يف سانية

املرشوع بصفة مخترصة: 

التمويل: اإلتحاد األرويب
املدة:  يونيو 2017 دجمرب 2020 

امليزانية: 8000000 أورو 
األطراف املعنية: الحكومة، القوات األمنية الداخلية 

)ضباط الدرك والرشطة( املجتمع املدين والجالية 
املوريتانية يف املهجر.

مناطق التدخل: انواكشوط، سيليبايب يف والية كيدمياغا، 
الحوض الغريب، الحوض الرشقي والحدود الجنوبية مع 

مايل1

            1. النشاطات املزمع اللقيام بها يف بعض الواليات األخرى.

مرشوع منفذ من طرف
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املحور 1: دعم تسيري الحدود ودمج املجتمعات املحلية الحدودية

< تويفر دراسات وتحاليل للدعم التقني للرشكاء املشاركني يف إدارة الحدود
< إنشاء أو إعادة تأهيل وتجهيز نقاط أمنية حدودية جديدة ومركز تنسيق بني الخدمات يف مايل والسنغال وموريتانيا

< توفري التدريب ل 300 من قوات األمن الداخيل املسؤولني عن الحدود
< وضع أنشطة إلرشاك املجتمعات يف إدارة الحدود وتيسري التعاون مع الدوائر األمنية.

املحور2: دعم ادارة  املهاجرين وضامن حامية والعودة الطوعية وإعادة دمج املهاجرين.

< توفري املساعدة والحامية ل 1000 مهاجر عابر. دعم العودة الطوعية ل 100 مهاجر ومتويل إعادة إدماج 100 مهاجر من سريا 
ليون وجمهورية الكونغو الدميقراطية.

< تعزيز قدرة الرشكاء الحكوميني عىل تقديم املساعدة إلعادة إدماج وحامية املهاجرين يف وضعية هشه
< دعم السلطات الوطنية واملحلية والرشكاء يف تويفر البيانات املتعلقة بأسباب الهجرة والتدفقات واالتجاهات لدعم وضع سياسات 

وبرامج إمنائية قامئة عىل األدلة

< القيام بحمالت توعية لتنبيه 30000 مهاجر عىل الطريق عن العواقب والبدائل للهجرة الغري نظامية
< توعية املجتمعات املضيفة ومجتمعات األصليه يف املناطق ذات تدفقات هجرة عالية

املحور 3: تسهيل الهجرة الدورية واملؤقتة بالنسبة للجالية املوريتانية املقيمه يف الخارج.

< تعزيز عودة 20 مواطن مؤهل حسب االحتياجات التي حددتها الحكومة

إن الهدف العام هو املساهمة يف 

تعزيز إدارة الهجرة وإعادة اإلدماج 

املستدام للمهاجرين يف موريتانيا


