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الهجرة وتسيري الحدود 

منظمة الهجرة الدولية تدشن آخر مركز حدودي ضمن مرشوع ممول من االتحاد األوريب

يف إطار مرشوع ميّوله االتحاد األوريب مببلغ 2.35 مليون يورو، تم تدشني 2.35 حدودي جديد يف لكصيبة 2 عىل 

الحدود مع السنغال.

وجرى التدشني يف السابع من ديسمرب بحضور املدير العام لإلدارة اإلقليمية )بوزارة الداخلية(، ووايل الرتارزة، والحاكم، 

وعمدة لكصيبة 2، وكذا رئيس الرشطة الجهوية 2، وممثل االتحاد األوريب.

وقد رصح املدير العام لإلدارة اإلقليمية خالل هذا الحفل بأن عىل »دول الساحل أن تواجه التحديات املتمثلة يف 

مكافحة اإلرهاب، وتهريب املخدرات، والجرمية العابرة للحدود. وتعترب منظمة الهجرة الدولية واالتحاد األوريب رشيكنْي 

أساسيني يف اسرتاتيجية تسيري الحدود بالجمهورية اإلسالمية املوريتانية«.

ويعد هذا املركز الحدودي األخري خامس املراكز املقررة يف مرشوع الهجرة وتسيري الحدود الذي بدأ يف يناير 2017 

وسيُختتم يف إبريل 2014  ويهدف املرشوع إىل التحكم عىل نحو أفضل يف تدفق الهجرة إىل موريتانيا عرب ضبط 

الحدود، ومساعدة املهاجرين األكرث هشاشة. وذكّرت آنكة اشرتاوس، رئيسة املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا بأن 

»عمل املنظمة يتمثل يف مساعدة الحكومة عىل تعزيز تسيري الحدود، ال للحد من موجات الهجرة، وإمنا لتسهيلها 

بشكل منظم وآمن ملصلحة املهاجرين أنفسهم، وخدمة للسكان املتاخمني للحدود وللشعب بأرسه«. 
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بحضور سلطات سامية وطنية وجهوية، إضافة إىل رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف 

موريتانيا، وممثلني عن منظمة األمم املتحدة )مفوضية الالجئني، برنامج األغذية العاملي(، شارك سعادة سفري 

اليابان هيزاتسوغو شيموتزو يف تدشني يف املركز الحدودي بفصالة يف الجنوب املوريتاين يوم 22 نوفمرب 

2016 ويندرج تشييد هذا املركز يف نطاق مرشوع »التسيري املنّسق لحدود النيجر، ومايل، وموريتانيا، 
وبوركينا فاسو«.

ويجّسد هذا املركز إرادة جامعية ترمي إىل مزيد من ضبط تدفق الهجرة ما بني مايل وموريتانيا مبا يضمن أمن 

املواطنني عىل أساس التعاون املكثف بني األهايل، وخاصة الشباب، والسلطات املحلية يف دوينكارا، وفصالة 

انيريي، وباسكنو.

ويعمل املركز بشكل وظيفي متاما، وهو مجهز بكامل املعدات مبا فيها أجهزة املعلوماتية، وهو مزود باملاء 

والكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.

وعىل إثر التدشني، ُعقد يف نواكشوط مؤمتر صحفي أوضح خالله سفري اليابان أن »التمويل يهدف إىل مساعدة 

الحكومة يف التصّدي للعديد من التحديات مثل الفقر واإلرهاب«.

سفري اليابان يشارك يف تدشني املركز الحدودي يف فصالة انيريي
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املصافحة بني السفري الياباين وايل حوض القرىب
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اسكتشات إذاعية

عىل مدى موسم الخريف سنة 2016، شارك 120 شابا يف منتديات نقاش بنواكشوط، ولعيون، وباسكنو، 

حول قضايا الهجرة غري النظامية، واالتجار بالبرش، والجرمية املنظمة، والغلو والتطرف، وذلك إلعداد 

استكتشات إذاعية.

وقد اجتمع الكوميديون املختارون، وعددهم 36، لتدارس األفكار وكتابة النص املرسحي. كام تلقوا دروسا 

يف تحسني الصوت واألداء التمثييل ليك يتمكنوا من العرض باللغات: الفرنسية، والحسانية، والبوالرية، 

والسوننكية، والولفية.

وأكد فريق الشباب يف لعيون أن »ورشات إنتاج اإلسكتشات اإلذاعية تشكل طريقة جديدة يف تطوير أنشطة 

التحسيس بشأن تسيري الحدود يف والية الحوض الغريب«.

وهذه اإلسكتشات املعدة بتمويل من حكومة اليابان، سيتم بثها عرب اإلذاعة لتحسيس السكان وتوعيتهم 

بقضايا الهجرة.

وفيام بعد، أتيحت للكوميديني الشباب يف لعيون وباسكنو فرصة إللقاء عروضهم عىل املأل بحيث تناولوا، عىل 

التوايل، موضوع الغلو والتطرف إبّان تدشني مركز فصالة انيريي، وموضوع الهجرة غري النظامية عند متثيل 

التعامل مع األزمات يف غوغي.
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التكوين حول اإلسعافات األولية والتسيري اإلنساين للحدود يف انيورو الساحل

»هل تريد أن تتعلم كيف تنقذ حياة برشية؟«  

ذلك هو التحدي الذي واجهه 60 مشاركا يف دورة تكوينية تم تنظيمها خالل شهر أكتوبر 2016 يف انيورو الساحل 

بتأطري من بعض أعضاء الفرق الخاصة بالحامية املدنية يف مايل وموريتانيا. وألول مرة التأم لفيف من الرشطة، 

وجمعيات الشباب، وممثلون عن األهايل املتاخمني للحدود املالية املوريتانية، من أجل التدرّب معا عىل تضميد 

الجراح، وإسعاف املصابني بضيق التنفس، والترصف إزاء لديغ األفاعي.

وفضال عن ذلك، قدم خبري من املنظمة الدولية للهجرة تكوينا حول التسيري اإلنساين للحدود لتحسيس املشاركني 

بطريقة التعامل مع األزمات املفاجئة التي تؤدي إىل نزوح أفواج غفرية من الالجئني عرب الحدود.

وتعكس هذه النشاطات التي مولتها الحكومة اليابانية ونفذتها املنظمة الدولية للهجرة بفرعيها املوريتاين واملايل أوُجها 

من التعاون املثمر فيام بني البلدين.

يف إطار مرشوع »تعزيز القدرة عىل التسيري الجامعي للحدود وحامية األهايل عىل جانبي الحدود املوريتانية 

املالية«، انعقدت بخاي يف الفرتة من 3 حتى 13 أكتوبر 2013 سلسلة من الدورات التكوينية حول تسيري 

الحدود واإلجراءات العملية للمراقبة، والكشف عن الوثائق املزورة، ومكافحة االتجار بالبرش.

وعىل مدى هذا التكوين الرابع املشرتك، تلقى 10 عنارص من الرشطة املوريتانية و 10 عنارص من الرشطة 

املالية تحسينا للخربة يف املواضيع اآلنفة الذكر عىل يد مكّوننْي اثنني من موريتانيا وآخريْن من مايل. كام 

تسنى لهم تعميق التبادل وتوثيق الروابط فيام بينهم ملزيد من ضبط الحدود وتأمينها. 

التكوين عىل تسيري الحدود / تزوير الوثائق / االتجار بالبرش يف خاي
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مترين حول التعاطي مع األزمات

ضمن مرشوع »تعزيز القدرة عىل التسيري الجامعي للحدود وحامية األهايل عىل جانبي الحدود املوريتانية 

املالية« املمول من قبل الحكومة اليابانية واملنفذ من طرف املنظمة الدولية للهجرة، تم القيام بتمريننْي حول 

التسيري اإلنساين للحدود والتعاطي مع األزمات عند الحدود يومي 16 و15 ديسمرب 2016 يف غوغي عىل 

الحدود ما بني موريتانيا ومايل. 

وقد توىل تنظيم هذين التمرينني فرعا املنظمة يف كل من موريتانيا ومايل وشاركت فيهام السلطات املحلية، 

وقوات األمن واإلسعاف، والوزارات واملصالح الفنية املعنية باألزمات الحدودية، عالوة عىل 120 شخصا من 

سكان غوغي الزمال )موريتانيا( و120 شخصا من سكان غوغي )مايل(.

كان إطار التمثيل عىل النحو التايل: قرية وهمية تهاجمها مجموعة مسلحة، 240 ممثال، جرحى من جراء 

الرصاص واألسلحة البيضاء، أطفال معرّضون للضياع وفاقدون للرعاية، سكان مذعورون يلوذون بالحدود طلبا 

للنجدة.

وبحسب قول امحامدة اميمو املدير العام لإلدارة اإلقليمية )وزارة الداخلة والالمركزية( فإن »هذا النوع من 

التمرينات يف غاية األهمية بالنسبة لنا ألنه ميكننا من قياس قدرتنا عىل مواجهة األزمات ومن تحسني آلياتنا 

األمنية«.

وهذا التمرين نابع من تصور املشاركني يف ورشة التسيري اإلنساين لألزمات الحدودية، وهو يتسم بطابع اإلبداع 

ألنه يهدف إىل تقييم اإلجراءات العملية يف مجال تسيري األزمات الحدودية والرفع من مستوى األداء بناء عىل 

التمحيص الدقيق.
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مكافحة االتجار بالبرش

قامت املنظمة الدولية للهجرة بتنظيم أربع دورات تكوينية حول االتجار بالبرش يف موريتانيا. وجرت الدورتان 

األوليان منها يف نواكشوط ونواذيبو لفائدة الرشطيني والدركيني. وتضمنتا عروضا ونقاشات وتبادال لألفكار 

وبعض األلعاب الهادفة إىل إدراك ماهية االتجار باألشخاص، وفنيات الكشف عنه، ومساعدة ضحاياه.

وقد رصح أحد الدركيني بقوله: »تعلمت فنيات للكشف مل أكن أعرفها من قبل، مام سيكون عونا يل يف 

مامرسة عميل امليداين. فقد أدركت مثال أهمية لغة الجسد للتعرف عىل الضحية املحتملة أو عىل املهرب«. 

كام عرب الرشطيون عن اهتاممهم بهذا التكوين وعن أهميته بالنسبة لعملهم: »إنه تكوين مالئم جدا، خاصة 

بالنسبة لنا نحن العاملني يف الضفة واملعرّضني ملثل هذا النوع من الحاالت«.

وفيام بعد تم تكوين 31 من القضاة وكتاب الضبط بالتعاون مع وزارة العدل، ومكتب األمم املتحدة ملكافحة 

املخدرات والجرمية، واملفوضية األممية السامية لحقوق اإلنسان. ويف هذا الصدد، قال السيد محمد األمني ولد 

سيدي بابا، األمني العام لوزارة العدل: »إن علينا أن نناضل للقضاء عىل آفة االتجار بالبرش ولحامية الضحايا 

ومعاقبة املجرمني«. وأوضح الجهود التي يبذلها البلد ملكافحة االتجار بالبرش، واملصادقة عىل جميع االتفاقيات 

املتعلقة بحقوق اإلنسان، وإقامة املؤسسات املتخصصة، وإصدار القوانني املجرّمة لالتجار باألشخاص. وعىل 

مدى أربعة أيام من التكوين تدارس املشاركون القادمون من مختلف أرجاء الوطن النصوص الترشيعية 

ذات الصلة، واستعرضوا بعض الحاالت من خالل أوضاع الضحايا وما يحتاجون إليه من حامية. وباملناسبة تم 

التطرق إىل الخصوصيات املحلية وكيفية مواءمتها مع السياق الدويل. وقد عرض خبريان أملانيان )هام املدعي 

العام بيرت هولزوارتث ومحامي الدفاع الدكتور إرميال فوجل( تجربتهام يف التعامل مع حاالت االتجار بالبرش يف 

أملانيا.

وأخريا، شارك 10 صحفيني يف تكوين أنعشه صحفي مغريب وتم خالله تقديم معلومات تتعلق بالهجرة 

والتهريب وحامية الحقوق اإلنسانية مبا فيها حقوق املهاجرين، باإلضافة إىل فنيات التحرير الصحفي 

واملنارصة، وطريقة تناول املعطيات الحساسة. وقالت العالية، إحدى الصحفيات املشاركات: »عندما بدأت 

التكوين حول االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين مل أكن أعرف املقصود من ذلك وال الفرق بني املسألتنْي. أما 

اآلن فبإمكاين كصحفية أن أكتب عن املوضوع مبراعاة حقوق املهاجرين وضحايا االتجار بالبرش«. وكان هذا 

التكوين خامتة لست دورات منظمة بالرشاكة مع املفوضية السامية لالجئني، واليونيسف، واملكتب الدويل 

للشغل، واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان.

وتندرج هذه التكوينات يف نطاق مرشوع »التعرف عىل االتجار بالبرش يف موريتانيا ومكافحته« املمول من 

قبل الجمهورية الفيدرالية األملانية والذي يسهم يف زيادة الوعي بظاهرة االتجار بالبرش وتعزيز قدرات 

الحكومة املوريتانية عىل الوقاية منه وحامية الضحايا ومالحقة املعتدين ومحاكمتهم.

وخالل هذه السنة، ساعدت املنظمة الدولية للهجرة 48 شخصا تعرفوا عليها عرب مختلف قنوات االتصال.

أربع دورات تكوينية حول االتجار بالبرش يف نواكشوط ونواذيبو
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الضحايا االتجار بالبرش كيف تعرفوا عن املنظمة الدولية للهجرة؟ .

التوعية املنظمة الدولية للهجرة

و كالة وجمعيات األمم املتحدة

الصديق , األرسة , صويت 

مصادر املعلومات

 48 صوت  ساعد

100 ٪ أنثى 18 سنة +

صوت

  8 صوت

  2 صوت

ت
صوا

األ
د 

عد
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التكوين يف مجال اإلعالم والتقنيات

يف يوم 30 أكتوبر تسلم 25 شابا مهاجرا، بكل اعتزاز عىل مرأى من عائالتهم، شهادات عن التكوين الذي 

تلقوه ابتداء من شهر أغسطس يف مجال اإلعالم والتقنيات. وكان لديهم حافز قوي لالستمرار يف الدروس 

املقدمة بالتعاون مع البعثة الكاثوليكية. 

وقالت إحدى املشاركات: »نشكر عىل وجه الخصوص أستاذنا الذي قبل، رغم مشاغله الجّمة، أن يقوم 

بتكويننا ومتابعتنا خطوة خطوة، بكل اهتامم وعناية، حتى اكتمل تكويننا«.

ويدخل هذا التكوين ضمن مرشوع ملكافحة االتجار بالبرش متوله حكومة الجمهورية الفيدرالية األملانية. ذلك 

أن االستفادة من التكوين والحصول عىل العمل يقلص مخاطر السقوط يف براثن املتاجرين باألشخاص.

OIM Mauritanie - النرشة اإلخبارية أكتوبر 2016 – يناير2017
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التكوين يف محو األمية

تم تنظيم دورتني يف محو األمية لصالح مجموعتني تضامن 15 من ضحايا االتجار ومن املهاجرات ذوات 

االحتياج، بتمويل من الجمهورية الفيدرالية األملانية وبالتعاون مع البعثة الكاثوليكية. وميّكن التكوين هؤالء 

النسوة من اكتساب بعض املعارف األساسية يف الفرنسية فضال عن التمكن من كفاءات تسمح لهن مثال 

بالعمل يف جو متعدد الثقافات. وبذلك يدركن قيمة التعليم.

وقد طرحت أصغر املستفيدات من محو األمية عىل عضو يف طاقم املنظمة الدولية الهجرة السؤال التايل الذي 

ينم عن تلهفها لولوج سوق العمل: »إذا تعلمت الفرنسية فهل سأحصل عىل عمل مثلك؟«.

OIM Mauritanie - النرشة اإلخبارية أكتوبر 2016 – يناير2017
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توزيع أدوية وتقديم استشارات طبية يف تيارت

يف أغسطس املايض استفاد أكرث من 700 شخص من استشارة طبية لدى طبيب عام، وطبيب أطفال، وطبيب 

عيون، وطبيب أسنان. ويف هذا اليوم بلغ عدد املستفيدين 1500. وفضال عن االستشارات الطبية حصل 

املستفيدون عىل أدوية من الصيدلية املتنقلة، وحصل األطفال عىل حقائب مدرسية عشية االفتتاح الدرايس، 

بدعم من املنظمة الدولية للهجرة، ومن املنظمة العاملية للصحة كذلك ومن رشكة ماتل عىل وجه الخصوص.

وتهدف حملة »ألننا جميعا برش« إىل تحسيس السكان املهّمشني مبخاطر االتجار بالبرش. ويرشح عثامن بوبكر 

تيام رئيس منظمة AES ذلك بقوله: »متّكن هذه العملية من تخفيف معاناة السكان املحتاجني الذين سبق 

التعرف عليهم يف مسح أظهر حاجتهم إىل األدوات املدرسية وإىل األدوية«.

وتندرج الحملة التي بدأت منذ شهرين يف إطار مرشوع »التعرف عىل االتجار بالبرش يف موريتانيا ومكافحته« 

املمول من قبل الجمهورية الفيدرالية األملانية.

ويف موريتانيا، تهتم املنظمة الدولية للهجرة كذلك مبساعدة املهاجرين عىل العودة إىل بلدانهم األصلية 

وعىل االندماج فيها، كام تقدم لهم مؤازرة قانونية واجتامعية ونفسية. وذكّرت السيدة آنكه اشرتاوس رئيسة 

املنظمة بأنه »حسب إحصائيات املنظمة الدولية للهجرة يوجد عرب العامل قرابة 21 مليون شخص خاضعني 

للعمل الجربي أو للسخرة واالستغالل الجنيس«.

يف 15 أكتوبر، شاركت املنظمة الدولية للهجرة واملنظمة غري الحكومية AES يف اليوم الثاين 

لالستشارات الطبية لفائدة السكان املحتاجني يف األحياء الهامشية من مدينة نواكشوط. 

وهذا اليوم جزء من حملة »ألننا جميعا برش«.

OIM Mauritanie - النرشة اإلخبارية أكتوبر 2016 – يناير2017
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توزيع أدوية وتقديم استشارات طبية يف تيارت

عقدت املنظمة الدولية للهجرة يف منتصف ديسمرب أول طاولة مستديرة حول التصنيف املرجعي للقدرات املحلية 

بهدف إنشاء نظام للتصنيف املرجعي من أجل حامية املهاجرين. وقد شارك يف هذا الحدث 30 عضوا من الحكومة، 

ومن الوكاالت األممية )اليونسيف، مفوضية الالجئني(، ومن املجتمع املدين. وسيجتمع الفريق الذي ترتأسه املنظمة 

الدولية للهجرة مرة كل شهرين. وهذه مرحلة حاسمة لتنسيق الخدمات عىل املستوى الوطني مع األنشطة املستقبلية 

املقدمة للمهاجرين.

ويعترب إنشاء هذا النظام الوطني للتصنيف املرجعي جزءا من »تحسني القدرات املوريتانية يف مجال دعم املهاجرين 

العابرين أو املحتاجني من خالل الولوج إىل الخدمات الصحية والقانونية واملساعدة عىل االندماج«. وقال كريستوس 

كريستودوليد مسرّي املرشوع إن »نظام التصنيف املرجعي يهدف إىل تحسني الخدمات املقدمة للمهاجرين يف موريتانيا 

برتشيد التعاضد فيام بني املتدخلني وُمْسدي الخدمات فضال عن تعزيز قدرات الحكومة املوريتانية يف مجال املساعدة 

للمهاجرين املحتاجني«.

وكان من النتائج امللموسة لهذه الطاولة املستديرة إعداد دليل للمهاجرين )سنة 2017( يبنّي جميع الخدمات التي 

توفرها الحكومة والوكاالت األممية واملجتمع املدين )الصحة، االستشارة القانونية، الرعاية النفسية واالجتامعية، اإلرشاد 

والنصح(، مع ذكر العناوين املفيدة لالتصال بها.

إن املرشوع الذي أطلق يوم السادس عرش ديسمرب 2016 بتمويل من االتحاد األوريب مببلغ 1.2 مليون يورو يف مببلغ 

1.2 مليون يورو يف نطاق برنامج التنمية والحامية اإلقليمية مبجّمع تقوده وزارة الداخلية اإليطالية يهدف إىل دعم 
الحكومة يف تلبية االحتياجات الخاصة للمهاجرين ذوي الهشاشة من خالل مساعدتهم عىل العودة الطوعية واالندماج 

يف موطنهم األصيل، وحامية القرّص غري املرافقني الذين يزاولون الدراسة يف املحاظر )املدارس القرآنية(. كام سيقدم 

املرشوع تكوينا لصالح رشكاء املجتمع املدين، والحكومة، والصحافة.

يف 15 أكتوبر، شاركت املنظمة الدولية للهجرة واملنظمة غري الحكومية AES يف اليوم 
الثاين لالستشارات الطبية لفائدة السكان املحتاجني يف األحياء الهامشية من مدينة 

نواكشوط. وهذا اليوم جزء من حملة »ألننا جميعا برش«.

OIM Mauritanie - النرشة اإلخبارية أكتوبر 2016 – يناير2017
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غادر 26 الجئا موريتانيا يوم 28 أكتوبر تحت اإلدارة العملية للمنظمة الدولية للهجرة يف إطار الربنامج األمرييك 

US Refugee Admission Program USRAP الستقبال الالجئني

وكان هؤالء الالجئون، وهم من جنسيات سنغالية وكامريونية وكونغولية وروندية وغامبية، ضحايا لالضطهاد يف 

بلدانهم أو للمتاجرة بالبرش، وقد وجدوا مالذا يف موريتانيا. وكان أحدهم، ويسمى جوناثان، قد ولد أمهق وتعرض 

للحيف والظلم منذ والدته. وهو اآلن أستاذ وكاتب ويحلم بنرش كتبه يف الواليات املتحدة األمريكية.

ومتول الواليات املتحدة األمريكية برنامج USRAP الذي يُعنى بإعادة توطني الالجئني عىل نحو دائم. وقد قاد 

مساَر الرتحيل بْدءا من املقابلة األوىل وحتى املغادرة الكثرُي من الفاعلني من بينهم: املفوضية السامية لالجئني، 

وسفارة الواليات املتحدة األمريكية، وقطاع األمن الداخيل يف أمريكا، ومكتب السكان والالجئني والهجرة، فضال عن 

املنظمة الدولية للهجرة. 

26 الجئا يحصلون عىل اإلقامة يف الواليات املتحدة، وباريس، وكندا

OIM Mauritanie - النرشة اإلخبارية أكتوبر 2016 – يناير2017

التوزيع حسب نوع املساعدة

املساعدة الطبية. 
املساعدة الغذائية 

برنامج نهاية األسبوع
محو أمية للكبار

القروض الصغرية يف مجال
الخياطة التدريب عىل والصباغة

املساعدة الطبية املهاجر / عرضة
املساعدة املبارشة

استقبال )املهاجرين والضعفاء واملرىض(

التدريب عىل استخدام الحاسوب للشبان 
الذين ترتاوح أعامرهم بني 30/14 سنة
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حصيلة املساعدة يف العودة الطوعية وإعادة االندماج

العودة انطالقا من موريتانيا

العودة إىل موريتانيا 

توّزع املستفيدين بحسب الجنس:

رجلامرأة

توّزع املستفيدين بحسب الجنس:

ساحل العاج

سويرسا  

سرياليون

بلجيكا الرنويج   

الكونغو الدميقراطي الكامريون

أهم البلدان األصلية مرتبة حسب األهمية:  

أهم البلدان املستقبلة مرتبة حسب األهمية:  

رجلامرأة
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إعادة الدمج فرديا وجامعيا خالل شهر أكتوبر لصالح 14 مستفيدا من ساحل 

العاج )كوت دي فوار(

يف الوقت الذي استقل فيه اإلفواريون األربعة عرش الطائرة من مطار نواكشوط قاصدين آبدجان كانت 

الفرحة تغمرهم حتى ولو كان التأثر االنفعايل محسوسا. وعرّب عن ذلك أحدهم قائال: »إن الفراق حتى ولو 

كان مختارا يولّد الحزن واالكتئاب«.

لقد قرر أغلب املستفيدين – بعد أن قدموا إىل موريتانيا لخوض مغامرة الهجرة إىل أوربا أو بحثا عن حياة 

أفضل – أن يعودوا إىل وطنهم بعد عدة سنوات من الغربة. وتحدث بعضهم عن الجحيم الذي عاشوه يف 

الطريق إىل أوربا أو عن فرص العمل والسلم التي وجدوها يف موريتانيا عندما نشبت الحرب يف بالدهم. وقال 

أحدهم: »أنا حزين حقيقة ملغادرة موريتانيا التي قدمت يل خدمات جّمة. فلست أدري كيف يكون مصريي 

لو مل أحصل عىل األمن الذي وفرته يل«.

وقد تم تجريب إعادة الدمج الفردي والجامعي ألول مرة يف موريتانيا بفضل متويل مشرتك من االتحاد األوريب 

وحكومة اململكة اإلسبانية. ويقتيض هذا املفهوم إرشاك املجموعة األهلية يف احتضان وتأطري العائد الذي قد 

يعاين اندماجا صعبا بعد سنوات الغربة. ويستفيد العائد من حصص للتوجيه املهني تبعا لحاجاته، ويحظى 

كذلك بالتكوين والدعم املايل الذي يعينه عىل القيام مبرشوع أو نشاط مهني يختاره.   

عىل أن املستفيدين مرتاحون يف املقام األول ملالقاة ذويهم الذين اشتاقوا إليهم بعد فراق طويل وهم سعداء 

بالعودة إىل أجواء الحياة اإلفوارية: »أنا مرسور بالعودة إىل بالدي ألنها وطني، واملرء ال يسرتيح إال يف بيته«.

OIM Mauritanie - النرشة اإلخبارية أكتوبر 2016 – يناير2017
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غادرت سوريا سنة 2011 شهرين بعد اندالع الحرب. كنت أسكن يف حي الحجر األسود 

بضواحي دمشق العاصمة. هاجرت مع أرسيت للعيش يف لبنان؛ وجدت عمال كميكانييك 

ملطابع األوفست يف مؤسسة لطباعة الكتب. بعد أشهر من اإلقامة يف لبنان قررت الرشكة 

فتح فرع لها يف نواكشوط وأرسلتني إىل هنا. مل أكن راغبا يف مغادرة لبنان. ويف السنة 

املاضية توقفت الرشكة عن العمل فوجدتني عاطال ومل أستفد من مستحقايت يف السكن 

والرعاية الصحية التي وعدتني بها اإلدارة. ومبا أن تخصيص دقيق فلم أجد عمال. ففي 

موريتانيا ال يوجد سوى مطبعتنْي تستعمالن ماكينات األوفست. وقبل أن أخرس عميل 

كانت حيايت يف موريتانيا مريحة ومل أكن أحتاج إىل يشء.

منذ سبعة أشهر افتتحت مطعام صغريا يف مرآب ألكسب بعض النقود. أسلفني األصدقاء 

ماال مل أستطع بعد أن أقضيه وقد بدؤوا يلحون يف طلبه. مل يكن فتح املطعم يستهويني، 
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أنا مهاجر – محمد
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لكن ال خيار يل، فال بد من اإلنفاق عىل أطفايل.

لدي ستة أطفال أعامرهم عىل التوايل: 16و14 و10 و8 و5 و3 سنوات. ذات مرة سقط ابني 

ذو الثامين سنوات من السطح حيث كان يلعب وحده. أنا أعمل مع زوجتي من الساعة 

الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل طيلة أيام األسبوع كلها. وال نجد الوقت لرعاية أطفالنا 

ألننا غالبا ال نلتقي بهم إذ نجدهم نياما عند عودتنا إىل املنزل. فهم يبقون وحدهم يف 

املنزل ويأكلون الخبز مخلوطا بجنب )البقرة الضاحكة(. وقد فقدوا طعم الفواكه ولذة 

اللعب يف الهواء الطلق.

مل يزاول أطفايل الدراسة خالل السنتني األخريتني. وبعد عدة طلبات، بدأت املفوضية 

السامية لالجئني تسديد مصاريف الدراسة اعتبارا من الصيف املايض. 

منذ أربعة أشعر وأنا عاجز عن دفع إيجار املنزل، وأنا مهدد بالطرد. واضطررت لبيع 

جميع املقتنيات املوجودة يف الشقة ألمتكن من اإلنفاق عىل مدى أسابيع قليلة. ومل يعد يف 

الشقة أثاث للنوم أو الجلوس، وكل ما فيها حصائر وجهاز تلفيزيون لألطفال. وأنا أتحداكم 

لدخول منزيل والصمود فيه ملدة عرش دقائق. فأصدقايئ يقولون إنه ينقصه األكسوجني.

منذ 2011 مل ألتق بوالدّي، وال بإخويت، وال بأخوايت. ومل أتحدث منذ سنة مع األهل الذين 

بقوا يف سوريا ألنه مل يعد هناك خط لإلنرتنت. وأنا أشتاق إىل االجتامعات العائلية وإىل 

ثقافة بلدي.

مل نفكر بالسفر إىل أي بلد ألن جميع البلدان يتطلب الدخول إليها تأشرية. وزوجتي وبعض 

أوالدي مل يعد لديهم جواز سفر ساري املفعول. وبالتايل ال نستطيع مغادرة موريتانيا.

إين ال أرى يل مستقبال هنا وال أستطع العيش عىل هذا املنوال. حلمي هو أن يحصل 

أوالدي عىل تكوين جيد وأن تتمكن زوجتي من البقاء يف املنزل لرعايتهم.

»تشجع املنظمة الدولية للهجرة التكاتف فيام بني جمع الفاعلني يف املجتمع املدين، 

والحكومة، واملنظامت الدولية، بشأن الدعم املبارش للمهاجرين. كام تسعى املنظمة 

الدولية للهجرة إىل التنسيق بني القطاعات لصالح املهاجرين عرب إنشاء مختلف اآلليات 

مثل: الطاولة املستديرة »حامية األشخاص يف موريتانيا وتنسيق العون املقدم للمهاجرين 

األكرث هشاشة«. 
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 حصص توعية حول فريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز

 لقد تم عقد مهمة تحصيصية بالرشاكة  مع املنظمة املهاجرين نواذيبو OMN يف نواذيبو من 21-20 

ديسمرب عام 2016.

 الترضيب 2 و كان املشاركون25 لقد همهم الترضيب جدا.

لقد شعرنا بحرية التعبري، وكانت  هنالك عديد من األسئلة حول هذا املوضوع

يف الواقع، قبل يومني، ألقي القبض عىل الكامريوين من قبل الرشطة وهددت بالطرد ألنها كان الواقي أوالحفظ يف حقيبتها.

لقد تم اإلفراج عن هذه املرأة من خل OMN التي رسعان ما حذر الوايل.

وعىل الرغم من النهاية السعيدة، متيزت هذه الحالة الروحية، وكان البد من التقليل اوالتهوين شأن هذا الحادث.

  ال يوجد اى قانون يف موريتانيا توقف شخص ما لديه الواقي الذكري.

بالعكس، هذه تبا ع حرا، يجب عىل الجميع الحامية.

 الفحص مجاين، رس ى وطوعية.

أنه من املمكن يف ثالثة هوائيات  ىف نواذيبو كانسادو مستوصف يف وسط املقاطع وCHNDB )مستشفى اسباين(.
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   AVRR برامج  لتقد تم ا عادة التنصيبآرستان 

عائلتني من  ا صل  سوريى تم ا عا د ة توطينهم يف فنلندا  استفادا  من املساعدة من طر ف املنظمة العلمية للهجر ة .

املنظمة العا ملية للهجرة با لتعا و ن مع  املفو ضية  الالجئني  تم  تسهيل إعادة توطني عائلتني  غادرتا 

موريتانيا لتستقرا يف فنلندا.

 من بني 12 شخصا، معظمهم من األطفال والنساء، وكانوا الجئني سورين يف موريتانيا.

و من املكن اآلن  ا ن يبد وا حياة جديدة يف السالم و هدوء يف البلد هم  املضيف الجديد.

وتعتقد املنظمة الدولية للهجرة أن الهجرة املنظمة تفيد كل من املهاجرين واملجتمعات املضيفة و كذللك 

الدول املغادرة
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اليوم العاملي للمهاجرين والذكرى الخامسة والستني إلنشاء املنظمة 

الدولية للهجرة

خالل تخليد الذكرى الخامسة والستني إلنشاء املنظمة الدولية للهجرة واليوم العاملي للمهاجرين الذي جرى 

يف نواكشوط مساء الرابع عرش من شهر ديسمرب، عربت آنكه اشرتاوس بالقول: »إن إظهار التنوع يذكّرنا بأن 

املهاجرين ال ينبغي أن ينحرص التعامل معهم يف املنظور األمني أو االقتصادي، بل يتعنّي اعتبار ما يقدمون من 

تجارب وقيم إلثراء الحياة يف البلد الذين يأتون إليه، إذ لديهم مساهامت مفيدة يف املعارف والكفاءات«.     

 وبهذه املناسبة، شاركت مجموعات من الفنانني يف مسابقة »املهاجر لديه موهبة« وأنعشوا حفال موسيقيا 

رافقه الرقص وحتى األلعاب السحرية، وتفاعل معه الجمهور بكل حامس. فمرحى للجميع !

وتشكر املنظمة املركز الفرنيس يف موريتانيا عىل تقدميه للدعامات الفنية واملتحف الوطني إلعارته مبانيه 

لتنظيم الحفل.

OIM Mauritanie - النرشة اإلخبارية أكتوبر 2016 – يناير2017

الساحر الصغري يف مسابقة » حصل عىل املو هب«



OIM Mauritanie - Bulletin trimestriel N°6 • Octobre / Janvier 20172

Internet www.iom.int/fr/countries/mauritania

Facebook @iommauritania

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

Tel: +222 45 24 40 81
Fax: +222 45 24 40 81

ملزيد من املعلومات حول مشاريع املنظمة يف موريتانيا، اتصل بنا  

! ابقوا عىل علم أنشطنت

هذه النرشة هي نرشة بعثة املنظمة الدولية 

للهجرة موريتانيا للجمهور إلطالعهم عىل 

مشاريعها يف موريتانيا

رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة  يف موريتانيا
Anke Strauss

iomnouakchott@iom.int
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