آخر المستجدات العملياتية

موريتانيا
 51أكتوبر/تشرين األول 8152
تستضيف موريتانيا أكثر من 2,000
الجئ وطالب لجوء حضري وأكثر من
 750,,,الجئ من مالي في مبيرا،
وهو مخيم أُنشئ في عام  8158في
المنطقة القاحلة في الجنوب الشرقي،
القريبة من حدود مالي.

على الرغم من إبرام اتفاقية سالم عام  ،8151فإن
عودة الالجئين الماليين بأعداد كبيرة ليست
متوقعة بسبب استمرار أعمال العنف في شمال
مالي .وفي يوليو وحده ،تم تسجيل  391وافدا
جديدا في مخيم مبيرا.

مع استمرار الوضع غير المستقر في شمال مالي،
تستمر موريتانيا في استقبال الجئين ماليين وفي
دعم الالجئين والمجتمعات المستضيفة الضعيفة.

المؤشرات األساسية
التمويل (حتى  37أكتوبر)

 8105مليون دوالر أميركي
تم تلقي  5502مليون دوالر أميركي .المبلغ المطلوب لعملية

المفوضية في موريتانيا هو  200مليون دوالر
أميركي

5,559
ً
ً

وافدا جديدا من مالي منذ يناير 8152

ما من

حاالت عودة طوعية إلى مالي سُهلت في عام 8152

4,891
الجئا ً ماليا ً من ذوي االحتياجات الخاصة (حتى  01سبتمبر )8152

ممول

مخصصة بشدة
مخصصة
مخصصة بشكل بسيط (تخصيص توضيحي)
غير مخصصة (تخصيص توضيحي)

األشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية

الجئا ً ماليا ً في مخيم مبيرا

57,425

2,370

الجئا ً
وطالب لجوء حضريا ً

تساعد المفوضية ما مجموعه  197,91شخصا ً في موريتانيا

Aerial view from Mbera camp © UNHCR/Sam Jefferies
منظر جوي من مخيم مبيراUNHCR/Sam Jefferies © .
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السياق التشغيلي
في موريتانيا ،توفر المفوضية الحماية والمساعدة لـ  57,425الجئا ماليا في مخيم مبيرا ،جنوب شرق موريتانيا ،ولـ  3,128الجئا
حضريا و 922طالب لجوء (خصوصا ً من جمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا وكوت ديفوار) في نواكشوط ونواذيبو ،وذلك في سياق
تدفقات الهجرة المختلطة.
وتعمل المفوضية عن كثب مع السلطات الموريتانية من أجل تطوير وتنفيذ نظام وطني للجوء .وإلى حين اعتماد قانون اللجوء ،تدعم
المفوضية السلطات من أجل تعزيز حماية الالجئين في موريتانيا من خالل تحسين الحصول على الوثائق وتسجيل الوالدات والفرص
االقتصادية والخدمات األساسية كخدمات الصحة والتعليم.
تقود المفوضية االستجابة اإلنسانية لالجئين الماليين في منطقة الحوض الشرقي منذ عام  8158بالتعاون مع الحكومة الموريتانية
ومع وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية .وتستمر موريتانيا في إبقاء حدودها مفتوحة أمام
التدفقات الجديدة .وعلى الرغم من إبرام اتفاقية سالم في مالي في يونيو  ،8151من غير المتوقع بعد أن تحدث حركات عودة كثيفة
لالجئين بسبب الوضع األمني في شمال مالي .في يونيو  ،8152أبرمت موريتانيا ومالي والمفوضية اتفاقية ثالثية للعودة الطوعية
لالجئين الماليين .وتوفر هذه االتفاقية إطاراً لتسهيل العودة الطوعية عندما تسمح الظروف في مالي بذلك .وحتى ذلك الحين ،هي تعيد
الت أكيد على التزام موريتانيا ومالي بحماية الالجئين .في الوقت الراهن ،تعتبر المفوضية أن الظروف في مالي غير مالئمة لتشجيع
عودة الالجئين ولكنها قد تسهل العودة الطوعية بنا ًء على الطلب وعلى أساس كل حالة على حدة.

اإلنجازات
الحماية
اإلنجازات والتأثير
يستمر الالجئون وطالبو اللجوء في البحث عن األمان في مخيم مبيرا حيث أن هناك
 391شخصا تم تسجيلهم حديثا في شهر سبتمبر وحده .وفي المناطق الحضرية،
سجلت المفوضية  18وافدا جديدا.
وبالتعاون مع الشركاء ،برنامج األغذية العالمي واالتحاد اللوثري العالمي ومنظمة
"العمل ضد الجوع" ومفوضية األمن الغذائي ،قدمت المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين المساعدة لـ  99شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة
ورافقتهم أثناء توزيع الطعام والنقد في أربعة مراكز توزيع تابعة للمفوضية في
مخيم مبيرا.

أم الجئة من جمهورية إفريقيا الوسطى مع أطفالها في خيمتهم
في نواكشوط©UNHCR/Viola E. Bruttomesso .

من خالل محامي شريكتها في المناطق الحضرية ،جمعية مكافحة الفقر وضعف التنمية ،قدمت
المفوضية المساعدة القانونية لالجئين سنغاليين والجئ سوري يواجهون منازعات قانونية.
ً
باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل إجراء نقاش حول مسألة الوثائق والحصول على الجنسية ،عقدت المفوضية اجتماعا مع اللجنة
االستشارية الوطنية بشأن الالجئين .واتفقت المفوضية مع اللجنة حول تحديد الحاالت التي تتوافر فيها معايير الحصول على
الجنسية وعلى مراجعتها مع السلطات المعنية.
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االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
من أجل تقوية وبناء سبل اإلحالة المناسبة وحشد الدعم إلدماج الالجئين في جميع آليات الحماية الوطنية ،تجتمع المفوضية مع الشركاء
من أجل تناول المشاكل الخاصة بالالجئين في المناقشات األساسية الجارية والهادفة لحماية األطفال.

التعليم
اإلنجازات والتأثير
في سبتمبر ،ومن أجل تحسين مستويات الطالب خالل فترة العطلة المدرسية،
تابعت المفوضية وشركاؤها تقديم الحصص التعويضية لـ  3018,طالبا من
بينهم  539فتاة و 1,3فتى .وخالل شهر سبتمبر ،حضر الحصص %11
من الطالب الملتحقين بصفوف الدعم.
في المناطق الحضرية ،وخالل العام األكاديمي  ،8159/8152ستدعم المفوضية
 892طفال للحصول على التعليم االبتدائي و 351طالبا ً لاللتحاق بالمدرسة الثانوية
باإلضافة إلى  9,شخصا ً ملتحقا ً بالتعليم العالي.

A teacher giving remedial classes to his
students in one of the six schools in Mbera
camp ©UNHCR/Viola E. Bruttomesso

في سبتمبر ،ومن أجل دعم التعليم العالي للماليين والالجئين الحضريين ،أطلقت
المفوضية دعوة لتقديم الطلبات لمنحة برنامج مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية الخاصة بالالجئين للعام األكاديمي .8,39-8,32
وسيتم إبالغ المرشحين المؤهلين في نهاية أكتوبر .8152

الصحة
اإلنجازات والتأثير
في سبتمبر ،سهلت المفوضية إجالء  01مريضا ً إلى منشآت صحية ذات إمكانيات
أكبر .وتم تقديم الدعم النقدي لـ  51الجئا ً لتلبية االحتياجات الطبية .وتضمن
المفوضية وشريكها االتحاد اللوثري العالمي اإلجالء الطبي للحاالت الطبية الثانوثية
والثالثية للمرضى من الالجئين والمجتمع المستضيف الذين ال يمكن عالجهم في
المخيم أو في باسيكونو.
باإلضافة إلى ذلك ،حصل  113الجئا حضريا على المساعدة في المجال الصحي
بما في ذلك الفحوص والزيارات الطبية والعمليات الجراحية.

ممرضة في أحد المراكز الصحية في مخيم مبيرا.
©UNHCR/Viola E. Bruttomesso

االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
بعد إعالن إنهاء أنشطة منظمة أطباء بال حدود ،وهي الجهة الفاعلة األساسية في المجال الصحي في مخيم مبيرا ،بدأت المفوضية
ببذل الجهود لحشد الدعم مع وزارة الصحة واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لضمان استمرار توفير الخدمات الصحية األساسية
في مخيم مبيرا اعتباراً من يناير  .8159وكجزء من هذه الجهود ،عبرت الحكومة الموريتانية عن التزامها بتعزيز دورها في القطاع
الصحي في المنطقة .وستحتاج موريتانيا إلى الدعم المالي والتقني لتولي هذه األنشطة.

األمن الغذائي والتغذية
اإلنجازات والتأثير
في سبتمبر ،وزعت المفوضية ،بالشراكة مع برنامج األغذية العالمي الطعام (األرز  5.2كلغ/للشخص الواحد /الشهر ،والزيت
 ,.52ل/للشخص الواحد /الشهر) واألموال النقدية ( 511أوقية موريتانية للشخص في الشهر) بواسطة بطاقات إلكترونية ألكثر
من  730,,,الجئ ( 58,,12عائلة).
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االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
يعتمد الالجئون في مخيم مبيرا على المساعدات الغذائية بسبب الندرة الهائلة في الموارد المحلية .وبين أكتوبر وديسمبر  ،8152يواجه
برنامج األغذية العالمي عجزاً قدره  80,ماليين دوالر أميركي ( %20من المتطلبات لألشهر الثالثة) في مساعداته لالجئين الماليين .وتعمل

المفوضية مع شركائها من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى الحقول الزراعية والمواشي لتقليص اعتماد الالجئين على المساعدات
الغذائية .وهناك حاجة إلى التدخالت على صعيد التنمية في منطقة الحوض الشرقي لمساعدة مجتمعات الالجئين والمجتمعات المستضيفة
لكي تصبع أكثر قدرة على الصمود.

المياه والصرف الصحي
اإلنجازات والتأثير

تستمر المفوضية وشريكتها ،منظمة العمل ضد الجوع ،بضمان وصول جميع
الالجئين في المخيم إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي ،بما في ذلك
المراحيض .وفي سبتمبر ،تم توزيع  39لترا من المياه للشخص في اليوم
على الالجئين في مخيم مبيرا.
في شهر سبتمبر في مخيم مبيرا ،نظمت المفوضية أنشطة لنشر النظافة
ركزت على تعزيز ممارسات النظافة من خالل تقنيات مختلفة لرفع مستوى
الوعي (زيارات منزلية ومجموعات تركيز ومناقشات تربوية واجتماعات
وجلسات جماعية) على مستوى األسر وفي نقاط التجمع األساسية (نقاط المياه
ومناطق الغسيل والمراحيض) .وشملت التدخالت  30811رجال و90877
امرأة الجئة تمأل وعاء عند إحدى نقاط المياه في مخيم مبيرا.
امرأة و 10852فتاة و 80392فتى.
©UNHCR/Viola E. Bruttomesso
خالل شهر سبتمبر ،تابعت المفوضية أنشطة الرصد الروتينية وإدارة الشبكات
لزيادة فعالية نظام المياه في مخيم مبيرا .وشملت أعمال الصيانة هذه استبدال
 5,صنبوراً في جميع مناطق المخيم وإصالح  50صنابير واستبدال 4
صمامات لتقليص فقدان المياه وإصالح تسرب المياه في  1مواقع وصيانة العدادات .باإلضافة إلى ذلك ،تتابع المفوضية بناء برمج المياه
الجديد بسعة  1,,متر مكعب.

االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
ال يزال توفير المياه في مخيم مبيرا يعتمد بشكل كبير على المساعدات اإلنسانية .وهناك حاجة إلى استثمار أولي لضمان االنتقال المرن
من أنظمة مياه مخصصة لحاالت الطوارئ إلى أنظمة أكثر استدامةً في مخيم مبيرا ومحيطه .وتُعتبر هذه االستثمارات ضرورية نظراً
لخطر الجفاف الراهن.
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المأوى والمواد غير الغذائية
اإلنجازات والتأثير

في سبتمبر ،وزعت المفوضية في مخيم مبيرا ،من خالل شريكها االتحاد اللوثري
العالمي ،المواد غير الغذائية بما في ذلك البطانيات وحزم أدوات النظافة على 393
الجئا ،بمن فيهم  12طفال و 77شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة و 22امرأة
مرضعة.
في المناطق الحضرية ،وبالتعاون مع البرنامج الوطني لوزارة الصحة الموريتانية
لمكافحة المالريا ،تمت خالل شهر سبتمبر متابعة توزيع الناموسيات على الالجئين
وطالبي اللجوء الذين لم يتسلموها في عملية التوزيع األولى في شهر أغسطس.
توزيع الناموسيات على الالجئين وطالبي اللجوء الحضريين في
نواكشوط©UNHCR/Viola E. Bruttomesso .

التعايش السلمي واالعتماد على الذات
اإلنجازات والتأثير

واحدة من الخيم التي تأثرت بالفيضان في مخيم
مبيرا©UNHCR .

في سبتمبر ،أثرت األمطار الغزيرة على مدينة باسيكونو ومخيم مبيرا 0وقد عينت
الحكومة الموريتانية المفوضية لتنسيق حالة الطوارئ التي خلفها الفيضان ،فأجرت
تقييما ً للوضع في المخيم لتحديد المناطق المتضررة 0وتم إجالء أكثر  75عائلة
الجئة ( 877فرداً) إلى المراكز المجتمعية المختلفة 0وحصل ضحايا الفيضانات
على الناموسيان واألوعية والبطانيات ونفذت المفوضية عملية توزيع طعام طارئة0
وقد أجرت المفوضية وشريكتها في مجال الحماية في المخيم "وورلد فيجن" تقييمات
لالحتياجات لكل حالة على حدة وقدمتا النصائح في هذا المجال 0باإلضافة إلى ذلك،
فقد وزعت المفوضية أيضا ً مواد اإلغاثة األساسية (البطانيات ،الناموسيات،
األوعية ،الصابون ،المصافي) على أكثر من  2,,عائلة من المجتمع المستضيف.
.

الحلول الدائمة
اإلنجازات والتأثير
حتى اآلن ،قدمت المفوضية ملفات  79شخصا إلعادة التوطين ،ومن بين هؤالء تم قبول  89شخصا وغادر منهم  .5وتتابع المفوضية تحديد
الحاالت شهريا ً بناء على الجنسيات واالحتياجات المحددة .وقد حددت المفوضية في موريتانيا  88حالة.
االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
هنالك عدد كبير من الالجئين المحتاجين لفرص إعادة التوطين في موريتانيا .وتواصل المفوضية تحديد األشخاص المحتاجين إلعادة التوطين وتقوم
بحشد الدعم مع اإلدارة اإلقليمية لمعالجة الحاالت.
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العمل في شراكات
بنا ًء على طلب الحكومة الموريتانية ،تنسق المفوضية االستجابة اإلنسانية لوضع الالجئين الماليين بالتعاون الوثيق مع وزارة الداخلية
والالمركزية والسلطات المحلية .وتشارك المفوضية أيضا ً في فريق األمم المتحدة المحلي والفريق المحلي اإلنساني ،وتعمل عن كثب
مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
وقعت المفوضية والحكومة الموريتانية وممثلو وكاالت األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية إطار عمل األمم المتحدة
للتنمية المستدامة لألعوام  8188-8152الذي يشمل تدخالت إنسانية وإنمائية واستراتيجية لتعزيز التعايش السلمي واالعتماد على
الذات لالجئين والمجتمعات المستضيفة في المناطق الحدودية في موريتانيا.

معلومات مالية
المفوضية ممتنة للدعم الذي قدمه المانحون الذين ساهموا في هذه العملية .وتعرب المفوضية أيضا ً عن امتنانها لمن ساهموا في برامج
المفوضية بواسطة أموال غير مخصصة ومخصصة بشكل بسيط.

المساهمات المخصصة (بالدوالر األميركي)

تبلغ المساهمات المخصصة للعملية حوالي  005مليون دوالر أميركي.
1,100,000
874,727
392,773
391,058
374,216

الواليات المتحدة…
االتحاد األوروبي
كندا
مؤسسة يونيكلو
فرنسا

المساهمات المخصصة بشكل بسيط | دوالر أميركي
ألمانيا  4202مليون | الواليات المتحدة األميركية  5204مليون | جهات مانحة خاصة في أستراليا  909مليون | الدنمارك  10,مليون |
جهات مانحة خاصة في ألمانيا  108مليون | السويد  404مليون | فنلندا  400مليون| جهات مانحة خاصة في جمهورية كوريا  002مليون|
النرويج  008مليون | جهات مانحة خاصة في سويسرا  008مليون |
الكرسي الرسولي | آيسالندا | ليشتنشتاين | مالطا| رومانيا | جهات مانحة خاصة
المساهمات غير المخصصة | دوالر أميركي
السويد  9208مليون | جهات مانحة خاصة في إسبانيا  120,مليون | المملكة المتحدة  4100مليون | النرويج  4801مليون | هولندا  0905مليون |
جهات مانحة خاصة في جمهورية كوريا  8201مليون | الدنمارك  8101مليون | سويسرا  51.2مليون | جهات مانحة خاصة في إيطاليا
 5105مليون | جهات مانحة خاصة في اليابان  5402مليون | فرنسا  54مليون | ألمانيا  500,مليون | جهات مانحة خاصة في السويد
 5808مليون | إيطاليا  5508مليون
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الجزائر | األرجنتين | النمسا| بلجيكا | البوسنة والهرسك | بلغاريا| كندا | تشيلي| الصين | كوستاريكا | إستونيا | فنلندا |
آيسلندا | الهند| إندونيسيا | أيرلندا| إسرائيل | الكويت | ليشتنشتاين | ليتوانيا | لوكسمبورغ | موناكو | مونتنيغرو | نيوزيلندا |
الفلبين | البرتغال | قطر | جمهورية كوريا | روسيا االتحادية | المملكة العربية السعودية | صربيا |سنغافورة | سلوفاكيا | سري
النكا | تايالند | تركيا | اإلمارات العربية المتحدة | أوروغواي | جهات مانحة خاصة

العالقات الخارجية  /الجهات المانحة
جهة االتصال
خوسيه مانويل كاسيريس ،مسؤول مساعد للعالقات الخارجية ،موريتانيا
 ،caceres@unhcr.orgالجوال+222 22 685 551 :
فيوال إليونورا بروتوميسو ،مسؤولة الشؤون اإلعالمية المساعدة ،موريتانيا
 ،bruttome@unhcr.orgالجوال+222 42 782 305 :

الروابط
Stories

-

Facebook -

ملحق
توزيع مجموعات الالجئين الرئيسية في موريتانيا

543

57,425

328
256

7

24

25

29

42

55

توغو

العراق

فلسطين

جمهورية
الكونغو
الديمقراطية

السنغال

كوت ديفوار

سوريا

إفريقيا
الوسطى

مالي
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