
 دعم القدرات من أجل محاربة الهجرة الغري قانونية والجرمية املنظمة
واإلرهاب – املرحلة 2  يف موريتانيا

يف العقد املايض، بذلت جهود كثرية لتحسني القدرة الوطنية عىل إدارة الحدود وحفظ األمن يف موريتانيا. ولكن الطرق 

التجارية التقليدية عىل طول حدود موريتانيا الطويلة واملختلفة ال تزال هشة وتستخدمها الشبكات اإلجرامية لالتجار 

باألسلحة واالتجار باملخدرات واالتجار بالبرش. ومع استمرار األزمة يف مايل، وتهديدات بوكو حرام املستمرة يف الجنوب، 

وتدهور األوضاع االقتصادية يف املنطقة، يضاعف املتاجرون  بالبرش والشبكات اإلجرامية جهودهم لالستفادة من الجغرافيا 

املوريتانية لنقل شحنتها الغري مرشوعة. . وغالبا ما تستخدم األرباح التي تحققها الشبكات اإلجرامية لدعم أنشطة العنف يف 

املنطقة.

ويف إطار الرشاكة مع حكومة اليابان، تستجيب املنظمة الدولية للهجرة لهذه التحديات من خالل مساعدة حكومة موريتانيا 

ومواطنيها عىل زيادة الوعي بهذه التحديات األمنية. ويشجع هذا املرشوع عىل زيادة مشاركة أفراد املجتمع املحيل، مبن 

فيهم من شباب وأطفال، يف منطقة الحوض الرشقي التي تستضيف أكرث من 000 50 الجئ مايل، من أجل حامية السالم« 

القائم عىل »التعايش السلمي« ومام يسهل جمع وتحليل املعلومات املتعلقة باألمن من خالل شبكات فعالة يف موريتانيا 

الساحل. ومنطقة 

من أجل السالم ومشاركة الجهات الفاعلة املحلية - الطفولة والشباب املوريتاين 
< يف سبتمرب 2017، نظمت املنظمة الدولية للهجرة تدريبني عىل اإلسعافات األولية ملدة ثالثة أيام يف باسكونو. وكان أولها 15 

صبيا موريتانيا من باسيكونو و 15 شاب مايل من مخيم مبريا. وضم االجتامع الثاين 24 من أفراد املجتمع املحيل، مبن فيهم 

ضباط الرشطة املحلية واملنظامت غري الحكومية وممثلو املجتمع املدين. والغرض من هذه الدورات التدريبية هو الجمع بني 

أفراد من مختلف الطوائف يف حني تعليمهم املهارات األساسية الالزمة يف بيئة األزمات املعقدة.

  

التمويل :  حكومة اليابان

املده : 31 مارس 2017 - 28 فرباير 2018

الرشكاء :  حكومة  و  قوات األمن الداخيل   

ميزانية  : 525,000 $

مناطق التدخل :   نواكشوط و الحوض الرشقي
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< إبتداء من ديسمرب 2017، سيجري تنظيم قوافل وندوات ومنتديات عامة، عىل نحو مشرتك، بني الشباب املوريتانيني 
واملاليني للعمل معا من أجل حامية السالم عىل أساس التعايش السلمي.

< وباإلضافة إىل ذلك، ستقوم املنظمة الدولية للهجرة، فينوفمرب 2017، يف رشاكة مع خرباء محليني، بتنظيم حلقات عمل 
لألطفال من املوريتانيني واملاليني وأولياء أمورهم إلنشاء أدوات تعليمية لتعزز الصور اإليجابية للسالم.

تعزيز قدرة الرشطة والشبكة الوطنية والتعاون داخل منطقة الساحل
أنشأت املنظمة الدولية للهجرة مكتبا وصممت تدريبا خاصا يف ديسمرب 2017 ملساعدة الرشطة الوطنية يف إدارة متويل 

الجامعات العنيفة. ويسهل هذا املكتب والتدريب أيضا التعاون مع الوحدات الوطنية األخرى لتحليل املعلومات االستخبارية

ويف الفرتة ما بني ديسمرب 2017 ويناير 2018، من املقرر عقد حلقتي عمل لتعزيز الشبكة املرجعية 

الوطنية وزيادة التعاون يف منطقة الساحل

 © OIM - يقوم ضابط يف الرشطة الوطنية مبراجعة قاعدة بيانات املسافرين بعد حضور تدريب عن تحليل 

تعمل الرشطة واملجتمعات املحلية 

من  العنيفة  الجامعات  ملنع  معا 

التأثري عىل السلم واألمن يف موريتانيا 

ومنطقة  الساح


