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الهجرة و التعايش السلمي  :تحسيس طالب املدرسة الثانوية بلكرص.

THEME

©OIM/L.CEGLARSKI/2017

مهمة املنظمة الدولية للهجرة

املنظمة الدولية للهجرة يف كلامت

وقع االتفاق الرئييس بني املنظمة الدولية للهجرة وحكومة الجمهورية اإلسالمية
املوريتانية يوم  15يوليو  2007يف جنيف ومتت املصادقة عليه يوم  7يوليو
.2008
يقع املقر الرسمي للمنظمة يف انواكشوط باإلضافة إىل مكتبها الجهوي يف
باسكنو و سيليبايب و تعمل 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 ثالث محاور
للتدخل:

تأسست املنظمة الدولية للهجرة سنة  ،1951وتعترب اهم منظمة تابعة
لألمم املتحدة املعنية بتسيري املهاجرين .

دعم املهاجرين
MAURITANIE

تسيري الحدود
تثبيت السكان

MAURITANIE

تقرير حول املساحة واملوقع الجغرايف ملوريتانيا

2

401

169

مركزان إداريان :
مانيال
اباناما

مكتب عرب العامل

دولة عضو و  8دول مراقبني

9

2

10000

مكاتب اقليمية :
داكار
نايرويب
القاهرة
ابروتوريا
سان جوزي
بيونس آيرس
بانكوك
ابروكسل
فينا

مكتبان لإلتصال
انيويورك
اديس سبابا

عامال 95% ،منهم يعملون يف امليدان

1710

مرشوع ناشط عربالعامل مبيزانية تقدر بأكرث من مليار دوالر

املقر الرسمي

جنيف
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2

تخليد اليوم الدويل للمهاجرين

3

تم متويل هذه األنشطة بشكل مشرتك من طرف
جمهورية أملانيا الفيدرالية والوكالة األمريكية للتنمية
الدولية ( )USAIDواالتحاد األوريب وحكومة اليابان.
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يف إطار تخليد اليوم الدويل للمهاجرين الذي يحتفل
به كل سنة يف يوم  18دجمرب ،تم تنظيم العديد من
األنشطة من طرف املنظمة الدولية للهجرة بانواكشوط
وانواذيبو وسيلبايب وباسكنو .وقد مكنت األنشطة
املتمثلة يف التحسيس وتنظيم الورشات وعرض األفالم
وأنشطة داخل املدارس وتنظيم الحوارات ومعارض
الصور والحفالت املوسيقية وورشات الطبخ ..إلخ من
جمع املهاجرين والجامعات املحلية املوريتانية وممثيل
الحكومة املوريتانية باإلضافة إىل ممثيل وكالة األمم
املتحدة بغية االحتفال بهذه املناسبة.
يف كل مدينة تم تنظيم أنشطة ثقافية تشاركية وقد
مكن عرض فلم ‘دم دم’ ،الذي فاز بالجائرة الخاصة
للجنة النسخة الثانية للمهرجان الدويل للفيلم حول
الهجرة ،من الرتفيه عن الجمهور وتحسيسه حول
الهجرة.
ومتت تلبية أذواق املشاركني من خالل تقديم أطباق
متعددة الثقافات تم إعدادها من طرف أعضاء مختلف
مجموعات املهاجرين.

وتم كذلك تنظيم معرض للصور باملتحف الوطني
بانواكشوط عرضت فيه األنشطة التي تنظمها املنظمة
الدولية للمهاجرين مبوريتانيا مع املستفيدين.
ويف مدينة انواذيبو قدم فريق يتكون من طبيني عامني،
أخصايئ أطفال ،وأخصايئ أمراض نساء وتوليد خدمات
متثلت يف فحص وعالج  100شخص يف مستوصف اإلدارة
الجهوية للشؤون الصحية واالجتامعية بشكل مجاين مع
تقسيم بعض األدوية عىل املستفيدين.
كام تم تنظيم عملية للنظافة يف سوق الحنفية رقم .4
وقد تم ذلك بالتعاون بني املهاجرين وسكان انوذيبو من
أجل تنظيف هذه املنطقة .وقد مكنت هذه األنشطة
التي تندرج ضمن تعميق الشعور باملواطنة من الرفع من
تحسيس الجميع حول القضايا الهامة املرتبطة بالنظافة
والصحة العامة.
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املساعدة املبارشة
لصالح  1000مهاجر
العالقني أو يف حالة عبور
دعم املهاجرين
5

بالنظر إىل أن موريتانيا متثل إحدى طرق الهجرة التي
يتبعها يوميا اآلالف من املرتشحني للهجرة ،فإنها تؤوي
مهاجرين عابرين ومهاجرين انقطعت بهم السبل،
وهم يف الغالب يعيشون وضعيات اقتصادية واجتامعية
شديدة الهشاشة.
ومن أجل مساعدة السلطات املوريتانية عىل مواجهة
هذه الوضعية وتقديم الدعم للمهاجرين من ذوي
الهشاشة ،فإن املنظمة الدولية للهجرة ،يف إطار تنفيذ
املبادرة املشرتكة بني صندوق االتحاد األورويب االئتامين
واملنظمة العاملية الهجرة من أجل حامية املهاجرين،
تسعى إىل مساعدة  1000مهاجر انقطعت بهم السبل
أو عابرين من خالل تقديم استدراج للتعبري عن
االهتامم تم إطالقه من أجل اكتتاب رشكاء اجتامعيني
ينتظر منهم تقديم مساعدة طبية ونفسية واجتامعية
باإلضافة إىل املساعدة يف اإليواء واإلطعام وتقديم
العنارص غري الغذائية.
وهكذا وعرب هؤالء الرشكاء املستقبليني ،فإن 1000
مهاجر من ذوي الهشاشة سيكون مبقدورهم االستفادة
من العالجات الصحية واإليواء املؤقت والحصول عىل
حزم من الرضوريات األوىل باإلضافة إىل تغذيتهم.
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إىل

19

التبني الوطني لإلجراءات العملية النموذجية من أجل املساعدة يف الرجوع الطوعي وإعادة االندماج

يف ختام هذا االجتامع التشاوري ،وبفضل مساهمة األطراف الرئيسية
الحارضة ،متت املصادقة عىل إطار اإلجراءات العملية النموذجية الخاصة
مبوريتانيا ،ومتكن كل متدخل يف تنفيذ إجراءات عودة املهاجرين من
الحصول عىل معلومات كافية حول أهمية تعاونه ومجال تدخله يف هذا
املسلسل.

دعم املهاجرين

نظمت املنظمة العاملية للهجرة اجتامعا هاما للتشاور من أجل مواءمة
اإلجراءات العملية النموذجية مع السياق الوطني املوريتاين من أجل
املساعدة عىل الرجوع الطوعي وإعادة االندماج .ويندرج ذلك يف
إطار املبادرة املشرتكة بني صندوق االتحاد األورويب االئتامين – املنظمة
العاملية للهجرة من أجل حامية املهاجرين وإعادة دمجهم يف إفريقيا،
وهام الرشيكان اللذان يدعامن هذه الدول اإلفريقية الواقعة عىل طول
طرق الهجرة نحو األبيض املتوسط ،يف إطار تدعيم حكامة الهجرة ومن
أجل االستجابة للمتطلبات العاجلة لحامية املهاجرين.
وقد تم التعرض خالل هذا االجتامع إىل استكامل مسلسل مواءمة
اإلجراءات النموذجية العملية املنجزة بهدف خلق تفاهم مشرتك
وضامن مقاربة شاملة ومتناسقة دعام لحامية وإعادة دمج املهاجرين
العائدين إىل بلدانهم.

وقد دعي إىل هذا االجتامع جميع األطراف األساسية يف مجال املساعدة
عىل العودة الطوعية وإعادة االندماج يف موريتانيا خاصة :املمثلني
الدبلوماسيني ،القطاع الخاص ،السلطات اإلدارية والرشكاء االجتامعيني.
وأثناء هذا التشاور عرض كل واحد من الرشكاء ،حسب مجال تدخله،
مختلف نقاط وجوانب اإلجراءات العملية النموذجية يف إطار مواءمتها
مع السياق املوريتاين.

©OIM/2017
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عيشه  /سيدة أعامل مالية يف النعمة

دعم املهاجرين

بني باسكنو والنعمة الجميع يعرفون السيدة عيشه .إنها مهاجرة وهنا كانت البداية .فقد بدأت بإعداد وجبات لعرشة أشخاص ومن ثم  20ومن ثم  100شخص
مالية متكنت من أخذ زمام مبادرة حياتها الشخصية ليك تتكفل وهنا أصبحت صاحبة مطعم تعمل مع جميع املنظامت غري الحكومية املوجودة يف مدينة النعمة.
بنفسها ،بالرغم من معاناة شخصية تعرضت لها .وهي اآلن رئيسة تنتقل كذلك إىل باسكنو والقرى املجاورة.
رشكة وهي املتعهد الوحيد يف مجال املطاعم يف النعمة .وقد التقينا
بها يف حانوتها يف الوقت الذي كانت تستلم فيه البضائع القادمة «األشخاص يختارون ما يفضلونه وأنا أقوم بطبخه .وقد اكتتبت شخصني آخرين ونحن اآلن منثل
من غينيا.
فريقا متالحام .كام أنني فتحت حانوتا يف السوق أبيع فيه التنانري من صناعة غينية .وبفضل
كان عمر عيشة  14سنة عندما تزوجت من موريتاين يبلغ  35سنة .الله فأنا مستقلة ولدي منزل وابني يذهب إىل املدرسة».
«كنا نحتاج إىل رجل يؤمننا ويحمينا أنا ووالديت ،كنا وحيدتني،
وعندما طلب يدي قبلت ذلك» تقول السيدة عائشة.
ويف سن العرشين السن التي تكتشف فيها أغلب الفتيات الحب،
فقدت عيشة هذا الحب ،وجدت نفسها مطلقة ولديها طفل تتكفل
به .زوجها بدأ حياة جديدة« .كنت محبطة ومل أكن أعرف ماذا
أفعل .ومن ثم خرجت من بيتي وقلت يف نفيس بأين لن أعود قبل
أن أجلب ما أغذي به ابني».
©OIM/F.SAMBA/2017

وأثناء بيعها للساندويتشات ،التقت بعامل يف املجال اإلنساين يعمل
يف األمم املتحدة .وقد اشتىك لها هذا األخري من نقص خدمات
املطاعم يف النعمة .عندها سألته عيشه «كم عددكم؟ .ميكنني أن
أقوم بخدمات املطبخ كل يوم إذا كنتم ترغبون يف ذلك».
7
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وبني العمل كخادمة منزلية ،وبائعة كعك وساندويتش كانت هذه
املرأة مهوسة بالنجاح من أجل ضامن مستقبل ابنها وعدم إحباط
والدتها« .سافرت إىل غينيا وحدي من أجل رشاء البضائع» .تقول
لنا بفخر.
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حامية األطفال املهاجرين يف إفريقيا الغربية والوسطى
يهدف مرشوع «حامية األطفال املهاجرين يف إفريقيا الغربية والوسطى» املمول من طرف مملكة السويد إىل تقديم املساعدة لألطفال املتنقلني املوجودين يف موريتانيا.
وشملت األنشطة الرئيسية لهذا املرشوع تدريبات عىل حامية األطفال ومساعدتهم ،واملساعدة عىل العودة الطوعية لألطفال الغري املصحوبني ،وتقديم املساعدة الطبية
ألطفال الطالبي (تالميذ املدارس القرآنية).

وال يسع املنظمة الدولية للهجرة مبوريتانيا إال أن تقدم تشكراتها ململكة السويد لدعمها املقدم طوال فرتة تنفيذ هذا املرشوع النموذجي.

دعم املهاجرين

وقد تم تنظيم ثالثة أيام للزيارة الطبية املجانية يف  7محاظر يف شهر ديسمرب .وقد استفاد حوايل  550من أطفال املحاظر (طالبي) وجريان املحاظر من فحوص طبية
مقدمة من طرف أطباء أسنان وأطباء أطفال وأطباء عامني.

©OIM/C.LY/2017
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دعم املهاجرين

مرشوع «دعم قدرات التدخل يف موريتانيا يف مجال
مساعدة املهاجرين العابرين أو ذوي الهشاشة عرب تسهيل
ولوجهم إىل الخدمات الصحية والخدمات القانونية أو
املساعدة يف إعادة االندماج» مرشوع ممول من طرف
االتحاد األورويب ويعمل عرب  3أشنطة رئيسية :دعم 7
مدارس قرآنية موزعة يف انواكشوط ،تنظيم تكوينات يف
عدة مدن موريتانية ووضع نظام آلية مرجعية لتوجيه
املهاجرين.

©OIM/D.DESJARDINS/2017

دعم املدارس القرآنية

مثلت إعادة تأهيل  7محاظر أحد األنشطة الرئيسية
للمرشوع خالل نهاية سنة  .2017وتهدف إعادة التأهيل
املذكورة ضمن رشاكة مع رابطة العلامء املوريتانيني
إىل التحسني من الظروف املعيشية لـ  457طفال من
(طالبي) .وقد تم بالفعل استكامل  5من بني عمليات
إعادة التأهيل  ،7إحدى هذه املحاظر تتوفر من اآلن
فصاعدا عىل اشرتاك يف شبكة املياه العمومية.
من جهة أخرى ،تم إنجاز عمليتي توزيع للمواد الغذائية
بالرشاكة مع رابطة النساء معيالت األرس .ومن املقرر
متابعة التوزيع خالل األشهر القادمة.

9
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نشاطات التدريب

200
مشارك

دورة تكوينية

مدن
املواضيع

محاربة االتجار بالبرش والتهريب غري الرشعي للمهاجرين

دعم املهاجرين

 5تعاونات جديدة

5

24

الهجرة والحامية
حامية األطفال يف وضعية التنقل
تحديد ضحايا االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين
وزارة العدل
وزارة الشؤون االجتامعية
والطفولة واألرسة
املدرسة الوطنية لإلدارة والصحافة
والقضاء

القانون الدويل حول الهجرة
اإلطار القانوين ملحاربة االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين
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الطاولة املستديرة للتوجيه
تم تنظيم الطاولة املستديرة السادسة للتوجيه يف شهر دجمرب .هذه الطاوالت املستديرة التي تنظم بهدف وضع نظام للتوجيه يسهل حامية املهاجرين ،متكن
كل الهيئات الرشيكة للحكومة املوريتانية واملجتمع املدين املحيل والدويل وقادة املجموعات وممثيل السفارات من تدعيم التنسيق فيام بينها ووضع نظام
مرن للتوجيه ،كام متكن من التعرف بشكل أفضل عىل مجهودات املساعدة املقدمة من طرف كل عضو يف نظام التوجيه.

دعم املهاجرين

وقد تم إنجاز تقدم ملحوظ يف إعداد نظام التوجيه بفضل إقامة نشاط جامعي يهدف إىل املزيد من إرشاك املعنيني .وقد مكنت هذه الطريقة الجديدة من
توضيح مهام ومسؤوليات الرشكاء يف املجال نفسه مع تصور نظام للعمل والتوجيه الداخيل يف كل مجموعة جزئية.
هذه األنشطة تهدف إىل إنتاج دليل للمهاجر يسعى إىل تزويده بكل املعلومات الرضورية التي تسهل حياته.

©OIM/C.LY/2017
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اختتام مرشوع
«فهم ومحاربة االتجار بالبرش – املرحلة الثالثة»
يتم يف  13من فرباير  2018اختتام مرشوع «فهم ومحاربة االتجار بالبرش – املرحلة
الثالثة» .وهو املرشوع الذي بدأ قبل سنة من اآلن ومل يكن هذا املرشوع لريى النور
لوال املساهمة السخية من جمهورية أملانيا الفيدرالية.

دعم املهاجرين

منذ  ،2015تنفذ املنظمة الدولية للهجرة املرحلتني األوىل والثانية من هذا املرشوع،
مام مكن ليس فقط من فهم مصادر ومميزات وآثار االتجار بالبرش يف الجمهورية
اإلسالمية املوريتانية ،ولكن أيضا من إطالق حملة للتحسيس كانت ذات فاعلية
خاصة حول االتجار بالبرش.

وهكذا فإن هذا املرشوع مل يتميز فقط بتنوعه وإبداعية أنشطته بل إنه
كذلك متيز بتمدده نحو الواليات بشكل متزايد (نواكشوط ،انوذيبو ،سيليبايب،
كيفة ،باسكنو).
ويف األخري كان لهذا املرشوع الفضل يف تدعيم التعاون بني الحكومة
املوريتانية ومنظامت املجتمع املدين باإلضافة إىل وكاالت األمم املتحدة
ومجموعات املهاجرين.

املرحلة الثالثة التي تم إطالقها يف فرباير  2017اعتمدت مقاربة متعددة األبعاد،
ترتكز عىل الوقاية والحامية واملتابعة سعيا إىل تحسيس السكان األكرث هشاشة وإىل
محاربة ظاهرة االتجار بالبرش باإلضافة إىل السهر عىل حامية ضحايا االتجار بالبرش
وتقديم املساعدة لهم.
وقد تم تنظيم تكوين حول حقوق املهاجرين يف سيليبايب لصالح املجتمع املدين
ومنظامت املهاجرين ،وتكوينات أساسية يف مجال محو األمية واللغة االنجليزية
واملعلومات يف انواكشوط وتكوين يف مجال الخياطة يف انواذيبو وتكوين حول
تحديد ضحايا االتجار بالبرش وتقديم املساعدة لهم يف املجال الصحي وتكوينات
لصالح العاملني يف رشكات النقل الجوي وممثيل الهيئات الدبلوماسية إضافة إىل
حوارات حول االتجار بالبرش يف أحياء الضواحي بانواكشوط ومتثل هذه أمثلة عىل
األنشطة التي قام بها هذا املرشوع.

املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا  -الرسالة اإلخبارية رقم  –9اكتوبر / 2017يناير 2018
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شخصية\محمد بشري احميده
«هو محاورنا ضمن الرشطة املوريتانية من أجل
تسيري الحدود منذ عدة سنوات».

تسيري الحدود
©OIM/2017
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دخل البشري قطاع الرشطة قبل  30سنة من اآلن.
وقد عمل يف البداية يف مفوضية يف أحد األحياء قبل
أن يلتحق باإلدارة العامة لألمن الوطني ،ومنذ 15
سنة يعمل ضمن إدارة مراقبة تراب الجمهورية
اإلسالمية املوريتانية .ويف الوقت الراهن فإن السيد
البشري يعمل رقيبا أول عىل رأس مكتب مكافحة
االحتيال الوثائقي وخلية تحليل املخاطر.
الحياة املهنية للسيد البشري مقسمة حول تسيري
خلية تحليل املخاطر املؤلفة من  4وكالء يجمعون
ويحللون املعلومات الواردة من النقاط الحدودية
ويقومون بتحليل الوثائق التي متر عىل مكتبهم
من أجل اكتشاف التزوير ومن أجل التعاون مع
الرشكاء الدوليني مثل املنظمة الدولية للهجرة.
ومنذ البدايات األوىل للمنظمة الدولية للهجرة
مبوريتانيا ،برز السيد البشري بوصفه محاورا
جاهزا للتعاون ،ديناميكيا ونشطا ضمن الرشطة
املوريتانية .وقد حرض أول تكوين نظمته املنظمة
الدولية للهجرة حول تسيري الهجرة يف  .2006ومنذ
ذلك التاريخ شارك السيد البشري يف أكرث من 10
نشاطات مختلفة يف إطار التعاون بني الرشطة
واإلدارة الدولية للهجرة .وبعد ذلك أصبح هو
نفسه مكونا أثناء التكوينات الثنائية حول تسيري
الحدود يف املدن الحدودية ويف انواكشوط ،وكذلك
يف التكوينات حول متويل اإلرهاب وتبييض األموال
املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا  -الرسالة اإلخبارية رقم  –9اكتوبر / 2017يناير 2018

كام تابع الزيارات التقييمية للنقاط الحدودية ...
إلخ .ويعترب مسار التعاون بني السيد البشري واملنظمة
الدولية للهجرة عىل ذا طابع مميز«.يجسد السيد
البشري بشكل كامل التعاون الوثيق واملبارش بيننا
وبني رشكائنا الحكوميني ،وهو رشيك قديم للمنظمة
الدولية للهجرة وميثل مصدرا أساسيا خاصة بفضل
تجربته الطويلة ضمن الرشطة وإتقانه للفرنسية
والحسانية والولفية والبوالرية» كام رصح بذلك
‘توموكو ساتو’ مسري مرشوع باملنظمة الدولية
للهجرة.
ومن بني كل هذه التجارب يستذكر البشري بشكل
خاص التكوينات الثنائية األوىل التي أنعشها حول
تسيري الحدود يف ابريل ويونيو  2016يف لعيون
وسيلبايب وهي املدن الواقعة قرب الحدود مع مايل.
خالل أسبوعني كون  20رشطيا موريتانيا وماليا عىل
التسيري اإلنساين عىل الحدود وكشف الوثائق املزورة
ومكافحة االتجار بالبرش« .من املهم جدا بالنسبة يل
القيام بالتكوين الثنايئ لزماليئ الرشطيني وطنيا ويف
مايل ،وهذا ميكن من فتح حوار مهني بني الوكالء
الذين مل يكن بينهم من قبل سوى اتصال محدود أو
معدوم » يقول البشري.
«ويف الوقت الراهن وبالرغم من التحسينات
املالحظة ،ال تزال الحاجة إىل التكوين والتحسيس
لدى أفراد الرشطة ماسة .أرجو إذن االستمرار يف
التعاون مع املنظمة الدولية للهجرة وأشكر البعثة
عىل دعمها املستمر للرشطة املوريتانية» ،يختتم
السيد البشري حديثه.

ورشة تحسيس األطفال
« لنفكر – لنتحدث – لنتصور » من أجل السالم

تسيري الحدود

«لنخلق حواجز بواسطة صور حية للسالم يف مواجهة
نرش دعاوي العنف والراديكالية ومن أجل تطوير
السلم بني املوريتانيني واملاليني ،ذلك هو هدف هذه
الورشة» .كام ورد عىل لسان ‘توموكو ساتو’ مسري
مرشوع بالوكالة الدولية للهجرة .نظمت الوكالة
الدولية للهجرة ورشة تحسيس حول السلم لصالح
أطفال املدارس يف مخيم ‘امربه’ ويف باسكنو من أجل
إدراك أهمية املجهودات املقام بها يوميا بغرض حامية
السلم والتعايش السلمي بني املجموعات .التالميذ
املاليون واملوريتانيون املنحدرون من مختلف املدارس
نجحوا يف تحديد الكلامت املفاتيح املحددة للسلم
باإلضافة إىل إنجازرسومات ووضع سيناريوهات
مرتبطة بالسلم .كان تفاعل التالميذ كبريا وديناميكيا
وكانت ديناميكيتهم وحيويتهم مميزة .فعىل سبيل
املثال كان االستقبال والتعاون والضيافة عىل ما يرام.

«عندما أعمل يف حديقة املدرسة ،فإين أساعد التالميذ
اآلخرين يف واجباتهم واللعب مع تالميذ آخرين ميثل
نرشا للتضامن» .تقول فاتو* .محمد «سعيد بعد
هذا التحسيس املخصص للسلم’’ .ومحمد تلميذ يف
السنة الخامسة ،من جنسية مالية مهاجر مع أرسته يف
املخيم ،و»يرجو أن يستتب السلم يف يوم ما يف مايل
ليتمكن من العودة مع ذويه إىل البالد .وهكذا فإن
التالميذ قد فهموا من خالل هذه الورشة داللة العيش
معا وقبول بعضهم البعض وطوروا تقاسم املكتسبات
التي حصلوا مع أرسهم ولدى زمالئهم.

ورشة التحسيس هذه جمعت كذلك بني آباء التالميذ
واملعلمني ومديري املدارس ومفتيش قطاع التهذيب
الوطني باإلضافة إىل رشكاء آخرين .كل املشاركني مثنوا
بشكل كبري النشاط املقام به والذي ميثل الورشة األوىل
للتحسيس حول السلم يف مدارس بلدية باسكنو ويف
مخيم ‘أمربه’ وعربوا عن رغبتهم يف تجديد مثل هذه
الورشة.
ويندرج هذا النشاط يف إطار مرشوع «تدعيم القدرة
عىل محاربة الهجرة غري القانونية والجرمية املنظمة يف
موريتانيا» املمول من طرف حكومة اليابان.

باإلضافة إىل ما سبق وعرب مواضيع مختارة وموضحة* ،االسم الشخيص تم تغيريه.

سيتم وضع أداة تربوية حول السلم والتبادل بني
الجامعات السكانية ونرشه ضمن املجموعات املحلية
والالجئني يف املدارس.

©OIM/2017
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إقامة مدجنتني يف مخيم أمربه
لالجئني املاليني
تثبيت السكان

وبعد هذه الفرتة تصبح األفراخ دجاجا يزن يف املتوسط  2.5كلغ
ويتم إعادة بيعها بـ  250أوقية جديدة (حوايل  7دوالرات) .وهو
دخل هام يسمح لهؤالء النساء الالجئات من تنويع تغذيتهن ومن
القيام ببعض االدخار .وتؤكد السيدة فاطمة ،إحدى املستفيدات
قائلة« :منذ وصول الدجاج أصبح لدينا نشاط يشغل فراغنا
ويدر علينا دخال مفيدا لسد حاجياتنا».

©OIM/B.MALUM/2017

سعيا إىل اإلسهام يف االكتفاء الذايت للنساء الالجئات يف مخيم
أمربه ،أقامت املنظمة الدولية للهجرة مدجنتني لصالح 44
مستفيدة من ذوات الهشاشة .كل مدجنة تم تزويدها بـ 500
فرخ باإلضافة إىل أغذيتها ملـدة  45يوما.

ومن أجل متكني املستفيدات من التسيري الجيد للجانب املايل
لهاتني املدجنتني وسعيا إىل ضامن استمرارية التجربة ،تم
تكوينهن كذلك يف مجال التسيري القاعدي.

15

©OIM/B.MALUM/2017

تم متوويل هذه النشاطات من طرف الحكومة األمريكية.
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إنجاز شبكتني لضخ املياه يف ‹نريي›
و‹كليفا› يف الحوض الرشقي
©OIM/B.MALUM/2017

«وال يقترص األمر عىل ذلك ،يضيف رئيس قرية انيريي ،بل أن
مدينة فصالة (أزيد من  15000شخص) والتي تبعد أقل من
 5كلم من هنا يسقون مواشيهم كذلك لدينا خاصة يف فرتة
الصيف ،دون حساب آالف رؤوس املاشية القادمة من مايل».

تثبيت السكان

بفضل البنى التحتية الجديدة سيتوفر سكان قريتي نيريي وكليفا
والبالغ عددهم  320أرسة (أي حوايل  2240شخصا) عىل شبكة
للمياه صالحة لالستهالك البرشي وسقي املوايس وري الحقول.

يف والية الحوض الرشقي يعترب الولوج إىل املاء عىل رأس أولويات
واهتاممات السكان حيث أن كل يشء يعتمد عىل املاء خاصة
بقاء املوايش التي هي املصدر الرئييس للدخل.
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تم متوويل هذه النشاطات من طرف الحكومة األمريكية.
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خطة العمل السنوية ترسخ مرشوع «أميل» عىل أسس صلبة
إنعقدت أول لجنة لإلرشاف عىل مرشوع «متكني الشباب املوريتانيني عرب
التهذيب والقيادة والتطوير املؤسيس (أميل)» يف بداية ديسمرب ،مبباين
.INAP-FTP

تثبيت السكان

واملعمق ملركز التكوين املهني للمحاظر،وهو التشخيص الذي من شأنه أن
يحدد االحتياجات يف مجال التكوين والتجهيزات والبنى التحتية .وهذه
االحتياجات سيعمل املرشوع عىل تلبيتها سعيا إىل متكني الشباب املستهدفني
من الحصول عىل تكوين مهني ميكنهم من االندماج الكامل واملستدام يف عامل
العمل.
إن تطوير قدرة الشباب عىل التعبري عن آرائهم هو أحد املحاور األساسية
للمرشوع .وعىل إثر املصادقة عىل خطة العمل من طرف لجنة اإلرشاف الوطنية،
ستطلق املنظمة الدولية للهجرة استدراجا للمقرتحات من أجل تحديد منظمة
شبابية سيتم العمل معها من أجل إطالق مركز الثقافة والتبادل.

مجموعة الخرباء الذين ينتمون إىل مختلف القطاعات واملجتمعون حول
مرشوع مخصص للشباب استطاعوا أن يركزوا أعاملهم حول خطة عمل
للسنة األوىل لتنفيذ املرشوع (أكتوبر  – 2017سبتمرب  .)2018وقد تركزت
النقاشات حول التكوين املهني للشباب ضمن مركز التكوين املهني للمحاظر
بانواكشوط وهو التكوين الذي يقدم يف إطار املرشوع وحول إنشاء مركز
شبايب للثقافة والتبادل يف أحد أحياء العاصمة .وعىل إثر املصادقة عىل خطة
عمل لجنة اإلرشاف األوىل ،ستقوم املنظمة الدولية للهجرة باستدراج مناقصة هذا املرشوع ممول من طرف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (.)USAID
للرتشح من أجل اختيار مكتب دراسات ليقوم مبهمة التشخيص الشامل

©OIM/2017
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األهداف الكمية للمرشوع
من أكتوبر  2017إىل سبتمرب 2018

تم تنفيذ  20نشاطا
يف مركز الشباب للثقافة
والتبادل

تم تكوين  150شابا
 70%منهم رجال
 30%منهم نساء

مركز التكوين
املهني
للمحاظر
إنشاء رشكات صغرى:
تم إنشاء  20رشكة
 70%منها من طرف رجال
 30%منها من طرف نساء

مركز التكوين
املهني
للمحاظر

تثبيت السكان

ترقية التعبري لدى
الشباب

التكوين
والدمج املهني

تكوينات يف التنمية
البرشية :
تم تكوين  200شابا
 70%منهم رجال
 30%منهم نساء

تكوين وتحسيس األشخاص النافذين
علامء ،صحفيني ... ،إلخ 60 :شخص نافذ
 70%منهم رجال
 30%منهم نساء
املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا  -الرسالة اإلخبارية رقم  –9اكتوبر / 2017يناير 2018
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زيارة النقاط الحدودية يف جنوب موريتانيا ،يف والية
اترارزه
تسيري الحدود

©OIM/2017

©OIM/2017

يف إطار مبادرة الصندوق االئتامين لالتحاد األورويب  -املنظمة الدولية للهجرة من أجل «تدعيم
تسيري الحدود وحامية املهاجرين وإعادة دمجهم ،تقوم املنظمة الدولية للهجرة بتنظيم بعثات
ميدانية من أجل التحقق من وضعية النقاط الحدودية يف جنوب موريتانيا ،خاصة وضعية
التجهيزات واملباين.
وأثناء شهر دجمرب  ،2017قام أعضاء من املنظمة الدولية للهجرة بزيارة النقاط الحدودية يف
لكصيبه  2وادياما وروصو وكانوا مصحوبني مبمثل من الرشطة املوريتانية وخبري دويل .هذه
الزيارة مكنت من االطالع عىل وضعية البنى التحتية والتجهيزات املوفرة لوكالء الرشطة
املوريتانية.
واعتامدا عىل هذه الزيارة سيتم تقديم مقرتحات مشرتكة مع مصالح الدولة بغية استدامة
املامرسة الجيدة لصيانة املباين والتجهيزات .زيادة عىل هذا فإن هذا املرشوع الجديد املمول من
االتحاد األورويب واملنفذ يف  14دولة 1يعتزم كذلك بناء وإعادة تأهيل  6نقاط حدودية جديدة،
وإنشاء مركز للتنسيق باإلضافة إىل تكوين  300وكيل رشطة محولني إىل الحدود.

 .1بوركينفاسو ،الكامريون كوت ديفار ،غامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا بيساو ،ليبيا ،مايل ،موريتانيا،
النيجر ،نيجرييا ،السينيغال واتشاد.
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املنظمة الدولية للهجرة رشيك أسايس يف النسخة 28
من مهرجان ‹سافرا› يف سيلبايب
دعم املهاجرين

مشاركة املنظمة الدولية للهجرة عرب مرشوعها «تدعيم وتسيري الحدود وحامية املهاجرين
وإعادة دمجهم» املمول من طرف االتحاد األورويب ساهمت إذن بالتعاون مع بلدية سيلبايب
يف الفرتة من  2إىل  7يناير  2018يف تنظيم النسخة  28من مهرجان ‘سافرا’ -أسبوع الصداقة
واألخوة.
وقد متكن املشاركون من  6دول (موريتانيا ،السنغال ،مايل ،غينيا بيساو ،غينيا كوناكري،
وغامبيا) ،من تبادل الخربات والتجارب خالل  5أيام حول موضوع الهجرة غري القانونية
وتشغيل الشباب عرب ورشات وأنشطة ثقافية ورياضية .وبهذه املناسبة ،استقبلت مدينة
سيلبايب ،الواقعة جنوب البالد والتي متثل نقطة حدودية مع مايل والسنغال ،أزيد من 600
شخص.
وقد نظم حفل االنطالق الرسمي تحت رئاسة وزير الثقافة املوريتاين وبحضور العديد من
الفاعلني الحكوميني مثل الوالة والعمد وأعضاء مكتب التنسيق واللجان املحلية باإلضافة إىل
وفود مختلف مدن الدول األعضاء يف سافرا.
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تسيري الحدود

وقد أنعش أعضاء املنظمة الدولية للهجرة ورشة جهوية شارك فيها والة ومنتخبو الدول
األعضاء .وقد نال تقديم املرشوع ومختلف مكوناته اهتامم العديد من املشاركني .وقد مكنت
هذه التظاهرة من إطالق حوار مثمر وهام بغرض تدعيم االسرتاتيجية املشرتكة لدول أعضاء
‘سافرا’ ،خاصة يف ما يتعلق بتنقل الشباب والتبادل بينهم واالستثامر يف مشاريع اقتصادية
متنوعة .كام متت إثارة موضوع إنشاء مركز للتكوين يكون مشرتكا بني الدول الست.
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 1131يوما ملهام يف موريتانيا
إنها  1131يوما .لقد كانت مدة طويلة ولكنها مع ذلك قد مرت كلمح البرص .عندما قدمت
إىل املنظمة الدولية للهجرة يف موريتانيا يوم  17نوفمرب  ،2017كانت املنظمة الدولية
للهجرة وكالة مستقلة وكانت مهامها محدودة وترتكز بشكل كبري عىل التسيري املندمج
للحدود.
خالل هذه السنوات ،أصبحت املنظمة الدولية للهجرة منظمة تابعة لألمم املتحدة ،تم
إطالق مشاريع جديدة وتوزيع املهام املوكلة إىل املنظمة حيث انتقلنا من  6إىل  52عضوا.
وقد فتحنا مكتبا فرعيا ثالثا يف سيلبايب والهيئة ممثلة اآلن يف انواكشوط وباسكنو ويف
منطقة كيدي ماغا.
مثلت املواكبة اليومية لهذا النمو بالنسبة يل تجربة كبرية .فقد تنوعت أنشطتنا ،فاملهمة
التقليدية للمنظمة كانت تتمثل يف العمل التسيريي عىل الحدود ،ولكننا اآلن طورنا محاور
تدخلنا ونتعامل مع مواضيع مثل االتجار بالبرش ،التنمية ،الشتات وحامية املهاجرين.
وقد متكنا من إقامة رشاكات مع هيئات حكومية مختلفة ومع فاعلني مختلفني يعملون

بشكل مبارش أو غري مبارش يف مجال الهجرة يف موريتانيا ،مام مكن من توحيد
هؤالء الرشكاء وتوسيع الخدمات املقرتحة للمهاجرين من ذوي الهشاشة.
وآمل أن يكون النمو الذي كنت شاهدا عليه ضمن البعثة قد مثل قواعد صلبة
ومستدامة للتعاون مع رشكائنا .كام أمتنى أن يكون هناك تنسيق أقوى مع الوكاالت
املامثلة يف هيئة األمم املتحدة ،وتعاون أوسع بني الحكومة واملجتمع املدين يف
مجال الهجرة ،باإلضافة إىل تعاون وثيق مع وسائل اإلعالم والباحثني.
أعرب هنا عن اعرتايف بأين أمضيت  1131يوما ملهمة يف موريتانيا ،وهو البلد الذي
علمني الكثري من األمور والذي لن أنساه ما حييت – من خالل جامله وضيافته
وثقافته ولكن أيضا بالنظر إىل كرثة التحديات فيه.

آنك سرتاوس
رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة مبوريتانيا من نوفمرب  2014إىل دجمرب 2017
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للبقاء عىل علم بأنشطتنا :

الئـحة الوافديـن الجدد
صويف كامليت

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

لوسيل سيجالرسيك
الحسن دميبيل
فاطمة دياكو
ماري جربا

الفيسبوك
@iommauritania

يان نورومبي
ماريوس تادا بلوم
مريم زمراݣي

IOM 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
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نشكر جميع املساهمني يف متوويل مشاريعنا !

