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املنظمة الدولية للهجرة – موريتانيا
الرسالة اإلخبارية  رقم 7 – يونيو/ سبتمرب 2017
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املنظمة الدولية للهجرة يف كلامت

تأسست املنظمة الدولية للهجرة سنة 1951 ، وتعترب اهم منظمة تابعة 

لألمم املتحدة املعنية بتسيري املهاجرين .

دولة عضو و 8 دول مراقبني مكتب عرب العامل

عامال، %95 منهم يعملون يف امليدان

مركزان إداريان :

مانيال 

اباناما

مكتبان لإلتصال

انيويورك 

اديس سبابا

مرشوع ناشط عربالعامل مبيزانية تقدر بأكرث من مليار دوالر

املقر الرسمي 

جنيف

مكاتب اقليمية :

داكار

نايرويب

القاهرة

ابروتوريا

سان جوزي

بيونس آيرس

بانكوك

ابروكسل

فينا

وقع االتفاق الرئييس بني املنظمة الدولية للهجرة وحكومة 
يف   2007 يوليو   15 يوم  املوريتانية  اإلسالمية  الجمهورية 

جنيف ومتت املصادقة عليه يوم 7 يوليو 2008.
 يقع املقر الرسمي للمنظمة يف انواكشوط باإلضافة إىل مكتبها 
الجهوي  يف باسكنو و سيليبايب و تعمل املنظمة الدولية للهجرة 
اآلخرين  والرشكاء  املوريتانية  الحكومة  مع  منتظمة  بصفة 
لدعم قدرات التسيري الوطني للمهاجرين وتقديم العون الالزم 

للمهاجرين يف البلد.
ترتكز املهمة األساسية للمنظمة الدولية للهجرة عىل ثالث محاور  

للتدخل: 

تسيري الحدود 

دعم املهاجرين

تثبيت السكان

 تقرير حول املساحة  واملوقع الجغرايف ملوريتانيا

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم 7– يونيو/ سبتمرب 2017

مهمة املنظمة الدولية للهجرة
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املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم  7– يونيو/ سبتمرب 2017

كلم   25 تبعد  صغرية  قرية  من  املنحدر   - حامدي  خاض 

الجنوب  يف  الواقعة  و  كوركول  والية  عاصمة  كيهيدي,  من 

من  البالغ  الرجل  هذا  كان  عادية.  غري  رحلة  املوريتاين- 

مهنة  وهي  »حكايا«  يعمل  لطفلني،  واألب  عاما  العمر51 

البوال  الثقافة  متجد  التي  املايض  حكايات  روي  يف  تتمثل 

الشفهية. الرواية  عرب  األجيال  تتناقلها  ثقافة  وهي  رية, 

البحث  يف  وأيام   أيام  مضت  املستحيل.  من  رضب 

يكن  ومل  واألمل  الصعوبات  من  الكثري  إىل  خاللها  تعرض 

ملجئ  عىل  وال  اليومي  قوته  عىل  الحصول  مبقدوره 

قادته  وفجأة  اليومي.  مقره  الشارع  اصبح  حيث  للنوم.  

الفولفولدي  يتكلم  وكان  غينيا  من  شخص  اللقاء  الصدفة 

مل الغيني  هذا  ان  مبا  و  البوالرية.  إىل  قريبة  لهجة  وهي 

الحكايات،  بهذه  كثريا  املعجب  و  وكان حامدي، 

مكتوبة  بطريقة  وجريانه  أقاربه  إىل  يدرسها 

ذلك،كان  مع  موازاة  و  الالتينية.  بالحروف 

ختان  يف  يتمثل  تقليدي  بعمل  يقوم  حامدي 

األطفال تحت سن السادسة من العمر يف ظروف 

بدائية جدا، حيث كان يستعمل سكاكني قدمية أو 

شفرات مل تكن معقمة. وهذه االطريقة املتوارثة 

الوحيدة  الوسيلة  تكون  ما  غالبا  األجداد  عن 

ليك  نائية  قرى  يف  يعيشون  الذين  األطفال  امام 

البدائية  الطريقة  وهذه  »راشدين«.  يصبحوا 

تشكل خطرا كبريا يف غالب األحيان  خاصة و ان 

األيام  أحد  يف  متوفرة.  ليست  الصحية  املتابعة 

قام حامدي بإجراء عملية مل تكن ناجحة، حيث 

تويف احد األطفال بسبب الجرح الذي تعرض له.   

بدأت  بقتله،و  وهددت  عنه  الضحية  عائلة  بحثت 

مسافة  حامدي  قطع  عنه.   البحث  يف  األمنية  السلطات 

اىل  االختباء،  أجل  من  الغرب  اىل  متجها  هاربا  كلم   25

ان وصل به املسري اىل قرية تسمى انيابينا. وهناك  وجد 

تهدأ  أن  انتظار  يف  االختباء  يف  ساعده  و  أقاربه  احد 

انواكشوط، األمور. واصل حامدي مسريه حيث وصل اىل 

عليه  عرض  فقد   ، حامدي  أقارب  يعرف  يكن 

طالبي  الستقبال  الفيدرايل  املركز  اىل   مرافقته 

استقبلته  املركز،  هذا  إىل  وصوله  وفور  اللجوء. 

يسمى  مركز  يف  ووضعته  اإلجتامعية  املساعده 

» Petit Château « وهو مركز استقبال لطالبي 

يف  أخريا  نفسه  حامدي  وجد  هناك  و  اللجوء. 

اليومي لكنه  ينام فيه ويحصل عىل غذائه  مكان 

لألسف تم اغالق  مركز » Petit Château«  يف 

مبا  األمنية.   الظروف  بسبب  وذلك   2017 يوليو 

للوحدة  التعرض  يف  يرغب  يعد  مل  حامدي  أن 

تقديم  فضل  فقد  مجددا،  الصعبة  الظروف  و 

الطوعية  العودة  أجل  من  املساعدة  طلب 

باملنظمة بإتصال  املركز  وضعه  موريتانيا.  إىل 

تقديم أجل  من  بلجيكا  يف  للهجرة  الدولية 

اإلندماج  وإعادة  الطوعية  للعودة  الالزمة  املساعدة 

األوريب.  االتحاد  طرف  من  املمول  الربنامج  ضمن  وذلك 

من  استقباله  تم  به،  التكفل  عىل  أسابيع  مرور  وبعد 

مطار  يف  مبوريتانيا  للهجرة  الدولية  املنظمة  طرف 

وقابل  األصيل  موطنه  إىل  حامدي  عاد  واخريا  انواكشوط. 

سنوات.  9 منذ  بهم  يلتقي  مل  الذين  ذويه  و  عائلته 

 و هناك، كان احد أقربائه  يف استقباله وعرض عليه املقابلة مع أحد 

املهربني بوسعه أن يساعده يف السفر إىل بلجيكا. قبل حامدي العرض 

بدون تردد. كانت الخطوة األوىل من هذه املغامرة الكبرية  تستدعي 

الحاويات(  ناقلة   ( الباخرة  بطاقم  لإللتقاء  انواذيبو  اىل  حامدي  سفر 

الحاويات. وصل حامدي  و قد تم اإلتفاق عىل ان  يعرب داخل احدى 

رصيف وصوله  فور  و   .  2008 مارس   8 يوم  ببلجيكا  آنفرس  مرفأ  إىل 

 امليناء، تخفي حامدي يف زي عامل الباخرة يك يتحاىش نقاط التفتيش. 

يسكن  حيث  املدينة  بروكسل  إىل  مبارشة  آنفرس  مرفأ  غادر 

يعرف  ال  الذين  أقاربه  عن  البحث  ،بدأ  وصوله  وعند  أقاربه.  

عىل  وال  عناوينهم  عىل  ال  متوفرا  يكن  مل  اسامئهم،  سوى 

الشارع يف  املارة  مبخاطبة  البحث  بدأ  وطبعا  هواتفهم.  أرقام 

التفاهم ان  بدى  وفورا  بالبوالرية.  يخاطبهم  كان  و 

عودة حامدي إىل موريتانيا بعد 9 سنوات من املهجر
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ساحل العاج

حالة رجوع من
 موريتانيا 

حاالت روجوع 
إىل موريتانيا 

سريا ليون

ملخص العوده الطوعيه يناير / أيلول 2017

الكامريون 

السنغال

مايل

غامبيا

غينيا

النيجر

الكونغو

بلجيكا

سويرسا

إسبانيا

ليبيا

النيجر

تحسني حامية األطفال املهاجرين

تعترب هجرة األطفال مكون دائم الحضور عرب التاريخ يف وسط وغرب 
أفريقيا.

وعادة ما ترتبط هجرة هؤالء األطفال باملامرسة التقليدية لطلب العلم 
وتحفيظ القرأن، ويغادرون منازلهم مبفردهم أو مرافقني بإرادتهم أو ال.
وهم عادة ال يحصلون أبدا عىل الرعاية الالزمة، وأحيانا يتم استغاللهم 

اقتصاديا، واالعتداء عليهم جنسيا، ويتعرضون للعنف.
ويف هذا السياق، ستقيم املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا مرشوعا 

إقليميا يهدف إىل تحسني حامية األطفال املهاجرين يف املنطقة، بتمويل 
من مملكة السويد.

األنشطة املقرتحة ستمكن من املساعدة عىل تحسني القدرة عىل ضامن 
حقوق الطفل، واملبادئ التوجيهية للمساعدة املبارشة، مبا يف ذلك تحديد 

مصلحة الطفل؛ وحمالت توعية يف املجتمعات األصلية أو العبور. وستشارك 
املنظمة الدولية للهجرة أيضا يف إعادة هيكلة وتجهيز مراكز رعاية األطفال 

املهاجرين لضامن حصولهم عىل املساعدة املناسبة.

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم  7– يونيو/ سبتمرب 2017
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التكوين ساعدين كثري، اآلن أمأل أوقايت خالل 
النهار. كنت دامئا يف املنزل دون أي عمل 
ويف أحد األيام أخربتني إمرأة عن الخياطة 
وتكلمت يل كذلك عن البعثة الكاتولوكية 

التي ساعدتني كثريا ، واآلن إشرتيت ماكينة 
للخياطة وميكنني أن أعمل يف املنزل أشرتي 
مستلزمايت وبعد ذلك أقوم ببيع منتجايت. يف 
الوقت الحايل لدينا فريق ضمن التعاونية، 

نقوم بصنع بعض املالبس وبعد ذلك نبيعها 

«

«

شكرا لله تعلمت الكثري من األشياء خالل هذا 
التكوين، اآلن ميكنني أن أعمل وأدرس زماليئ وأبنايئ

«

«

انواذيبو: مواصلة الرشاكة بني املنظمة الدولية للهجرة والبعثة الكاتولوكية

املوجودة مبوريتانيا منذ 1957 متثل مرجعية  الكاتولوكية  البعثة 

الديانات  و  األعراق  جميع   من  للمهاجرين  بالنسبة  أساسية 

املختلفة.  حيث تقدم الدعم للمهاجرين الذين يتعرضون لظروف 

صعبة قد تشكل خطرا عىل حياتهم وتقدم لهم الدعم النفيس. 

زيادة عىل ذلك، استطاعت هذه البعثة انشاء شبكة صلبة تسمح 

بإيجاد ماكانيزمات ميكن اإلعتامد عليها, هذه األسباب األساسية 

أجل  من  البعثة  اختيار هذه  اىل  للهجرة  الدولية  باملنظمة  أدت 

نظام  ووضع  بتطوير  سمح  التعاون  وهذا  متبادلة  رشاكة  بناء 

والدعم  األولية  الطبية  املساعدة  وتقديم  التكوين  يشمل  دعم 

املايل والدعم الصحي والتكوينات املهنية يف انواكشوط وانواذيبو.

الكاتولوجية  البعثة  بدعم  للهجرة   الدولية  املنظمة  قامت 

و  انواذيبو.  يف  الخياطة  يف  مهنيني  تكوينني  تنفيذ  يف 

امراة   26 لـ  سمحت  فرصة  التكوينات   هذان  شكل  قد 

الزخريف. التقطيع  و  الحرفية  املواد  بعض  صناعة  بتعلم 

من  يحاربن  ونافعة  مجدية  مسائل  يف  أوقاتهن  لقضاء 

تبادل  من  متكنهن  و   ، الجدوائية  بعدم  اإلحساس  خاللها 

الفريق. خالل  من  العمل  أهمية  معرفة  و  مشاكلهن  وتقاسم 

رغبتهن  ابدين  ـ  مشاركات    10 حصلت  التكوين  نهاية  ويف 

تعاونية  إنشاء  أجل  من  مايل  دعم  عىل  ـ  الفعالة  ومشاركتهن 

اصبحت  هكذا  و  للخياطة.   ماكنات  يشرتين 10  أن  وإستطعن 

كل  واحدة من هؤالء النسوة قادرة عىل صنع منتجاتها يف املنزل

التعاونية  تصبح   وسوف  التجارية  املخازن  لبعض  وبيعها 

مستقله. و  كام ميكنها كذلك مساعدة 5 نساء كل سنة.  يقوم 

دعم  عىل  التطبيقية،  املهارات  تعليم  عىل  ،عالوة  املكونون 

مفهوم املسؤولية لكل مشرتكة اتجاه املجتمع و داخل الفريق.

مرشوع  بتنفيذ   2015 منذ  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقوم 

دعم  من خالل  موريتانيا  يف  بالبرش  املتاجرة   ملحاربة 

عىل  ومساعدتهم  املدين  واملجتمع  الحكومة  قدرات 

تحديد هذه الظاهرة وتحسيس الجمهور حول مخاطرها 

املسؤولية. يف  املحتملني  والضحايا  الضحايا  إرشاك  و 

بالبرش  املتاجرة  ومعالجة  »فهم  مرشوع  متويل  يتم 

الفيدرالية. أملانيا  جمهورية  طرف  من  موريتانيا«  يف 

 ينحدرهؤالء النسوة بصفة أساسية من أوساط فقرية وليس 

مبقدورهن الذهاب إىل املدرسة والدراسة وليست لديهن أي 

من  تزيد  املهارات  هذه  عىل  فالحصول  متخصصة.  مهارات 

يف  الفعالة  املشاركة  من  ميكنهن  عمل  إيجاد  يف  حظوظهن 

النشاطات املالية واإلدارية يف بيوتهن. وقد أتيحت لهن الفرصة
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الدعم املبارش ألطفال » طاليبي« املوريتانني و القادمني من الدول املجاورة

تقوم املنظمة الدولية للهجرة، من خالل برنامج »تطوير 
قدرات التدخل يف موريتانيا و الخاص بالدعم املقدم 

للمهاجرين العابرين او الذين يعيشون يف ظروف  هشه 
من خالل توفري الخدمات الصحيه وضامن الحقوق الالزمه، 
و تقديم  املساعده من اجل اعادة اإلندماج« واملمول من 

طرف االتحاد األوريب، بتقديم الدعم بصفة مبارشة إىل أطفال 
يف وضعية هشة  يعيشون يف 7 محاظر ومدارس قرآنية تم 

تحديدها من طرف الربنامج يف مقاطعات مختلفة من مدينة 
نواكشوط. 

 فقد تم تقسيم بعض املواد الغذائيةـ  بالتعاون مع جمعية 
النساء معيالت األرس وجمعية العلامء يف موريتانيا »الرابطة«  
عىل 7 محاظر وذلك بإجاميل بلغ 630 كلغ من املعكرونة، و 
1350 كلغ من األرز و600 كلغ من البصل، و1150 كلغ من 

السكر... كمواد غذائية أساسية تضمن غذاء كامال يتم تقدميه 
ألكرث من 450 طفال تم تحديدهم يف هذه املحاظر.

كام يتم تقييم هذه املخزونات كل أسبوعني من طرف 
املنظمتني من أجل ضامن متوين مستمر. 

ومبناسبة عيد األضحى، املناسبة الدينية اإلسالمية حيث 
طلب الله تعاىل من إبراهيم عليه السالم تقديم األضحية، 
تم تقسيم  22 رأسا من الغنم عىل هذه املحاظر من أجل 

السامح ألطفال هذه املدارس القرآنية بإحياء هذا العيد 
وذلك مع احرتام العادات املتبعة يف هذا اليوم العظيم.
كام تضم نشاطات الدعم املقدم إىل أطفال »الطالبي« 

تقديم مواد التنظيف و األدوية وذلك خالل زيارات طبية 
وتحسيسية حول إجراءات اإلسعافات األولية التي يجب 

تقدميها، كام تعتزم املنظمة الدولية للهجرة تنظيم وتقديم 
بعض الدروس لتعليم اللغة الفرنسية يف املسقبل القريب .

 و موازاة مع ذلك، ستبدأ اعامل إعادة تأهيل هذه املحاظر 
خالل شهر سبتمرب املقبل.

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم  7– يونيو/ سبتمرب 2017
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تم  الذي  السيدا  محاربة  حول  تحسييس  يوم  نهاية  يف  املشاركني  أحد  يقول 
 .STOP SIDA منظمة  مع  بالتعاون  للهجرة  الدولية  املنظمة  طرف  من  تنظيمه 
وجود  أهمية   خاصة  املختلفة  املواضيع  من  للكثري  التطرق  تم  التكوينات،  هذه  خالل 
بعض  أو  السيدا   / املناعة  فقدان  بفريوس  التعريف   اجل  من  املجتمع  يف  مناوب 
 . السكان  من  ممكن  قدر  اكرب  تحسيس  و  لالتصال    األخرى  املعدية  الجنسية  األمراض 
املشاركني  أسئلة  عىل  اجاب  حيث  أخصايئ  طبيب  مع  مستديرة  طاولة  تنظيم  تم  قد  و 
السيدا. املناعة  فقدان  مرض  عن  الطوعي  الكشف  من  حصة  من  املشاركون  استفاد  كام 
قدرات  تطوير   « مرشوع  إطار  يف  األوريب  االتحاد  طرف  من  ممول  التكوين  هذا 
الذين  أو  العابرين  املهاجرين  إىل  املقدم  بالدعم  الخاص  موريتانيا  يف  التدخل 
املساعدة  وحقوق  الصحة  إىل  الولوج  خالل  من  وذلك  هشة  وضعية  يف  يوجدون 
املساعدة   « خدمة  من  املستفيدين  لجميع  يقدم  التكوين  ان  كام   .» الدمج  وإعادة 
مبوريتانيا. للهجرة  الدولية  للمنظمة    » اإلندماج  اعادة  و  الطوعية  العودة  عىل 

سوف أصبح ابا مربيا  يف نهاية هذا التكوين من أجل إسداء النصح 
ومساعدة مجتمعي حول موضوع مرض فقدان املناعة / السيدا

تكوين حول مرض فقدان املناعة / السيدا مباذا تفكرعندما تسمع كلمة »مهاجر« ؟

ـ   واضحة  له  بالنسبة  األفكار  لكن  ربيعا،   13 ذو  بيساو  غينيا  من  ـ  انتوان  يرفع 
يل. بالنسبة  باألمل  مرتبطة  املهاجر  كلمة  أصبعه:  وبخجل 

سيئ  تصور  لديهم  األطفال  من  الكثري  اإلجابة،  هذه  قدم  الذي  الوحيد  ليس  آنتوان 
الهجرة. عن 

طفأل   23 أكرث  شهادات  عىل  مبوريتانيا  للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب  حصل  فقد 
الكاتولوكية. البعثة  مع  بالتعاون  منظم  تحسييس  نشاط  خالل  مهاجرا 

لهم  سمح  الرسوم،  طريق  عن  املوضوع  هذا  حول  احاسيسهم  عن  فالكشف 
و  الصور  حلت  األويل  الوهلة  يف  بها.  التلفظ  عليهم  يصعب  اشياء  بالتعبريعن 

بعد  فشيأ   شيأ  الحديث  بدأ  رسومهم،  حول  مجتمعني  الكلامت.   محل  الرسوم 
حكاياتهم. برسد  األطفال  بدأ   ، تسائل  او  شغف  و  تردد  و  بخجل  و  واحيانا  ذلك. 

الهجرة  مفهوم  حول  األطفال  معرفة  اتساع  و  زيادة  إىل  يرمي  النشاط  هذا 
األلعاب  بعض  بفضل  وذلك  الهجرة  موضوع  حول  التفكري  تطوير  عىل  ومساعدتهم 

والتهريب.  بالبرش  املتاجرة  مشكلة  حول  توعيتهم  أجل  ومن  املشرتكة 
يف  بالبرش  املتاجرة  ومحاربة  فهم   « مرشوع  إطار  يف  التحسيس  عملية  تدخل 

الفيدرالية. املانيا  جمهورية  طرف  من  واملمول    » موريتانيا 

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم 7– يونيو/ سبتمرب 2017
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يعتقد سريي أن الهجرة العاملية تتجه نحو كوكب املريخ.

فيكتور يفكر يف املساعدة التي ميكن للمنظمة الدولية للهجرة 

تقدميها يف رحلة هجرة.

تحلم جدونيا بالحصول عىل منزل جميل.

بنسبت لربيس الهجرة متثل رحلة طائرة إىل فرنسا.

الهجرة تستحرض رحلة القارب بني أفريقيا وأوروبا ل ل أنجيل.

أما أنطوان، الهجرة جلبت له منزل جديد مع إمكانيات جديدة.

تذكرت ماري عىل الفور املطار والرحالت التي تجلبها الهجرة.

الطريق إىل املستقبل هو املدرسة للجميع ! وللفتيات أيضا لهن 

الحق يف التعليم املدريس.

فبالنسبة لكثري من األطفال، الهجرة تؤدي إىل الترشد، وإيجاد 

منزل يصبح رضورة.

أمتنى أن يجد جميع املهاجرين مأوى، وأن تتاح لهم الفرصة 

لتحقيق أحالمهم.

بالنسبة إىل إلتون، فإن الهجرة مرادفة للحرب واإلصابات واملوت.
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إحصلو عىل الفيديو يف 
هذا الرابط:

http://k6.re/h-VXN

قام مهني بالتعاون مع بعض الشباب يف نواكشوط ولعيون وباسكنو بكتابة 
مثانية اسكتشات يتم بثها عرب الراديو حول مواضيع الهجرة الغري قانونية والجرمية 

املنظمة والتطرف العنيف واملتاجرة بالبرش، وذلك يف إطار مرشوع  » تطوير 
القدرات الجامعية لتسيري الحدود وحامية السكان املحليني بني موريتانيا ومايل« 

واملمول من طرف الحكومة اليابانية.
و قد  تم بث هذه األسكتشات عرب قنوات مختلفة لإلذاعة املوريتانية )اسكتشان 

يف نواكشوط وواحد يف لعيون( باللغة الفرنسية وباللغات الوطنية املحلية 
)الحسانية والبوالرية والسونكية والولوفية(.

بفضل  اإلسكتشات  إنجاز هذه  تم  فقد  بلعيون.  شبابية  رئيس مجموعة  رصح 
تقوية   أجل  من  وذلك  الشبابية  والجمعيات  املجموعات  مع  الوثيق  التعاون 
تصميم الشباب والسكان املحليني من أجل الرفع من مستوى اإلجراءات األمنية 
فيها. يعيشون  الذين  السكان  وحامية  وموريتانيا  مايل  بني  الحدود  مناطق  يف 
واملشاركة  أفكارهم  تقديم  بغية  الشباب  بتعبئة  النشاط كذلك  كام سمح هذا 
يف يف إنجاز السيناريوهات،  و تشجيعهم عىل   إنتاج   األفكار   البناءة حول 

أنواعه،  بشتى  التحسيس  أهمية 
أجل  من  الفرصة  إعطائهم  و 
تحسيس  من  ومتكينهم  التعبري، 
دعام  املواطنني  قدرمن  أكرب 
إلستتباب السلم واألمن يف املناطق 
ومايل. موريتانيا  بني  الحدودية 
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بث بعض االسكتشات الهادفة عرب الراديو يف 
نواكشوط ولعيون.

الورشة السادسة للتكوين املشرتك
 بني موريتانيا و مايل.

الحدود  تسيري  حول  وموريتانيا(  )مايل  املشرتك  للتكوين  السادسة  الورشة 
للحدود. اإلنساين  والتسيري  بالبرش  املتاجرة  ومحاربة  املزورة  الوثائق  وكشف 

»أود أن أعرب عن شكري للمنظمة الدولية للهجرة عىل تنظيم النسخة السادسة  من 
هذه الورشة حول التكوين املشرتك والتي سوف تسمح لوكالئنا من الحصول عىل 
تجهيزات جديدة ستمكنهم من تطوير نظم الحامية وتأمني الحدود وكذا دعم التعاون 
مع إخواننا املاليني«. يقول العقيد محمد القاسم، مدير الرقابة الرتابية خالل حفل 
االفتتاح بحضور رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا السيدة آنك اسرتوس.

املشاركة  من  نساء   7 بينهم  من  ماليني  و10رشطيني  موريتانيا  30رشطيا  استفاد 
ذلك  و  اليابانية،  الحكومة  من  بتمويل  نواكشوط  يف  مشرتكة  تكوينية  دورة  يف 
املقدم من   ، التكوين  املايض. وقد شكل هذا  يوليو  و2  مايو  بني 29  ما  الفرتة  يف 
للرشطيني  سانحة  فرصة   ، دويل  وخبري  مايل  ومكون  موريتانيني  مكونني   4 طرف 
امليدانية  للمراقبة  العملية  والطرق  الحدود  تسيري  عىل  قدراتهم  وتقوية  لدعم 
وكشف الوثائق املزورة ومحاربة املتاجرة بالبرش و طرق التسيري اإلنساين للحدود.

التسيري  كيفية  ملآلفة  الربنامج،  هذا  خالل  من  للمشاركني،  الفرصة  أتيحت  كام 
حقوق  احرتام  عىل  بالرتكيز  وذلك  الحدود  عىل  تقع  التي  لألزمات  اإلنساين 
هشاشة. وضعية  يف  يوجدون  الذين  للمهاجرين  األساسية  واالحتياجات  اإلنسان 

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم 7– يونيو/ سبتمرب 2017
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دعم قدرات محاربة الهجرة الغري قانونية والجرمية املنظمة والتطرف العنيف يف موريتانيا

تحتضن األرايض املوريتانية، عىل قرار دول الساحل األخرى، الطرق التاريخية التي 
تستعملها الشبكات اإلجرامية من أجل القيام بعمليات التهريب و املتاجرة بالبرش، 

فضال عن كونها طرقا سالكة للهجرة الغري قانونية.
فهذه النشاطات الغري قانونية واملدرة للدخل، يف منطقة صحراوية مهجورة وذات 

كثافة سكانية تكاد تكون معدومة، تأثر سلبا عىل السكينة والسلم يف املنطقة وتشكل 
عائقا امام جهود السالم كام تتسبب يف نزوح العرشات من اآلالف من الالجئني إىل 

موريتانيا.
إضافة اىل ذلك،  تخيم  مخاطر ادماج واكتتاب الجامعات املتشددة ملجموعات 
الشباب اليافعني والغري مندمجني، فضال عن شباب املهاجرين الذين يعيشون يف 
وضعية هشة و ظروف صعبة، األمر الذي يشكل خطرا وشيكا عىل السلم العام.

و مواجهة لهذه التحديات ودعام لجهود الحكومة املوريتانية، تقوم املنظمة الدولية 
للهجرة بوضع هذا املرشوع، وذلك بدعم مايل من الحكومة اليابانية   » دعم قدرات 

– II محاربة الهجرة الغري قانونية والجرمية املنظمة يف موريتانيا  « –  الفصل
فالنشاطات املقرتحة نابعة من النتائج التي تم التوصل اليها يف إطارالفصل األول من 
هذا املرشوع والذي كان تحت عنوان: »  دعم قدرات محاربة الهجرة الغري قانونية 

والجرمية املنظمة يف موريتانيا « )مارس 2016 – مارس 2017(.

ويتألف هذا املرشوع من جزأين أساسيني يهدفان إىل دعم القدرات الجامعية 
الوطنية عىل محاربة ومنع الهجرة الغري قانونية والجرمية املنظمة يف موريتانيا.  

من جهة، دعم قدرات الرشطة الوطنية املوريتانية من أجل تحديد مصادر و 
طرق الحصول عىل التمويالت التي تتلقاها املجموعات التي متارس التطرف 

العنيف. من جهة أخرى، سيتم تنظيم بعض اللقاءات والورشات والتكوينات 
املشرتكة بهدف دعم وعي وتصميم السكان املحليني وخاصة الشباب واألطفال يف 
منطقة الحوض الغريب عىل تقبل اندماج الالجئني املاليني يف مخيم »امربه« وذلك 

دعام للسلم.
برنامج  » دعم قدرات محاربة الهجرة الغري قانونية والجرمية املنظمة يف 

موريتانيا « –  الفصل II–  يف كلامت:

-املدة: 11 شهرا )مارس 2017 - فرباير 2018( 

-امليزانية: 525 ألف دوالر أمرييك 

-املستفيدون والرشكاء: وزارة الداخلية والالمركزية 

)الرشطة والحامية املدنية( وزارة الشباب

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم  7– يونيو/ سبتمرب 2017
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املؤمتر السنوي 14 لألملان العاملني يف املنظامت الدولية

التأم املنتدى العاملي حول الهجرة 
والتنمية للمرة الثانية بوزارة أملانيا 
الفيدرالية للخارجية تحت الرئاسة 

املشرتكة ألملانيا 2018-2017 واملغرب من 
30-28 يوليو 2017. ويف إطار املوضوع 

األسايس:
 »نحوعقد اجتامعي عاملي حول الهجرة 

والتنمية« فقد ضم املؤمتر ما يقارب 650 
مشاركا مبا يف ذلك صناع القرارالسيايس 

لـ 140 دولة عالوة عىل املنظامت 
الدولية واملجتمع املدين والقطاع الخاص. 

وكانت املنظمة الدولية للهجرة ممثلة 
يف هذا املأمتر  من طرف املدير العام 

السيد ويليام لييس سوينك و ملزيد من 
املعلومات  زورونا عىل املوقع: 

https://gfmd.org

مبناسبة حضورها ضمن 400 زميل أملاين عاملني يف 
املنظامت الدولية املختلفة، شاركت السيدة آنك 

اسرتوس )رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة 
مبوريتانيا(  يف ورشة محادثات حول الهجرة 

والتنقل يف وزارة الشؤون الخارجية خالل الفرتة ما 
بني 7-6 يونيو 2017. ونظرا ألهمية مسألة الهجرة 
واللجوء والتنقل يف الوسط األوريب وأملانيا الحالية، 

تم اختيار موضوع هذه الورشة من طرف 
املنظمني للمؤمتر الرابع عرش السنوي لألملان 

العاملني يف املنظمة الدولية للهجرة. 
سعادة السفري كودز اشميث– بريم، سفري 

املنتدى العاملي حول الهجرة والتنمية، ترأس 
املحادثات وأخرب املشاركني عن النتائج النهائية 
لإلجتامع األخري للمنتدى يف برلني وذلك أيام  

فقط قبل انعقاد هذه الورشة. السيد هانز شودر 
من) مفوضية األمم املتحدة السامية لالجئني( و 

السيدة آنك اسرتوس قدما تحليال لطرق الهجرة و 
التنقل بصفة شاملة و يف اوساطهم املحلية.

السيدة اسرتوس كانت سعيدة بصفة خاصة 
إلتاحة هذه الفرصة لالطالع عىل معلومات 

أكرث عن موريتانيا والوسط املهجري يف 
منطقة الساحل، وقد أشارت إىل رضورة فهم 

اكرب لألوساط املحلية خالل تنفيذ املشاريع 
والتكوينات وإنشاء السياسات. 

ومن وجهة نظرها، فقد تم القيام بالكثري من 

املشاورات واتخاذ الكثري من القرارات حول الدوافع 

العميقة والتحديات بدون إدماج الخرباء بصفة 

كافية  وإرشاك القدرات املحلية.

لقد أصبح من الرضوري ، اكرث من اي وقت مىض، ايجاد حكامة للهجرة 

هجرة  ضامن  أجل  من  األساسية  والنظم  املبادئ  من  مجموعة  وإنشاء 

األعضاء  الدول  اتفقت  السياق،  هذا  ويف  ومنتظمة.  ومنظمة  مضمونة 

اىل  تهدف  محادثات  يف  البدء  عىل   2016 سبتمرب  يف  املتحدة  األمم  يف 

سينعقد  الدولية  الهجرة  حول  دويل  مأمتر  ، خالل    2018 سنة  الوصول 

سنة 2018 ، اىل اتفاق دويل )اتفاق األمم املتحدة العاملي حول الهجرة(.

ومن  وشاملة  وتاريخية  طوعية  املقاربة  تكون  أن  ينتظر  و   

ودعم   ، الهجرة  مبشكلة  املتعلقة  التحديات  جميع  مواجهة  أجل 

العاملي،  املستوى  عىل  املستدمية  التنمية   يف  املهاجرين  مساهمة 

العبور. بلدان  يف  أو  األصلية  بلدانهم  ويف  االستقبال  بلدان  يف  و 

و نظرا لخربتها الواسعة يف هذا املجال ، فقد تم اختيار املنظمة الدولية 

للهجرة  كرشيك فني مختص من أجل تقديم الدعم الالزم للحكومات.

املهاجرين  حقوق  حول  املواضيعية  الندوات  مع  وموازاة 

الدويل  بالتعاون  مرورا  للهجرة،  السيئة  العوامل  ومحاربة 

عىل  ـ  مدعوة  الحكومات  فإن  بالبرش،  واملتاجرة  والتهريب 

اآلراء.  وابراز  التفكري  مجهود  يف  املشاركة  إىل  ـ  الوطني  املستوى 

دولة،  كل  تواجهها  التي  والتحديات  التوصيات  جميع  استقبال  وسيتم 

من خالل االستشارات الوطنية املقدمة، وذلك بدعم من مكتب املنظمة 

الدولية للهجرة قبل أن يتم تجميعها يف نطاق تقرير موحد عىل املستوى 

اإلقليمي مقدم من طرف اللجنة الفنية إلفريقيا إىل دول إفريقيا الغربية.

وسيتحمل ممثالن، أحدهام من الحكومة، واآلخر من املجتمع املدين، صوت 

موريتانيا أثناء املشاورات دون اإلقليمية يف داكار يف 27 و 28 سبتمرب 2017.

تدخل أممي من أجل ضامن هجرة 

منظمة

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم 7– يونيو/ سبتمرب 2017
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منذ 2013 حققت املنظمة الدولية للهجرة النتائج التالية عىل مستوى الوالية:

ملخص حول تدخالت املنظمة الدولية للهجرة عىل مستوى مدينة باسكنو

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 1 كلم

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

تتدخل املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا يف واليات الحوض الغريب منذ ابريل 2011 وذلك جراء التدفق املكثف للمهاجرين املاليني. وتتمحور املشاريع التي تنجزها أساسا حول 

تثبيت السكان املستضيفني ودعم الالجئني املاليني يف مخيم »امربه«. و اما املشاكل التي تتعرض لها  املنطقة أساسا ، عىل قرار منطقة الساحل بصفة عامة، فتكمن يف كيفية  

للبقاء 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.  
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مع اقرتاب موسم األمطار، تظهر عدة أمراض متعلقه بالنظافة. الالجئون من مخيم مبريا ليسوا مبنأى عن ذلك قد عينت املنظمة الدولية للهجرة مستشارا 
لتدريب وتوعية النساء واألطفال بشأن كيفية مكافحة املالريا ومامرسات النظافة الجيدة التي ينبغي تطبيقها يف تلك الفرتة تم تدريب 6722 من األمهات 

والطالب و توعية 3815 عائله الجئه ماليه 

مكافحة املالريا والتدريب  عىل النظافة الصحية

16املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم 7– يونيو/ سبتمرب 2017
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البحث عن فرص التعاون مع الفاعلني االجتامعيني 
واالقتصاديني يف انواذيبو

وقد أجمعت األطراف التي تم لقاؤها عىل األهمية الكربى للمرشوع 
وأبدوا استعدادهم للتعاون وإرساء عالقات رشاكة خاصة يف مجايل 

التكوين والدمج املهنيني.
وقد أكدت هذه األطراف عىل أهمية تحديد االحتياجات الحقيقية 

للسوق من أجل انجاز برامج للتكوين وتقديم حصص تكوينية 
مهنية ذات جودة عالية تختتم بتقسيم شهادات )BTS( وأكدوا 

باعتبارها عاصمة اقتصادية ملوريتانيا تحظى بأكرث من %55 من 
العرض الوطني للتكوين املهني،  فقد كانت انواذيبو الوجهة األوىل 

لفريق مرشوع » أميل« من أجل اكتشاف فرص التعاون والرشاكة مع 
الفاعلني االجتامعيني واالقتصاديني يف املنطقة وذلك  يف الفرتة ما بني 

25-20 أغسطس 2017.
وقد أجرى فريق مرشوع » أميل«  يف انواذيبو بعض اللقاءات مع 

املسؤولني األساسيني والفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني يف الوالية و 
الناشطني يف املجتمع املدين، خاصة اسنيم واالتحادية الوطنية للصيد 
ومرفأ انواذيبو املستقل ومنطقة انواذيبو الحرة ومنتدى الشباب يف 

انواذيبو ودار الشباب... الخ

 كذلك عىل أن حصص التكوين املهني التي سوف يتم تقدميها 
يجب أن تكون مرفوقة بتكوينات يف اللغات وخاصة اللغة 

الفرنسية.
 و اعترب املتدخلون أن قطاعات الصيد والسياحة هام القطاعان
األكرث أهمية عىل املستوى االقتصادي و األكرث توفريا لفرص العمل 

عىل مستوى مدينة انواذيبو.
أما بالنسبة للمشاريع الصغرية، فإن االحتياجات أساسا تكمن 
يف إيجاد التمويل الالزم من أجل القيام بالنشاطات والحصول 

عىل القروض امليرسة من أجل اقتناء اللوازم واملعدات.
أما االحتياجات عىل مستوى اليد العاملة فإنها تبدو أكرث حدة 

و خاصة مع إدماج بعض التكنولوجيا الجديدة واملتطورة )مثل 
اجهزة فحص السيارات بالنسبة للعاملني يف ميدان امليكانييك(.

اما  فيام يخص الشباب والنشاطات املقدمة لهذه الفئة 
االجتامعية )نشاطات رياضية، ثقافة وفنية وما إىل ذلك(،  فقد 
قام منتدى و دار الشباب عىل مستوى مدينة انواذيبو بتقديم  

نشاطاتهم وخططهم العملية املستقبلية وعربوا عن أملهم يف 
التعاون مع هذا املرشوع.

رسم خارطة ملنظامت املجتمع املدين من أجل 
إنشاء مركز ثقايف للتبادل بني الشباب يتم تسيريه 

من طرفهم.

من أجل دعم حرية التعبري لدى الشباب،  يهدف برنامج 
»أميل« إىل إنشاء مركز ثقايف لتبادل اآلراء بني الشباب يف أحد 

احياء الضواحي يف مدينة انواكشوط.
 ويف هذا اإلطار قام املرشوع بطلب خدمة بعض االستشاريني 

املستقلني من أجل وضع خارطة مفصلة حول منظامت 
املجتمع املدين املوجودة يف انواكشوط والتي ميكنها أن تتعاون 

وأن تستفيد من تدخالت املرشوع يف إطار املركز الثقايف. 

و تعطي النسخة األولية من هذه الخريطة معلومات أساسية 

حول هيكلة منظامت املجتمع املدين املوجودة يف انواكشوط 
وقدراتهم واحتياجاتهم خاصة فيام يخص التكوين ودعم 

القدرات.
ومن أجل تعميق اآلراء حول انشاء املركز الثقايف للتبادل 
بني الشباب، تم تنظيم مجموعة مناقشة يف الفرتة ما بني 
22-21 يونيو 2017 وذلك يف شكل World café. وخالل 

نصفي اليومني تم فتح إطار حر من أجل التطرق إىل حقائق 
املراكز  الثقافية يف موريتانيا، وخاصة يف انواكشوط، و تحديد 

احتياجاتهم وأهدافهم التنموية. و سيتم وضع التوصيات 
الصادرة خالل هذين اليومني يف الحسبان من طرف فريق 

املرشوع وذلك خالل إنشاء املركز والذي سوف يتم تسيريه من 
طرف الشباب أنفسهم.

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم 7– يونيو/ سبتمرب 2017
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مكنت دراسه علميه أجريت عىل:

1032
شاب

482
رشكه

من تحديد خمسة  قطاعات اقتصادية

 ذات قدرة تشغيلية عالية يف موريتانيا:

الصيد البحري  املناجم

املباين و األشغال العامة الخدمات

الزراعه و التنميه

أربع ميادين تعترب مواطنا هامة  للشغل يف موريتانيا

املوريتاين،  الشباب  إعطاء  هو  املرشوع  أهداف  أحد 
واالقتصادية  االجتامعية  الفرص  املحاظر،  خريجي  خاصة 
املناسبة  املهنية  التكوينات  بعض  تلقي  خالل   من  وذلك 
هذه  من  وانطالقا  الوطني.  السوق  احتياجات  مع  واملتالمئة  
تحديد  أجل  من  دراسة  عىل  يعكف  املرشوع  فإن  الرأية،  
موريتانيا. يف  للشغل  مواطنا  توفر  التي  األساسية  القطاعات 
خالل  من  بالدراسة  املكلف  االستشاري  املكتب  قام  وقد   
كام  شابا   1032 يناهز  ما  مقابلة  و  العلمية  التحقيقات  بعض 
وبوتلميت.   والنعمة  وانواذيبو  انواكشوط  يف  رشكة   482 زار 
بنتائج  مرفوقة  العلمية  التحقيقات  هذه  نتائج  اوضحت  وقد 
والتكوين  الشغل  قطاع  يف  األساسيني  الناشطني  مع  املحادثات 
والدراسات  املختلفة  الرسمية  الوثائق  تحليل  عىل  عالوة،  املهني 
قطاع  اىل   باإلضافة  أنه  ؛  امليدان  هذا  يف  بها  القيام  تم  التي 
العمل: توفر  ان  ميكن  أخرى  قطاعات   4 توجد  املعادن، 

 BTP العمومية  واألعامل  -البناء 
والتنمية  -الزراعة 

البحري -الصيد 
واملطاعم..(. )الفندقة  -الخدمات 

إطار  يف  والفني  املهني  التكوين  تقديم  سيعتمد  و 
العمل  لسوق  الحقيقية  االحتياجات  عىل  »أميل«  مرشوع 

الدراسة.  عنها  ستتمخض  التي  النتائج  وعىل  املوريتاين 

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم 7– يونيو/ سبتمرب 2017
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عامل ذو مهارات عالية يركز عىل إصالح جزء ميكانييك معقد أمام الزبون.



د 
دو

لح
ري ا

سي
ت

ن
ري

اج
مله

م ا
دع

نواكشط

باسكنو

20

©
O

IM
/A

.N
ic

ul
ita

/2
01

7

للهجرة  الدولية  املنظمة  قامت  املوريتاين،  الرتاب  عىل  متثيلها  دعم  أجل  من 
الدولية  املنظمة  فإرشاك  سيليبايب.   يف   2017 أغسطس  يف  مكتب  بفتح 
مواصلة  أجل  من  وذلك   ، أساسيا  يعترب  املحيل  املستوى  عىل  للهجرة 
يف  بكثافة  واملوجودة  األصلية  واملجتمعات  املضيفة  املجتمعات  مع  رشاكتنا 
األمنية  السلطات  مع  بالتنسيق  كذلك  املكتب  هذا  سيسمح  كام   كيدمياغا. 
املحليني. للسكان  خدمة  وذلك  يرام  ما  أحسن  عىل  بالعمل  القيام  أجل  من 

مكتب  سيليبايب

سيليبايب

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا - الرسالة اإلخبارية رقم  7– يونيو/ سبتمرب 2017
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1. Chiffres du 1er Janvier au 27 Août 2017 - Missing Migrants Project by 
International Organization for Migration (IOM).
2. Activités prévues dans d’autres régions.
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مبادرة من الصندوق االئتامين لالتحاد األوريب يف إفريقيا - املنظمة الدولية للهجرة من أجل دعم تسيري الحدود وحامية وإعادة 
دمج  املهاجرين.

خالل 8 أشهر فقط، لقي ما ال يقل عن 12410 من 
األبيض  البحر  الهجرة يف  املهاجرين  حتفهم عىل طريق 

املنطقة معقدة  املهاجرين يف هذه  فنشاطات   . املتوسط 
قانونية، آخرون يف  إدارية  ومتنوعة. مهاجرين يف وضعية 

وطالبي  اوالجئني،  أطفال غريمصحوبني  قانونية،  غري  وضعية 
إفريقيا  الهجرة إىل  يتقابلون عىل طرق  ؛ جميعهم   لجوء 

القانونية،   كانت وضعيتهم  ومهام  أوربا.  إىل  ومنها  الشاملية 
فإن حامية هؤالء الرجال واألطفال و والنساء تصبح رضورة

املخاطر  اىل  بالنظر  خاصا  اهتامما  تستدعي  حتمية 
واالستغالل. بالبرش  باملتاجرة  املتعلقة 

االئتامين لالتحاد  الجهوية للصندوق  املبادرة   ويف إطار 
األوريب يف إفريقيا واملمول من طرف االتحاد األوريب،  
لحكومات  الالزم  الدعم  للهجرة  الدولية  املنظمة  تقدم 

أكرث من 14 دولة يف املنطقة وذلك بغية االستجابة 
ادارات  وإىل  للمهاجرين  املستعجلة  الحامية  وتقديم 
املهاجرين. و كدولة عبور واستقبال و وجهة،  تسيري 

املبادرة.  بهذه  بشكل خاص  معنية  موريتانيا  فإن 
رغم أن املقاربة إقليمية يف حد ذاتها، إال أن تدخل 

الوطني من أجل تسيري  املستوى  ـ عىل  موريتانيا 
الظروف املهاجرين ودعمهم يف  أفضل ألفواج 

الحدود  تقوية قدرات تسيري  من جهة أخرى، ستحظى 
بجانب من الدعم  وخاصة الحدود مع  مايل. و طبقا 

للرشكاء  فني  دعم  تقديم  سيتم  والتحاليل،  الدراسات  لبعض 
الحدود.  هذه  بتسيري  املعنيني 

باملقابل وموازاة مع تكوين أعوان األمن عن املستوى 
نقاط  بناء  الحدود، سوف سيتم  بتسيري  املعنيني  الداخيل 

والسنغال  مايل  يضم  الخدمات  لتنسيق  ومركز  أمنية جديدة 
الالزمة. باملعدات  وتزويدها  تأهيلها  إعادة  أو  وموريتانيا 

الدمج  إعادة  اىل مواطنهم األصلية، وكذا  الطوعية  العودة 
لظروفهم  نظرا  و  املوريتانيني.  للمهاجرين  مستدمية  بصفة 

تقوية   للهجرة ستحرص عىل  الدولية  املنظمة  فإن  الصعبة،  
الالزم  الدعم  الحكوميون من أجل تقديم  قدرات الرشكاء 
املوجودين يف وضعية  املهاجرين  التأهيل وحامية  وإعادة 

الوطنية  السلطات  موريتانيا. كام سيتم دعم  هشة يف 
املعلومات حول  الحصول عىل  املحلية والرشكاء من أجل 

الهجرة وتدفق أفواج املهاجرين من أجل وضع أسباب 

الهجرة  بني  املقارنة  اهمية  اإلعتبار  سياسة مستدمية تضع يف 
واملجتمعات  العابرين  املهاجرين  فتحسيس  والتنمية.  

أساسيا من هذا  يعد جزءا  األصلية،  واملجتمعات  املضيفة 
األصلية حول  املجتمعات  تثقيف  أجل  الربنامج وذلك من 

يف  املتاحة  والبدائل  قانونية  الغري  بالهجرة  املرتبطة  املخاطر 
املجال. هذا 

أجل  لهم من  االقرتاحات  وتقديم  يواجهونها،  التي  الصعبة 
يعترب محوريا.  ـ  إعادة دمجهم  الطوعية وتسهيل  العودة 

الدولية  للمنظمة  املنظور،  فإن األهداف األساسية  ومن هذا 
أساسية. تهدف  إىل ثالث محاور  تنقسم  للهجرة يف موريتانيا 

الدعم  تقديم  إىل ضامن  للهجرة  الدولية  املنظمة  نشاطات 
يودون الذين  اولئك  العابرين وتشجيع  املهاجرين  و حامية 

)ضباط  الداخلية  األمنية  القوات  الحكومة،  املعنية:  األطراف 
املوريتانية يف  والجالية  املدين  املجتمع  والرشطة(  الدرك 

املهجر.
كيدمياغا،  والية  سيليبايب يف  انواكشوط،  التدخل:  مناطق 

الجنوبية مع مايل2  الرشقي والحدود  الحوض  الغريب،  الحوض 

كام يهدف املرشوع إىل دعم التعاون وإرساء الثقة 
وذلك  املحلية  والسلطات  األمنية  العنارص  بني  املتبادلة 

الحدود. القاطنني عىل هذه  السكان  باالعتامد عىل 
ويف األخري،  وتبعا لإلحتياجات املحددة من طرف 

تعمل عىل  للهجرة سوف  الدولية  املنظمة  فإن  الدولة، 
العاملة  الوطنية  للكفاءات  املؤقتة  العودة  تسهيل 
يف الخارج و ذلك من اجل االستفادة من خرباتهم 

األصلية. بلدانهم  التنمية يف  ووضعها يف خدمة 

مخترصة:  بصفة  املرشوع 
املدة:  يونيو -2017 دجمرب 2020

امليزانية: 8.000.000 أورو
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للبقاء عىل علم بأنشطتنا :

OIM Nouakchott
Lot 551 E Nord Tevragh Zeina - Nouakchott Mauritania (RIM) 

Tel : +222 45 24 40 81 // Fax : +222 45 24 40 81 
 iomnouakchott@iom.int

رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة
أنك سرتاوس

املوقع إلكرتوين
www.iom.int/fr/countries/mauritania

الفيسبوك
@iommauritania ©OIM/2017

خالل شهر أغسطس التقى جميع فريق املنظمة الدولية للهجرة مبوريتانيا 
عىل الشاطئ من أجل قضاء عطلة 2017.

 وقد شكل هذا اللقاء الودي فرصة سانحة لطاقم املنظمة يف انواكشوط 
وباسكنو وسيليبايب لتلقي تكوين حول كيفية مواجهة التوترالنفيس، اىل 

جانب املشاركة يف بعض النشاطات الرتفيهية سمحت ألعضاء الفريق 
بالتعرف اكرثعىل بعضهم البعض, كام كانت مناسبة للتعبري عن طموحاتهم 

وأحاسيسهم حول ظروف العمل يف املنظمة الدولية للهجرة مبوريتانيا.

الجددأنك سرتاوس، الوافديـن  الئـحة 

باساريالو آميل 

نيومان الكزاندر 

سريى يل

اونن مختار 

سوليامن صال 

نوكيليتا الكزاندرو 

كامارى روقية 

الرحامن  عبد  ليتو 

بابا هامد الم

احمد عبدي 

خدجة جوب

موىس تال

بوكم ابراهيام 

دميري فيكتوار 
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نشكر جميع املساهمني يف متوويل مشاريعنا !


