OPERATIONAL UPDATE

موريتانيا

 15ديسمبر/كانون األول 2017
على الرغم من إبرام اتفاقية سالم عام ،2015
تستضيف موريتانيا أكثر من  2,200الجئ
وطالب لجوء حضري وما يزيد عن  52,000فإن عودة الالجئين الماليين بأعداد كبيرة ليست
متوقعة بسبب استمرار أعمال العنف في شمال
الجئ من مالي في مبيرا ،وهو مخيم أُنشئ
مالي .في نوفمبر وحده ،تم تسجيل  482وافداً
عام  2012في المنطقة القاحلة في الجنوب
ً
جديدا في مبيرا.
الشرقي ،قريبة من حدود مالي.

التمويل (حتى  15نوفمبر)

مع استمرار الوضع غير المستقر في شمال مالي،
قد يكون لثغرات التمويل تأثير سلبي شديد على
متابعة األنشطة في عام .2018

المؤشرات األساسية

 19.8مليون دوالر أميركي
هو المبلغ المطلوب لعملية المفوضية في موريتانيا

ممول

4,189
واصالً جديداً من مالي عام 2017

713

19%

حالة عودة طوعية إلى مالي تم تسهيلها عام 2017

ثغرة
81%

4,920
الجئا ً ماليا ً من ذوي االحتياجات الخاصة (حتى  30نوفمبر )2017

األشخاص الذين تعنى بهم المفوضية

الالجئون الماليون في مخيم
مبيرا

52,591

2,289

الالجئون وطالبو اللجوء
الحضريون

تساعد المفوضية ما مجموعه  54,880شخصا ً في موريتانيا
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آخر اإلنجازات
السياق العملياتي
في موريتانيا ،توفر المفوضية الحماية والمساعدة لـ  52,591الجئا ً ماليا ً في مخيم مبيرا ،جنوب شرق موريتانيا ،ولـ  1,593الجئا ً
حضريا ً و 696طالب لجوء (خصوصا ً من جمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا وكوت ديفوار) في نواكشوط ونواذيبو.
وتعمل المفوضية عن كثب مع السلطات الموريتانية من أجل تطوير وتنفيذ نظام وطني للجوء .وإلى حين اعتماد تشريع لجوء وطني،
تدعم المفوضية السلطات من أجل تعزيز حماية الالجئين في موريتانيا من خالل تحسين الحصول على الوثائق ومن بينها وثائق تسجيل
الوالدات ،والخدمات األساسية ،مثل الصحة والتعليم والفرص االقتصادية.
تقود المفوضية االستجابة اإلنسانية لالجئين الماليين في منطقة الحوض الشرقي منذ  2012بالتعاون مع الحكومة الموريتانية التي
تبقي حدودها مفتوحة أمام التدفقات الجديدة ،وبالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وعلى الرغم من إبرام اتفاقية سالم في مالي في يونيو  ،2015من غير المتوقع بعد أن تحدث حركات عودة كثيفة لالجئين بسبب
الوضع األمني في شمال مالي .في يونيو  ،2016أبرمت موريتانيا ومالي والمفوضية اتفاقية ثالثية لإلعادة الطوعية لالجئين الماليين.
وعندما تسمح الظروف بالعودة ،ستوفر هذه االتفاقية إطاراً لتسهيل العودة الطوعية .وحتى ذلك الحين ،هي تعيد التأكيد على التزام
موريتانيا ومالي بحماية الالجئين.

إطالق حملة " 16يوما ً من النشاط" لوضع حد للعنف القائم على نوع الجنس.

©UNHCR / Helena

Pes
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اإلنجازات

الحماية
اإلنجازات والتأثير



يستمر انعدام األمن المنتشر في شمال مالي في التسبب
بتدفق النازحين بأعداد كبيرة إلى موريتانيا .وفي شهر
نوفمبر وحده ،تم تسجيل  482الجئا ً جديداً في مخيم
مبيرا.



اعتباراً من  25نوفمبر وحتى  10ديسمبر ،نُفذت عدة
مبادرات في نواكشوط وفي مخيم مبيرا بمناسبة حملة
" 16يوما ً من النشاط" .وتضمنت المبادرات حوارات
وورش عمل ومبادرة توعية بعنوان "جدار األمل" نفذتها
النساء الالجئات الحضريات في نواكشوط .في مخيم
مبيرا ،شارك  5,000الجئ في دورات توعية من أجل
تفادي العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس .وقد تم
تنظيم مجموعة تركيز لـ  17ممثلة عن النساء في
نبيل عثمان ،ممثل المفوضية في موريتانيا ،يلقي كلمة بمناسبة
اختتام حملة " 16يوما ً من النشاط" في نواكشوطUNHCR .
المجتمع لإلصغاء وإجراء نقاش حول حلول للناجيات من
/ Jose Manuel Caceres
العنف في المخيم .وقد أجرت  18امرأة مناقشة في
مجموعة تركيز حول المواضيع نفسها كما تم إجراء
حوار عام في مدارس المخيم لمناقشة كيفية تعزيز التعليم العالي كأدة لتمكين الفتيات.



تحدد المفوضية وشركاؤها ويوثقون ويساعدون األطفال المعرضين للخطر واألشخاص الضعفاء في مخيم مبيرا .في نوفمبر ،تم
إجراء جلستين إعالميتين للعائالت التي تستضيف أطفاالً ضعفاء ،مثل اليتامى أو األطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن
ذويهم .حضرت  40عائلة مستضيفة االجتماعات .وحضر  27شخصا ً من أهالي أطفال يعانون من مشاكل في مجال الصحة
النفسية مناقشة في مجموعة تركيز حول التحديات التي تعيق حصول مرضى الصحة النفسية في المخيم إلى العالج .وحصل
 574شخصا ً من ذوي االحتياجات الخاصة ،وبينهم أشخاص من ذوي اإلعاقة ومسنون ،على المساعدة خالل عملية التوزيع
العامة للمواد الغذائية وغير الغذائية في شهر نوفمبر.

التعليم
اإلنجازات والتأثير
■ في نوفمبر ،التحق أكثر من  4,500طفل بالصفوف في المدارس االبتدائية الست في مخيم مبيرا .وتشكل الفتيات  %50من األطفال
الملتحقين بالمدارس االبتدائية .ويذهب  293طفالً حضريا ً الجئا ً حاليا ً إلى المدارس في نواكشوط.
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سعادة السفيرة كاروال مولر هولتكمبر ،سفيرة ألمانيا في
موريتانيا تقدم برنامج  DAFIبمناسبة الذكرى  25للبرنامج في
السفارة األلمانية في نواكشوط©UNHCR / Jose Manuel .
Caceres 2017

تعمل المفوضية وشركاؤها على زيادة فرص
■
التعليم العالي لالجئين من خالل مبادرة ألبرت آينشتاين
األكاديمية األلمانية الخاصة بالالجئين ( .)DAFIوفي
نوفمبر ،اختارت لجنة مشتركة مؤلفة من المفوضية ومنظمة
 Actionsغير الحكومية والسفارة األلمانية في نواكشوط،
 39شخصا ً من أكثر الالجئين موهبةً للحصول على منح
دراسية للعام األكاديمي  .2018-2017وال تزال عملية
االختيار من أجل تقديم المزيد من المنح جارية .وقد أحيت
موريتانيا الذكرى الـ  25لبرنامج مبادرة ألبرت آينشتاين
األكاديمية األلمانية الخاصة بالالجئين ،في حفل استقبال في
السفارة األلمانية في نواكشوط.
تستمر المفوضية وشركاؤها في محاربة األمية
■
في مخيم مبيرا .في نوفمبر ،حضر  205أشخاص راشدين
دورات لتعلم القراءة والكتابة في  4لغات (التماشقية

والعربية والسونغاي والفوالنية).

الصحة
اإلنجازات والتأثير
■ تمت إحالة  14مريضا ً من مخيم مبيرا إلى مستشفيات كيفا ونيما ونواكشوط .وتضمن المفوضية وشريكها ،االتحاد اللوثري العالمي،
عمليات اإلجالء الطبي للمرضى من الالجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة ،الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الثانوية والثالثية
والذين ال يمكن معالجتهم في المخيم أو في باسيكونو.
االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
■ أعلنت منظمة أطباء بال حدود-بلجيكا ،وهي الجهة الفاعلة في المجال الصحي األساسية في مخيم مبيرا لالجئين ،إنهاء أنشطتها في
موريتانيا في سبتمبر  .2018وتعمل المفوضية حاليا ً مع شركائها ووكاالت األمم المتحدة ووزارة الصحة الموريتانية من أجل
تحديد الجهات الفاعلة في المجال الصحي المحتملة من أجل االستجابة لالحتياجات الصحية في مخيم مبيرا .وستكون نتائج غياب
الخدمات الصحية في المخيم وخيمة.

األمن الغذائي والتنمية
اإلنجازات والتأثير
■ في نوفمبر ،وبسبب ثغرات التمويل في إمدادات الغذاء الخاصة ببرنامج األغذية العالمي ،حصل جميع الالجئين في مخيم مبيرا على
حصة معدلة من األغذية التي تم تقليص كميتها ،وعلى المزيد من النقد من أجل تعويض نقص األغذية .وكانت الحصة الغذائية
مؤلفة من األرز فقط.
■ من أجل مكافحة سوء التغذية في مخيم مبيرا ،وزعت المفوضية  40حيوانا ً من الماعز المنتجة لأللبان على األطفال والنساء
الحوامل والنساء المرضعات المعرضات للخطر من خالل شريكة المفوضية .SoS Desert
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االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
■ يعتمد الالجئون في مخيم مبيرا بشكل كبير على المساعدات الغذائية بسبب الندرة الهائلة في الموارد المحلية .وتعمل المفوضية مع
شركائها من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية والمواشي من أجل تقليص اعتماد الالجئين على المساعدات الغذائية.
وتدعو الحاجة إلى التدخالت على صعيد التنمية في منطقة الحوض الشرقي لمساعدة مجتمعات الالجئين والمجتمعات المضيفة لكي
تصبع أكثر قدرة على الصمود.

المياه والصرف الصحي
اإلنجازات والتأثير
■ تستمر المفوضية مع شريكتها ،منظمة العمل ضد الجوع ،في ضمان إمكانية وصول جميع الالجئين في المخيم إلى المياه النظيفة
ومرافق الصرف الصحي بما في ذلك المراحيض .في نوفمبر ،تم إنهاء العمل على إعادة تأهيل عدد من المراحيض في مخيم
مبيرا وبلغ مجموع المراحيض التي أُعيد تأهيلها عام  1,130 ،2017مرحاضا ً .وتم تحسين  100مرحاض آخر من قبل
المجتمع تحت التوجيه التقني لمنظمة العمل ضد الجوع.
■ من أجل تعزيز النظافة ومنع انتشار األمراض المنقولة عن طريق المياه ،تم توزيع حزم مواد النظافة في جميع المدارس داخل
المخيم .وأتت عملية التوزيع هذه في إطار حملة توعية أوسع نطاقا ً لنشر الممارسات الغذائية وممارسات النظافة اآلمنة في المدارس.
وتم الوصول إلى أكثر من  4,000الجئ من خالل أنشطة التوعية بشأن النظافة اآلمنة.

تنسيق وإدارة المخيمات
االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
بسبب ثغرات التمويل ،هناك خطر بتعليق خدمة األمم المتحدة للنقل الجوي عام  .2018وتقر المفوضية باألهمية البالغة لهذه الخدمة
في الحفاظ على الحماية وتوفير المساعدات في مخيم مبيرا وفي السماح للجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بالعمل في المناطق األكثر
نأيا ً في البالد.

المأوى والمواد غير الغذائية
اإلنجازات والتأثير
■ في نوفمبر ،تم توزيع  314حزمة من مواد المآوي للعائالت التي سعت مؤخراً للجوء إلى مخيم مبيرا بعد الفرار من شمال مالي.

االعتماد على الذات والتعايش السلمي
اإلنجازات والتأثير
■ تستمر المفوضية وشركاؤها في تعزيز التعايش السلمي بين الالجئين والمجتمعات المستضيفة لهم في منطقة الحوض الشرقي .في
نوفمبر ،تم تنظيم ثالث فعاليات رياضية من أجل تعزيز التفاعل اإليجابي بين المجتمعات المختلفة.
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■ جرى تنفيذ حملة " 16يوما ً من النشاط" من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات أيضا ً في محيط مخيم مبيرا
وشارك حوالي  1,500شخص من سكان منطقة باسيكونو في حوارات عامة أنشطة توعية أخرى حول مواضيع مثل حقوق المرأة
وتعليم الفتيات والزواج المبكر والمخاطر الصحية المرتبطة بختان اإلناث.
■ من خالل شريكتها  ،SoS Desertأنهت المفوضية العمل على إعادة تأهيل وتحسين نقاط المياه التقليدية من خالل تزويدها بألواح
شمسية لضخ المياه في قريتين (بوغلينغال وتوليل بوزريبا) في منطقة باسيكونو.

العمل في شراكات
بنا ًء على طلب الحكومة الموريتانية ،تنسق المفوضية االستجابة اإلنسانية لالجئين الماليين بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية
والالمركزية والسلطات المحلية .وتشارك المفوضية أيضا ً في فريق األمم المتحدة القطري والفريق القطري اإلنساني ،وتعمل عن
كثب مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وكجزء من استراتيجية موريتانيا لألعوام  2022-2018ضمن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،ستتابع المفوضية
العمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من أجل تعزيز التعايش السلمي واالعتماد على الذات لالجئين والمجتمعات المضيفة في
المناطق الحدودية في موريتانيا.

معلومات مالية
يبلغ مجموع المساهمات المسجلة للعملية نحو  3.8مليون دوالر

أميركي ،بما في ذلك  3.5مليون دوالر أميركي للوضع في

مالي.
وتعرب المفوضية عن امتنانها للدعم البالغ األهمية الذي قدمه المانحون الذين ساهموا في هذه العملية فضالً عن أولئك الذين ساهموا
في برامج المفوضية بأموال غير مخصصة ومخصصة على نطاق واسع.

التمويل الذي تم الحصول عليه (مليون دوالر أميركي)
2.6

Japan
اليابان

0.6

يطاليا

0.4

ا
0.3فر ا
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العالقات الخارجية/مع الجهات المانحة
شكر خاص للجهات المانحة الرئيسية لألموال غير المقيدة واإلقليمية في عام 2017
الواليات المتحدة األمريكية ( 266مليون) | السويد ( 76مليون) | هولندا ( 52مليون)| جهات مانحة خاصة من إسبانيا ( 41مليون) | النرويج
( 41مليون)| اليابان ( 25مليون) | الدنمارك ( 23مليون) | جهات مانحة خاصة من جمهورية كوريا ( 20مليون) | أستراليا ( 19مليون) |
كندا ( 16مليون) | سويسرا ( 15مليون) |فرنسا ( 14مليون) | جهات مانحة خاصة من الواليات المتحدة األميركية ( 13مليون) | جهات
مانحة خاصة من إيطاليا ( 13مليون) | ألمانيا ( 12مليون) | جهات مانحة خاصة من اليابان ( 10مليون) |إيطاليا ( 10مليون)
شكر لجهات مانحة أخرى لألموال غير المقيدة واإلقليمية في عام 2017
الجزائر | النمسا | بلجيكا | البوسنة والهرسك | تشيلي | كوستاريكا | إستونيا | فنلندا | آيسلندا | إندونيسيا | أيرلندا | الكويت | ليتوانيا |
لوكسمبورغ | مالطا | المكسيك | موناكو | المغرب | نيوزيلندا | قطر | جمهورية كوريا | روسيا االتحادية | المملكة العربية السعودية| صربيا
|سنغافورة | سري النكا | تايالند | تركيا | اإلمارات العربية المتحدة | أوروغواي | زامبيا | الجهات المانحة الخاصة

جهة االتصال
خوسيه مانويل كاسيريس ،مسؤول مساعد للعالقات الخارجية المساعد ،موريتانيا
 ،caceres@unhcr.orgالجوال+222 42 782 301 ،+222 22 685 551 :

هيلينا ب .بيس ،مسؤولة الشؤون اإلعالمية المساعدة ،موريتانيا
 ،PES@UNHCR.ORGالجوال+222 42 782 305 ،+222 22 887 904 :
الروابط
stories
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الملحق
تفصيل مجموعات الالجئين األساسية في موريتانيا
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