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امرأة شابة تشارك يف قافلة التحسيس حول مخاطرالتطرف العنيف و الهجرة الغري رشعية يف احد شوارع انواكشوط

مهمة املنظمة الدولية للهجرة

وقع االتفاق الرئيس بني املنظمة الدولية للهجرة وحكومة
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية يوم  15يوليو  2007يف جنيف
ومتت املصادقة عليه يوم  7يوليو .2008
يقع املقرالرسمي للمنظمة يف انواكشوط باإلضافة إىل مكتبها
الجهوي يف باسكنو وتعمل املنظمة الدولية للهجرة بصفة منتظمة
مع الحكومة املوريتانية والرشكاء اآلخرين لدعم قدرات التسيري
الوطني للمهاجرين وتقديم العون الالزم للمهاجرين يف البلد.
ترتكز املهمة األساسية للمنظمة الدولية للهجرة عىل ثاللث
محاور للتدخل:

املنطمة الدولية للهجرة يف كلامت
تأسست املنطمة الدولية للهجرة سنة  ، 1951وتعترباهم منطمة تابعة
لألمم املتحدة معنية بتسيري املهاجرين .
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عندما نتجول يف شوارع إحدى مدن غرب إفريقيا ،فإن اول ما يلفت انتباهنا هو ان معظم األطفال
الذين يتسكعون يف هذه الشوارع غالبا ما يكونون مبفردهم وذلك يف غياب تام لذويهم ،البعض منهم
يعمل والبعض اآلخر يتسول كام ان البعض منهم يدرس وأما اآلخرون فإنهم يتسكعون.
احيانا ،ينحدر معظم هؤالء األطفال من البلدان املجاورة  ،تركوا منازل أهلهم بحثا عن تعليم افضل أو
بحثا عن تحقيق حلم،
يف أكتوبر اتصلت املنظمة السامية لالجئني باملنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا بخصوص شاب
البريي كان يود املساعدة من أجل العودة الطوعية إىل بلده األصيل« .كان اكريس متضايقا وكان
يتنفس بصعوبة وكان كالمه مخترصا ،عندما قابلناه» تقول افالفيا جييورداين ،منسقة حامية األطفال يف
املنظمة الدولية للهجرة عىل مستوى موريتانيا« .بعد هنيهة ،بدأ باإلنفتاح ،وحىك لنا عن روايته وعرب
لنا عن جميع احتياجاته».
يوتيويب
بعد انتشار مرض إيبوال والذي كان السبب وراء موت والده وبحثا عن حياة أفضل ،غادر اكريس
ميكنكم أن تتابعوا رحلة اكريس عرب الفيديو.
اليربيا بصحبة والدته وأخيه ورجل آخر «صديق لوالدته» عند وصولهم اىل انواكشوط مبوريتانيا،
حاول الرجل إقناع والدته بان مامرسة الدعارة هي أفضل وسيلة من أجل ضامن دراسة أبنائها وعندما
رفضت االقرتاح أصبحت تشعر بأنها مهددة مام اجربها عىل الهرب تاركة وراءها ابنها األكرب و األمل يحدوها بأن ذلك الرجل سيصحبه معه إىل أوربا.
«و بذلك ،أصبحت يف عهدة و تحت رعاية اليبريي من بلدي يسكن يف انواكشوط» ،يقول اكريس .كان اكريس يبلغ من العمر  12سنة ،لكنه كان ذكيا وكان راشدا .لقد تعلم القراءة يف أقل
من شهر و كان يطمح إىل حياة أفضل « .كنت أعيش مبفردي وأنا أعرف كيف أعتني بنفيس وكل ما أحتاجه هو مساعديت عىل مواصلة الدراسة .إذا قمتم بذلك فسوف أصبح رئيسا لالبرييا
وسوف أغري ظروفها إىل األبد» يقول اكريس .لكن الظروف التي كان يعيشها اكريس مل تكن تسمح له بتحقيق أحالمه ،لذلك طلب الدعم واملساعدة من املنظمة الدولية للهجرة من أجل
العودة إىل بلده األصيل وبدء حياة جديدة.
وبعد شهور من البحث  ،وبالتعاون مع منظمة  ICRCمتكنا من إيجاد أمه .كنا نعرف أنها تسكن يف مدينة أخرى يف موريتانيا وأنه كان مبقدورنا أن نجمعهام معا مرة ثانية .وبعد أسابيع من
لقائها مع ابنها ،رزقت والدة اكريس ابنا جديدا .قامت املنظمة الدولية للهجرة باالعتناء بالعائلة وساعدتهم عىل العودة الطوعية إىل بالدهم من أجل بدء حياة جديدة.
منذ أكتوبر  ،2016قامت املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا بدعم  6أطفال مهاجرين غري مرفوقني من أجل العودة إىل بلدانهم األصلية و مساعدتهم عىل اإللتحاق بفصول الدراسة يف
بلدانهم األصلية .تقوم املنظمة الدولية للهجرة بتقديم املساعدة والدعم الالزمني لعائلة هؤالء األطفال من أجل تطوير أنواع مختلفة من الرشكات الصغرية وذلك دعام لقدراتهم الشخصية
من أجل تحسني ظروفهم املعيشية .معظم هؤالء األطفال ذهبوا إىل البلدان املجاورة لبلدهم األصيل بحثا عن التعليم الديني .لكن ولألسف ،البعض منهم يجد نفسه معرضا لظروف أصعب
مام كان يتوقعه .تقوم املنظمة الدولية للهجرة ورشكائها ،بالتعاون مع الحكومة املوريتانية ،بتقديم الدعم واملساعدة لهؤالء األطفال من أجل ضامن وتأمني حياتهم خالل مقامهم يف موريتانيا
والبحث عن عائالتهم وتقديم املساعدة والدعم الالزمني من أجل العودة الطوعية إىل بلدانهم األصلية.
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دعم املهاجرين

الهجرة من أجل حياة أفضل ،رواية اكريس وجيليوس رواية اكريس

كنت أعلم أنني سوف لن أحقق أحالمي إذاما بقيت يف سرياليون وكانت عائلتي عىل دراية بذلك
كذلك ،بالنسبة لنا ،كانت موريتانيا معروفة بكونها البلد الذي ميكن أن يتم فيه تحصيل العلم ،لكن»
ذلك مل يكن سهال بالنسبة لطفل مثيل مل يكن لديه والد وال والدة و ال قريب يستقبله و يتكفل به
عند الوصول .كام تعرفون ،كان لزاما عيل أن أذهب و أكدح من اجل تحقيق أحالمي .جميع افراد
عائلتي مرتبطون يب وهم ينتظرون ما سأقدمه لهم ،أنا أملهم الوحيد يف إيجاد العون و املساعدة ,
كان لزاما عيل أن أبذل قصارى جهدي من أجل تحسني ظروف حيايت يك أسعد والديت  ،ذلك كان أمل
والدي وال زالت دعواته معي حتى اآلن « ذلكم هو عامل جولييس الذي مل يكن يتجاوز عمره  16سنة
عندما وصل إىل موريتانيا مع أحد أعضاء العائلة من أجل االنتساب إىل املحاظر ودراسة اإلمامة.
ينحدر جولييس من ضواحي واترلو ،احدى مدن سرياليون .كان والده يأمل أن يصبح إماما وان
يتحصل عىل دراسة دينية معمقة من أجل ضامن مستقبله .ذلك املستقبل الذي مل يكن مبقدوره
جليوس ( عىل اليسار) مع والدته و أخيه
تحقيقه يف سرياليون .بعد أشهر من وصوله إىل موريتانيا ،علم جولييس مبرض والده  ،والذي تويف
بصفة رسيعة .اتصل جولييس باملنظمة الدولية للهجرة طالبا الدعم واملساعدة من أجل الرجوع إىل
موطنه األصيل .عاد جولييس إىل سرياليون يف ديسمرب املايض وحصل عىل دعم درايس ملدة سنتني كام
حصلت والدته عىل دعم مادي من أجل إنشاء متجر صغري لتوفري احتياجاتها اليومية.
يف مارس املايض قامت بعثة من املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا بزيارتهام يف موطنهم األصيل .وشكل اللقاء بوالدته والتعرف عىل الظروف التي كانا يعيشان فيام ،فرصة كبرية بالنسبة
لهذه البعثة للتطلع أكرث عىل الدوافع التي أدلت بجولوييس إىل أن يهاجر و يقادر بلده األصيل .و بناء عىل ذلك ،تم تحسني تعامل املنظمة الدولية للهجرة فيام يخص الدعم املوجه إىل
أولئك األطفال املهاجرين خاصة أولئك الذين مل يكونوا مرفوقني.
األطفال املهاجرين والغري مرفقني هم أولئك األطفال املفصولني عن ذويهم  ،يف غياب وجود اي شخص راشد يتكفل بأمورهم و يتحمل مسؤولتهم بصفة قانونية او طبقا للعادات و التقاليد
.هؤالء األطفال يسافرون أحيانا ملسافات طويلة حيث يواجهون صعوبات كثرية مل يعرفوها يف حياتهم .لذلك ،فإنهم يصبحوا راشدين يف فرتة وجيزة بل ويطورون قدرات ذاتية عىل اتخاذ
القرارات بصفة رسيعة.
ولهذه األسباب ،وكجزء من الدعم املقدم لهم ،تعمل املنظمة الدولية للهجرة عىل إرشاكهم يف اتخاذ القرارات فيام يخص تقرير مصريهم املستقبيل ،مبا يف ذلك اتخاذ قرار مواصلة الدراسة أو
العمل أو جمع اإلثنني معا.
فاملنظمة الدولية للهجرة حريصة عىل حامية حقوقهم من خالل إعطاء األولوية ملصالحهم الشخصية و رفاهيتهم.
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دعم املهاجرين

روايةجولييس

 1تم تغيري اإلسم
 2معاهدة حقوق الطفل بتاريخ  20نوفمرب ( 1889م .ح .ط ).املادة  1-طبقا لهذهااملعاهدة فإن الطفل يعني أي شخص تحت  18من العمر ،إال إذا كانت القوانني املطبقة عىل األطفال ،تحدد سن البلوغ قبل ذلك.
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كانت الساملة تسكن مع طفليها يف قريتها بري التورس والتي تبعد  40كلم من مدينة تكنت عىل الطريق الرابط بني انواكشوط و روصو .كان زوجها يعتاد الذهاب إىل مدينة روصوحيث
كان يعمل بدون عقد ملدة أشهر ,و أحيانا يبقى بدون عمل او نشاط ملدة أشهر .
يف يوم من األيام وصل أحد أقارب الساملة من انواكشوط وكان يحمل يف جعبته خربا مهام  :وكالة تشغيل تبحث عن خادمات املنازل من أجل العمل يف اململكة العربية السعودية .
النساء الاليت يتم اختيارهن سيصبحن من املحظوظات  :حيث سيحصلن عىل عطلة سنوية ملدة شهر ،و ضامن صحي وتذكرة عودة عند الحصول عىل العطلة السنوية .كام سيحصلن
كذلك عىل فرصة أداء الحج والعمرة و مرتب يقدر بــ  320دوالر يف الشهر.
يف البداية مل يكن زوج الساملة راضيا عن فكرة ذهابها إىل اململكة لكن هذه األخرية ،وتحت ضغط الظروف الصعبة ورغبة منها يف تغيري ظروف حياتها وحياة عائلتها أقنعته يف األخري.
وقامت الوكالة بالتكفل بجميع اإلجراءات ووجدت الساملة نفسها يف غضون أيام يف خدمة عائلة سعودية ليل نهار.
وملدة سنة ونصف ،عانت الساملة من الجوع والوحدة والعنف الجسدي والشتم والعنرصية ،فقد تعرضت للكثري من الرضب لدرجة تأثرت علينها اليمنى ومل تعد تبرص بصفة جيدة .اخريا
و عندما قرر كفيل الساملة دفع جزء من مرتبها ،مل ترتدد هذه األخرية يف العودة إىل بلدها موريتانيا.
وعند وصول إىل انواكشوط أمضت السامل وقتا طويال قبل ان تتمكن من اإلندماج يف مجتمعها مجددا .وكانت عائلتها تحمد الله عىل عودتها ساملة .علمت الساملة عن خرب املنظمة
الدولية للهجرة ومهمتها عن طريق زميلة لها كانت هي األخرى ضحية للمتاجرة بالبرش.
حصلت الساملة عىل دعم صحي واستفادت من دعم اعادة اإلندماج  ،مام مكنها من متويل بقالة صغرية .تعيش الساملة اآلن يف قريتها و تسري بقالتها الصغرية  .يف شهر مايو املايض زارها
فريق من املنظمة الدولية للهجرة وتحقق من التقدم الكبري الذي عرفته نشاطاتها  .تنعم الساملة حاليا بالسعادة لكونها تعيش يوميا بني أحضان عائلتها خاصة أمها التي تشاركها نشاطاتها
التجارية وتساهم يف تربية ابنيهام الصغريين.
تسكن العائلة حاليا تحت خيمة .ونتيجة لظروفهم القاسية  ،حصلت الساملة عىل دعم للبناء وأصبح مبقدورها أخريا أن تحقق حلمها األبدي :بناء منزل .سيغطي الدعم املقدم من
املنظمة الدولية للهجرة  55%من الكلفة اإلجاملية للمنزل ،أما الباقي فسيكون عىل حساب الساملة وباقي أعضاء عائلتها .كام ستساهم األرباح التي يتم جنيها من البقالة يف بناء هذا املنزل
املستقبيل واملساهمة يف حياة طبيعية للساملة وعائلتها.
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◄

يوتيويب
ميكنكم أن تتابعوا رحلة اكريس عرب الفيديو.
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دعم املهاجرين

الساملة  ،شابة موريتانية كانت ضحية لإلتجار بالبرش يف اململكة العربية السعودية.

نتائج العودة الطوعية وإعادة اإلندماج فرباير -مايو 2017
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العودة من موريتانيا

23

العودة إىل موريتانيا

3

يف اطار تنفيذ مرشوع » تطوير وتنمية قدرات التدخل يف موريتانيا من اجل دعم األطفال
الذين يعيشون يف وضعية الهشاشة أو العابرين و ذلك من خالل دعمهم يف الولوج
إىل الخدمات الصحية و الحقوق القانونية وإعادة الدمج « واملمول من طرف االتحاد
األوريب ،تطمح املنظمة الدولية للهجرة إىل تحسني الدعم املبارش املقدم ألطفال «الطالبي»
املوريتانيني وأولئك الوافدين من الدول املهاجرة.
فقد قامت املنظمة الدولية للهجرة ،بالتعاون مع الرابطة وجمعية النساء املوريتانية
وجمعية النساء معيالت األرس ،بإختيار  7محاظر تضم ما يناهز  337طفال من «الطالبي»
سيستفيدون من الدعم.
و يضم تدخل املرشوع يف املحاظر  ،باإلضافة اىل تقديم الدعم لألطفال ،إعادة تأهيل
املدارس .ويشمل كذلك إعادة تأهيل مناطق سكن األطفال من غرف ومطابخ ومراحض
وأماكن للتواجد وذلك بغية تحسني ظروفهم املعيشية ووضعهم يف ظروف جيدة متكنهم
من مواصلة الدراسة يف هذه املدارس القرآنية.
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دعم املهاجرين

الدعم املبارش ألطفال املحاظر املوريتانيني املعروفني
«بالطالبي» وأولئك القادمون من الدول املجاورة

حصة كتابة آيات قرآنية عىل لوح خشبي

نظمت املنظمة الدولية للهجرة مبوريتانيا يوم  23مارس
 2017ورشة حول انطالقة » دليل الدعوة للدفاع عن
حقوق املهاجرين و الالجئني وطالبي اللجوء «  .تم إصدار
هذا الدليل من طرف الجمعية املوريتانية لحقوق اإلنسان
كام متت مراجعته وطباعته يف  1000نسخة من طرف
املنظمةالدوليةللهجرة.
« يهدف هذا الدليل  ،والذي سيتم توزيعه عىل املستفيدين
واملؤسسات املعنية بتسيري املهاجرين والدفاع عن حقوقهم،
إىل تدعيم قدرات املهاجرين من اجل الدفاع عن حقوقهم
وتشجيع الحوار بني الحكومة واملجتمع املدين» كام أكدت
آنك اسرتوس ،ممثلة املنظمة الدولية للهجرة مبوريتانيا.
هذا الدليل متوفر عىل موقع املنظمة الدولية للهجرة
بالفرنسيةوالعربية.
ميكن تحميله يف شكل PDF

ال ميكننا أن نتعامل مع شخص إذا مل نبادر باللقاء معه  ،والتعرف عليه من أجل فهم املشاكل التي
يعاين منها « تقول السيد خديجة اسواري ممثلية  GADEM Moroccoمجموعة مناهضة » العنرصية
وتقديم الدعم والدفاع عن األجانب واملهاجرين خالل التبادالت والورش التي نظمت يف انواكشوط و
روصو بالتعاون مع منظمة  AMDHموريتانيا.
تعترب هذه الورشة ،حول التفاعل الثقايف والهجرة  ،جزء من دورة التدريب املقدمة من طرف املنظمة
الدولية للهجرة واملمولة من طرف االتحاد األوريب .و يتضمن نشاط بناء القدرات الذاتية حملة تحسيس
وتوفري لآلليات الالزمة من أجل تقديم املساعدة والتعرف عىل املهاجرين الذين يعيشون الهشاشة
مبا يف ذلك األطفال املهاجرين .كام تهدف هذه التدريبات إىل تقوية قدرات املجتمع املدين يف ميادين
الصحة االجتامعية والدعم القانوين املقدمة إىل املهاجرين الذين يعيشون يف وضعية الهشاشة.
باإلضافة إىل ذلك ،يقدم املرشوع الدعم الالزم لوسائل اإلعالم املحلية من أجل اإلطالع بصفة جيدة
عىل املشاكل التي يعانيها أفواج املهاجرين املختلطني وكيفية توفري الحامية الالزمة لهم .وعليه ،ميكن
ان يحصل املستفيدون عىل املعلومات الفنية حول النشاطات املقام بها .كام ستتم مواكبتهم عن طريق
تقديم دعم لوجستي وتوزيع لبعض املستلزمات ،إذا دعت الحاجة إىل ذلك.

املجموعاتاملستهدفة
ممثلوا املجتمع املدين ،الحكومة والصحافة

بالفرنسية و بالعربية.

 158رجال
 69امرأة

دعم املهاجرين

دليل الدعـوة للـدفـاع عن حقـوق املهاجرين
والالجئـنيوطالبياللجـوء

تطوير وسائل التدخل املتعلقة بالدعم املقدم للمهاجرين العابرين أو
الذين يعيشون الهشاشة يف موريتانيا من خالل توفري الخدمات الصحية
الالزمة والتكفل باألمور القانونية وإعادة الدمج

227
مشاركا

©OIM/S.Desjardins/2017

املواضيعاملدمجة
الصحة ،الهجرة ،التفاعل الثقايف و الهجرة ،الدعم النفيس واالجتامعي للمهاجرين ،وحامية املهاجرين مبا يف
ذلك القارصين و التغطية اإلعالمية للهجرة.
التــعــاون
معهد جوردبون ميديا ،الجزيرة قطر ،نيو جرمن ميديا ميكرز ،املدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة والقضاء،
سيف يث اتشيدرن موريتانيا  AMDH, ، GADEMاملغرب واملنظمة الدولية للهجرة باملغرب واملنظمة الدولية
للهجرة بالسنغال ومكتب املنظمة الدولية للهجرة عىل مستوى غرب ووسط إفريقيا.
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دعم املهاجرين

تـمـرين مـحاكاة يف غــابــو  /خابو :التســييــر اإلنــسـاين للــحــدود
يف اطار مرشوع « تطوير القدرات الجامعية لتسيري الحدود
وحامية املجتمعات الحدودية يف موريتانيا ومايل» ،و املمول
من طرف حكومة اليابان ،تم اجراء مترينني يحاكيان طريقة
التسيري اإلنساين للحدود يف حال وقوع األزمات وذلك يومي
 18و 19ابريل  2017يف مدينة غابو الواقعة عىل ضفاف النهر
يف الحدود الفاصلة بني موريتانيا ومايل.
وقد جرت هذه التمرينات مبشاركة السلطات املحلية يف
البلدين والسلطات األمنية والحامية املدنية ،باإلضافة إىل
السكان املحليني و املجتمع املدين واملصالح الفنية املختصة يف
تسيري األزمات عىل الحدود.
و خالل مترين املحاكاة  ،تسببت شاحنة محملة باملواد
السامة يف هروب مجموعات كبرية من السكان تقدر بـ 50
شخصا اىل الحدود مام ولد ازمة انسانية .فقد هرب السكان
إىل ضفة النهر وعربوه مستخدمني الزوارق وذلك تحت مراقبة
املنقذين الذين جاؤوا خصيصا للمشاركة يف هذا التمرين.
ويف نهاية هذه التمرينات تم تقسيم مواد التنظيف (الصابون
وفرشات و معجون األسنان وبعض مواد التطهري والحافظات)
عىل أعضاء السكان املشاركني املاليني واملوريتانيني.
باإلضافة إىل ذلك  ,تم تقسيم معدات الطوارئ عىل الرشطة
و الحامية املدنية والسلطات املحلية وممثيل السكان املحليني.
ومن شأن هذا النوع من التامرين ان يساعد الفاعلني يف
اختبار معداتهم وجاهزيتهم للتصدي ألية أزمة طارئة لتدفق
املهاجرين عىل الحدود ,كام أنه سيساهم يف تطوير التعاون
بني السلطات املحلية بني البلدين.

اعضاء من السكان املحليني املكونني حول تقديم اإلسعافات األولية ،يقدمون
املساعدات األولية الالزمة لبعض الضحايا وذلك تحت ارشاف الحامية املدنية.

املدير العام للحامية املدنية املوريتانية يقدم صندوق اإلسعافات األولية اىل
قائد الفريق املايل يف مدينة قابو.
©OIM/S.Reclaru/2017 et ©OIM/M.Lo/2017
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نقاطحدوديةأمنية
تمإنشاؤها.

دعم املهاجرين

رشطي ودريك
استفادوامنالتكوين

نتائج مرشوع تحسني تسيري املحدود
قامت املنظمة الدولية للهجرة بتنفيذ مرشوع تحسني تسيري الحدود يف موريتانيا منذ  1يناير  2014و الذي كان مموال من طرف االتحاد األوريب .و قد
مكن ذلك املرشوع ،والذي اكتمل يف ابريل  ، 2017من إنشاء دعامئا لتعاون بناء وفعال مع السلطات األمنية املوريتانية املكلفة بتسيري الحدود كام ساهم
،عىل األمد البعيد ،يف تحسني الرشاكة مع الرشكاء يف االتحاد األوريب.
شارك  247رشطيا ودركيا تم تدريبهم ،خالل  16حصة  ،عىل امليادين املختلفة املتعلقة بتسيري الحدود و املتعلقة مبراقبة املسافرين وطرق تسيري الحدود
والحقوق اإلنسانية للمهاجرين ومحاربة املتاجرة بالبرش واكتشاف الوثائق املزورة و تقديم االسعافات األولية .فقد اصبح املستفيدون  ،بفضل مهاراتهم
املكتسبة خالل التكوين ،جاهزين إلستقبال املهاجرين يف النقاط الحدودية يف ظروف مرضية متكنهم من ابراز مهنيتهم.
باإلضافة إىل ذلك ،تم إنشاء  5نقاط حدودية جديدة يف صانيي وامللكة وتناهى وهامد ولكصيبة  2لصالح الرشطة والدرك .كام ستساعد التجهيزات
املقدمة ،مثل تجهيزات اإلجراءات العملية و دليل الكشف عن الوثائق املزورة وجهاز كشفها و اجهزة االتصاالت الالسلية عرب الراديو ،يف تطوير قدرات
كل من السلطات عىل مستوى النقاط الحدودية كام ستساهم يف تأمني السكان القاطنني يف محاذاة هذه النقاط األمنية.
اخريا ،سمح هذا املرشوع للمنظمة الدولية للهجرة بأن تصبح رشيكا فنيا مهام ،بالنسبة ملوريتانيا ،قادرا عىل توفري الخربة الالزمة للتسيري امليداين للحدود.
ويف نهاية هذا املرشوع أود أن أعرب عن تشكراتنا لالتحاد األوريب ملا قدمه من دعم املايل ،والشكر موصول للسلطات املوريتناية ملشاركتهم النشطة يف
تنفيذ هذا املرشوع.

دعم املهاجرين

تكوين حول تقديم املساعدات األولية« ،معرفة كيفة انقاذ
الحياة»

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا تقدم دعمها للمنظمة
الدولية يف ساحل العاج

شكلت معرفة كيفية إنقاذ الحياة تحديا كبريا لـ  60مشاركا خالل التدريبني
اللذان قدمهام  4خرباء مختصني يف الحامية املدنية من دول مايل وموريتانيا.
جرت هذه التكوينات ،و املمولة من طرف الحكومة اليابانية ،يف مدينتي
خابو مبايل وقابو يف موريتانيا خالل شهر ابريل املايض ,وذلك مبشاركة أفراد
من الرشطة وممثلني الجمعيات الشبابية من السكان املحليني يف املناطق
الحدودية و ذلك بهدف دراسة الطريقة املثىل للتجاوب الرسيع والفعال
ألي توقف للتنفس  ،و تضميض الجروح النازفة و تقديم املساعدة املطلوبة
لضحايا لدغة الثعبان .فقد ساعدت هذه التدريبات يف دعم التعاون بني
املشاركني من كال البلدين.
من ناحية أخرى  ،تم تحسيس املستفدين من هذه التكوينات حول مفهوم
« التسيري اإلنساين للحدود يف حالة حدوث أزمة» والذي تم وضعه من
طرف املنظمة الدولية للهجرة كام متت برمجة متارين محاكاة املقبلة و
األدوار التي سيلعبها ممثلوا السكان املحليني.

نظمت املنظمة الدولية للهجرة يف أبدجان تكوينني و حملة تحسيس
لصالح الحكام املساعدين وأعضاء السلطات األمنية يف ساحل العاج و
تحديدا يف املنطقة الواقعة عىل الحدود الالبريية و ذلك خالل أيام 24
و 28ابريل  .2017وتضمنت هذه التمرينات الطرق العملية املعتمدة
يف مراقبة وتسيري الحدود واكتشاف ومراقبة املتاجرة بالبرش وتهريب
املهاجرين ومفهوم العمل اإلنساين يف تسيري الحدود.
و قد نظمت هذه التمرينات بصفة متتالية يف داناين وتولوبو ،لصالح
 6حكام مساعدين وممثلني للسلطات األمنية يف املنطقة :الجيش
 ،والدرك  ،والرشطة ،والجامرك ،وسلطات حامية البيئة .و يعرب هذا
النوع من النشاطات املشرتكة عن مدى التعاون الفعال بني مختلف
مكاتب املنظمة الدولية للهجرة يف البلدان املختلفة.

مدرب موريتانيا يعلم طريق تقديم اإلسعافات األولية للمشاركني يف قابو (مايل
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صورة جامعية خالل التكوين حول تسيري األزمات اإلنسانية عىل الحدود الصالح  6حكام
مساعدين وممثيل السطات األمنية يف دانامي الواقعة عىل الحدود الالبريية.

قامت املنظمة الدولية للهجرة ،بالتعاون مع اإلدارة الجهوية للبيطرة  ،بحملة تلقيح ألكرث من  15ألف
رأس من ااملاشية .و قد شملت هذه الحملة  7قرى للسكان املحليني يف الحوض الرشقي باإلضافة إىل مخيم
الالجئني يف امربه.
جدير بالذكر ان هذه القرى عرفت عملية تقسيم واسعة لعلف املوايش وكذلك الحال بالنسبة ملخيم
الالجئني يف امربه  ،حيث استفادت أكرث من  300عائلة من هذه التقسيامت  50%،منها كانت من العائالت
الالجئة يف املخيم .وقد انعكس تقسيم األعالف بصفة ايجابية عىل منتوج املوايش من الحليب.
«لقد استفدنا من تقسيامت علف الحيوان بالنسبة لألغنام والبقر يف القرية  ،املوايش املنتجة للحليب
اليومي ،وذلك ملساعدتنا عىل الحصول عىل الكمية الالزمة من الحليب اليومي التي تساعد عىل تحضري وجبة
الكسكوس عند املساء والتي بدونها يصعب علينا الحصول غىل قوتنا اليومي» .تقول إحدى املستفيدين يف
قريةكوسانا.
نفس الرأي عرب عنه كذلك الالجئون يف الجانب اآلخر «النساء اآلن قادرات عىل بيع كميات الحليب يف
فصالة ،قبل توزيعات علف املوايش مل يكن مبقدورنا الحصول عىل كمية من الحليب تكفي مللئ كأس شاي
أما اآلن فإن القطعان املستفيدة ازدادت يف الوزن وأصبحت يف حالة جيدة و ذلك بصفة مضطردة» يقول
أحد املنمني يف مخيم امربه.

زيارة نائب ممثل الربنامج العاملي للغذاء ملخيم امربه من أجل اإلرشاف عىل حملة التطعيم
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قام السيد ياشوشهريو اتشومارا ،نائب رئيس بعثة الربنامج العاملي للغذاء بزيارة حديقة التطعيم يف
قرية امربه  2التي تم بناؤها من طرف املنظمة الدولية للهجرة سنة .2015
وقد تحدث مع فريق املنظمة الدولية للهجرة املتواجد يف املكان حول الطرق واإلجراءات املعتمدة
من أجل محاربة أمراض املاشية والطرق املثىل من أجل دعم تطويرالتنمية بصفة عامة.
وتربز اهمية حمالت التطعيم يف الحفاظ عىل صحة الرثوة الحيوانية وتوفري االحتياجات الغذائية
للكثري من القرى يف الحوض الرشقي .و ستسمح هذه الحملة ،املمولة من طرف الحكومة األمريكية
 ،بالتطعيم ضد الديدان ومراقبة ومتابعة الحالة الصحية ألكرث من  15ألف رأس من املوايش.
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تثبيت السكان

تقسيم األعالف الحيوانية وحملة التلقيح يف الحوض الرشق

يشكل االنفجار الدميوغرايف يف منطقة الساحل بصفة عامة وظهور جيل من الشباب العاطل عن العمل يف سوق تنعدم فيها
فرص العمل تحديا كبريا حاليا .فندرة العمل والفقر والتهميش االجتامعي ،تعترب من أبرز األسباب املأدية إىل الهجرة الغري
رشعية و اإلنخراط يف املجموعات اإلرهابية.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات ودعام للجهود التي تقوم بها الحكومة املوريتانية ،قامت املنظمة الدولية للهجرة بإطالق
مرشوع أميل وذلك بدعم مايل من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية و ذلك بهدف بناء وتقوية قدرات الشباب املوريتانني
املتخرجني من املحاظر.
و يندرج احد اهم اهداف هذا املرشوع يف ادماج هؤالء الشباب يف سوق العمل .ولبلوغ ذلك ،قامت املنظمة الدولية للهجرة
بإجراء دراسة لسوق العمل وتحديد القطاعات األساسية يف االقتصاد املوريتاين .كام ستقوم كذلك ،بالتعاون مع املعهد الوطني لتطوير التكوين الفني و املهني ،بإنشاء برامج مهنية موامئة
لسوق العمل سيتم تدريسها بصفة مهنية يف مراكز التكوين املدعومة من طرف املرشوع.
كام سيتطرق كذلك برنامج أميل إىل مشكلة اإلقصاء االجتامعي وذلك من خالل إعطاء الفرصة لهؤالء الشباب اآلتني من األحياء العشوائية يف انواكشوط وذلك من خالل إنشاء مركز ثقايف
للشباب يتم تسيريه من طرفهم ويكون موجها لصالحهم.
قامت املنظمة الدولية للهجرة كذلك بدراسة واسعة تهدف إىل وضع خارطة للمنظامت املتوفرة غىل املعايري الالزمة بغية ضامن التسيري األمثل للنشاطات املختلفة لهذه املراكز.
كام سيستفيد الشباب املستهدفني من املرشوع كذلك من دورات تكوينية تكميلية حول مهارات التعامل هع اآلخرين من خالل «القيادة الفكرية» (التفكري النقدي والفعال وطريقة
اتخاذ القرارت املبنية عىل القيم والقدرة عىل تقييم وجهات النظر البديلة ).....هذه النظريات ستساعد يف تقوية متكني هؤالء الشباب من أجل تنمية قدراتهم عىل فهم التحديات التي
تواجهها املنطقة يف الوقت الحارض.

التكوين املهني والتقني
املواءمة مع احتياجات السوق
االندماج الكيل يف سوق العمل

تطوير املواهب الشخصية
االتصال
روح املبادرة
املهنية
القيادة
التفكري البناء والفعال
طريقة اتخاذ القرارات
والتوقعات البديلة

املدة 3 :يناير  2017حتى 2 2يناير 2020
امليزانية 3.498.330 :دوالر أمرييك

الرشكاء الفنيون
• وزارة الشغل والتكوين املهني وتكنولوجيا املعلومات واالتصال
• وزارة الشباب والرياضة
• وزارة الشؤون اإلسالمية والتعليم األصيل،
• املعهد الوطني لتطوير التكوين الفني و املهني
• الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب.
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تثبيت السكان

حملة التحسني :الهجرة الغري رشعية و التطرف العنيف
نظمت املنظمة الدولية للهجرة يوم 25فرباير ،2017بالتعاون مع شبكة الشباب بانواكشوط  ،قافلة للتحسيس حول مخاطر الهجرة الغري رشعية والجرمية املنظمة والتطرف العنيف.
وقد سمحت هذه القافلة التي جابت مقاطعات الرياض ،وامليناء والسبخة من تحسيس أكرث من  3آالف شاب عرباستعامل رسائل محددة باللغات املحلية الثالثة (الحسانية والبوالرية
والولوف) .و تزامنا مع هذه الحملة ،تم إصدار أغنية مقدمة من طرف فنانني محليني واسكتشات تم تقدميها من طرف الشباب القاطنني يف هذه األحياء و تتطرق إىل املواضيع اآلنفة الذكر.
تعترب هذه القافلة ،املمولة من طرف حكومة اليابان  ،جزءا من حملة التحسيس التي تم تنظيمها يف الفرتة ما بني  4فرباير إىل  15مارس .2017
خالل هذه الفرتة قام خبريبتدريب 45شاب منحدرين من الجمعيات الفاعلة يف هذا امليدان يف الرياض وامليناء والسبخة حول مخاطر الهجرة الغريرشعية والجرمية املنظمة والتطرف العنيف.
وسيمكن هذا التكوين  ،الذي تم اجرائه يف بلدية امليناء ،الشباب من تعبأة مهاراتهم و مواهبهم يف تحسيس املواطنني يف احيائهم.
من جانب آخر ،تم تنظيم ورشة للحوار وتبادل اآلراء ألكرث من  400شاب وذلك يف حوار مهم وبناء حول هذه املواضيع.
تم اجراء هذه النشاطات بحضور السلطات املوريتانية املحلية كام متت تغطيتها من طرف اإلعالم املريئ واملكتوب واملسموع .كام تم تنظيم حمالت تحسيس أخرى يف الشهر املايض ألكرث
من  150شاب وذلك من طرف آديكور وهي منظمة وطنية و رشيك للمنظمة الدولية للهجرة يف مدينة لعيون يف الحوض الغريب .خالل هذه الحملة ،تم اجراء الكثري من النشاطات من طرف
الجمعيات الشباب املحلية مبا يف ذلك تنظيم مباريات رياضية واسكتشات وحصص حوارية.
يوتيوب
تابعوا مسار هذه القافلة عرب الفيديو

حملة تحسيس حول التطرف العنيف والهجرة الغري رشعية يف شوارع انواكشوط
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املنظمة الدولية للهجرة تطلق برنامج وضع خارطة للمغرتبني املوريتايني يف الخارج
نظمت ورشة تقدميية يف انواكشوط حول الوسائل االلكرتونية لوضع خارطة للمهاجرين املوريتانيني و ذلك بحضور وزير التعليم العايل والبحث العلمي.
و قد تم وضع هذا الربنامج ،الذي تم تصميمه و متويله من طرف صندوق التنمية للمنظمة الدولية للهجرة ،يف وزارة التعليم العايل كام سيتم
تسيريه وتحديثه من طرف القامئني عليه يف هذا القطاع.
و سيعطي هذا الربنامج فكرة واضحة حول متوقع الكفاءات املريتانية يف املهجر كام سيسمح بتقييم وتحديد رغبتهم يف املساهمة يف تنمية
البلد .تم القيام بهذه املبادرة للمرة األوىل من أجل وضع خارطة للموريتانيني يف املهجر .فقاعدة البيانات الحالية متبعرثة حيث ترجع إىل
سنة  . 2013والربنامج الحايل مشابه متاما ملوقع  .LinkedInفهو يسمح ألي فرد من املغرتبني يود التسجيل أن يقوم بذلك بطريقة سهلة .كام
سيسمح له بتحديث معلوماته الشخصية وسريته الذاتية مام يسمح له باملشاركة يف جميع اإلعالنات واالمتحانات املعلن عنها يف هذا املوقع من
طرف الحكومة .
يقول السيد سيدي ولد سامل وزير التعليم العايل والبحث العلمي:
« نود من خالل هذا الربنامج أن نطور إطارا قانونيا خاصا من أجل تعبئة الكفاءات املوريتانية العالية واملوجودة يف املجهر».
اما السيدة آنك اسرتور ،رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة يف انواكشوط فقد اشارت إىل أهمية هذا الربنامج بالنسبة ملوريتانيا والذي سيمكنها
من تعبئة املوريتانيني املغرتبني يف الخارج كام اكدت أن هذا الربنامج يتامىش مع االسرتاتيجية املعتمدة من طرف املنظمة الدولية للهجرة
لتعبئة املغرتبني والتي ترتكز حول ثال ثة  ( E - Engage, Enable, and Empowerاملشاركة والتمكني ومنح السلطة).
ومن املهم اآلن الرشوع يف عملية تحسيسية من أجل اطالع املغرتبني عىل وجود هذا الجهاز و توجيجهم من اجل اتخاذ املبادرة والقيام
بالتسجيل .هذا ما تطمح له املنظمة الدولية للهجرة يف إطار دعمها للحكومة املوريتانية.
كام سيرشع يف تنفيذ فرع العودة املؤقتة للكفاءات الوطنية ،و املمول من طرف اإلتحاد األورويب  ،قريبا.
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ابقوا عىل اطالع عىل نشاطاتنا !
االترننيت

www.iom.int/fr/countries/mauritania

حرض جميع موظفي املنظمة الدولية للهجرة مبوريتانيا لتكوين حول منع
االستغالل واالنتهاكات الجنسية .و قد تطرقت حملة التحسيس إىل القواعد
املطبقة واملبادئ األساسية يف وسط نشاطات املنظمة الدولية للهجرة ،كام
أوضحت التوقعات حول ترصفات العامل أو املوظفني وأعطت معلومات
مفصلة حول كيفية كتابة تقرير عن هذه املامرسات.
جميع أعضاء وموظفي املنظمة الدولية للهجرة
يرحبون باألعضاء الجدد:
خديجة جوب
فال املختار فارا
عليون كان
سيف الدين لخرض
ماري باردي
كلوي اسربنكو
موىس تال
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فيس بوك

@iommauritania

رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة مبروريتانيا
آنك اسرتوس
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