المستجدات العملياتية

موريتانيا
 15سبتمبر/أيلول 2017
تستضيف موريتانيا أكثر من  2,000الجئ
وطالب لجوء حضري وحوالي 52,000
الجئ من مالي في مبيرا ،وهو مخيم أُنشئ
عام  2012في المنطقة القاحلة في الجنوب
الشرقي ،قريبة من حدود مالي.

على الرغم من إبرام اتفاقية سالم عام ،2015
فإن عودة الالجئين الماليين بأعداد كبيرة ليست
متوقعة بسبب استمرار أعمال العنف في شمال
مالي.

التمويل (حتى  15سبتمبر)

تتسبب حالة النزوح التي طال أمدها في مبيرا
بضغوط هائلة على الموارد المحلية المحدودة
أصالً في منطقة باسيكونو.

المؤشرات األساسية

19.8مليون دوالر أميركي

2,811
واصالً جديداً من مالي عام 2017

هو المبلغ المطلوب لعملية المفوضية في موريتانيا
ممول

471

19%

حالة عودة طوعية إلى مالي تم تسهيلها عام 2017

5,069
ثغرة

الجئا ً ماليا ً من ذوي االحتياجات الخاصة (حتى  31أغسطس )2017

81%

األشخاص الذين تعنى بهم المفوضية
الالجئون الماليون في مخيم
مبيرا

51,599

2,192

الالجئون وطالبو اللجوء
الحضريون

تساعد المفوضية ما مجموعه  53,791شخصا ً في موريتانيا
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آخر اإلنجازات
السياق العملياتي
في موريتانيا ،توفر المفوضية الحماية والمساعدة لـ  51,599الجئا ً ماليا ً في مخيم مبيرا ،جنوب شرق موريتانيا ،ولـ  1,570الجئا ً
حضريا ً و 622طالب 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 تسجيل
الوالدات ،والخدمات األساسية ،مثل الصحة والتعليم والفرص االقتصادية.
بالتعاون مع الحكومة الموريتانية التي ال تزال حدودها مفتوحة أمام التدفقات الجديدة ،وبالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة األخرى
والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ،تقود المفوضية االستجابة اإلنسانية لالجئين الماليين في منطقة الحوض الشرقي منذ
 .2012وعلى الرغم من إبرام اتفاقية سالم في مالي في يونيو  ،2015من غير المتوقع 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.

موظفو المفوضية في موريتانيا يأخذون بصمات الجئ مالي في مخيم مبيرا خالل إطالق
نظام إدارة الهوية البيومترية© UNHCR / Henri-Sylvain Yakara 2017 .
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اإلنجازات
الحماية
اإلنجازات والتأثير
في  15أغسطس  ،2017أطلقت المفوضية نظام
إدارة الهوية البيومترية في مخيم مبيرا .يتم أخذ
بصمات كل الجئ ومسح قزحيته وتُحفظ هذه
المعلومات بشكل آمن في قاعدة البيانات الخاصة
بالمفوضية على شبكة اإلنترنت ،ويمكن استعادتها في
أي مكان في العالم .وسيساعد ذلك المفوضية في
التحقق من هوية الالجئين ومما تتألف منه عائالتهم،
فال يتم فقدان أي ملف شخصي أو تسجيله مرات
عديدة وال يتعرض محتواه للتزوير أو السرقة.
■ تعمل المفوضية مع شريكتها إنترسوس لمنع العنف الجنسي والقائم على نوع
الجنس في مخيم مبيرا .وفي أغسطس ،نظمت المفوضية وإنترسوس أنشطة عديدة
للتوعية ومنع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس .وقد شاركت  37امرأة
هن قريبات لناجين من العنف القائم على نوع الجنس في جلسة استماع حول
"المخاطر اليومية وكيفية االستجابة لها" .وشارك حوالي  50شابا ً ومراهقا ً في جلسة توعية بشأن منع العنف الجنسي والقائم على
نوع الجنس.

موظفو المفوضية في موريتانيا يسجلون صور قزحيات العين لطفل مالي الجئ
في مخيم مبيرا©UNHCR / Henri-Sylvain Yakara 2017 .

■ تحدد المفوضية وشركاؤها ويوثقون ويساعدون األطفال المعرضين للخطر واألشخاص الضعفاء في مخيم مبيرا .في أغسطس،
ساعدت إنترسوس ،شريكة المفوضية  10أطفال ضعفاء في التسجيل .وقد حصل  291شخصا ً من ذوي االحتياجات الخاصة،
غالبيتهم من النساء والفتيات ،على الدعم المستهدف بما في ذلك المساعدة النقدية والدعم النفسي واالجتماعي ،بنا ًء على التقييمات
التي يجريها العاملون االجتماعيون.
■ في أغسطس ،تم إنهاء مخطط لتحديد سمات الالجئين السوريين ،يفصل بوضوح المواقع التي تمت زيارتها في نواكشوط .وتم
تحديث أسلوب جديد للزيارات الميدانية من أجل تحديد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة "من النظرة األولى" .وقد وفر ذلك
معلومات متناسبة حول سمات الالجئين األكثر ضعفا ً وساعد بالتالي في تحسين الحماية والمساعدة ألكثر من  450الجئا ً سوريا ً
يعيشون في المناطق الحضرية.

الحلول الدائمة
اإلنجازات والتأثير
سهلت المفوضية من شريكها االتحاد اللوثري العالمي العودة الطوعية لـ  42عائلة مؤلفة من  161الجئا ً ماليا ً من مخيم مبيرا إلى
منطقتي تومبكتو وموبتي في شمال مالي .قبل االنطالق ،تم توفير المعلومات الكاملة للعائالت حول الوضع األمني في مناطق العودة
ومراكز التسجيل من أجل الحصول على المساعدة في مالي .وحصلت العائالت أيضا ً على النقد لتسهيل عودتها إلى بالدها.

3

www.unhcr.org

OPERATIONAL UPDATE > Mauritania / 15 September 2017

التعليم
اإلنجازات والتأثير
■ في مخيم مبيرا ،يستعد األطفال الالجئون للعودة إلى المدرسة .وقد استفاد  1,701طالب لم ينجحوا في امتحاناتهم النهائية في السنة
الدراسية الماضية من دورات متابعة في الصيف .وتم تنظيم هذه الدورات من قبل إنترسوس ،وهي شريكة المفوضية ،بدعم من
 62مدرساً ،وبالتعاون مع برنامج األغذية العالمي الذي وفر األطباق الساخنة لألطفال الذين يحضرون الدورات .وفي المناطق
الحضرية ،نجح  511طفالً وطالبا ً الجئا ً في امتحاناتهم العام الماضي في المدارس االبتدائية والثانوية وفي الجامعات.
■ تستمر المفوضية وشركاؤها في محاربة األمية في مخيم مبيرا .في أغسطس ،حضر  205الجئا ً راشداً دورات لتعلم القراءة
والكتابة في  4لغات (التماشقية والعربية والسونغاي والفوالنية).
االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
■ يحصل عدد قليل جداً من الالجئين ،وخصوصا ً الفتيات ،على التعليم العالي بسبب محدودية فرص التعليم .وتعمل المفوضية من
أجل زيادة هذه الفرص مثالً من خالل مبادرة ألبرت أينشتاين األلمانية األكاديمية لالجئين ،وهي عبارة عن برنامج مصمم لتمكين
الالجئين الشباب من االلتحاق بالتعليم العالي.

الصحة
اإلنجازات والتأثير
■ في أغسطس ،وفرت المفوضية في المناطق الحضرية ،المساعدة الطبية لـ  269الجئا ً حضريا ً ودعمت االستشارات الطبية
وزيارات العيادات األولية والثانوية والمستشفيات .وفي مخيم مبيرا ،توفر المفوضية وشركاؤها الرعاية الصحية األولية ويحيلون
المرضى إلى المراكز الصحية المجاورة .في أغسطس ،سهلت المفوضية اإلجالء الطبي لـ  14الجئا ً مريضا ً من مخيم مبيرا إلى
المراكز الثانوية والثالثية.
االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
■ يجب النظر في إعادة التوطين للحاالت الطبية الخطيرة التي تتطلب عالجا ً طبيا ً متخصصا ً غير موجود في موريتانيا.

األمن الغذائي والتغذية
اإلنجازات والتأثير
■ في أغسطس ،حصل الالجئون في مخيم مبيرا على سلة
غذائية مخفضة بسبب نقص التمويل لميزانية برنامج
األغذية العالمي .وحتى اآلن في هذا العام ،لم يحصل
الالجئون على حصة كاملة ،حيث تراوحت نسبة
السعرات الحرارية في الحصص بين  50و %90مما
مجموعه  2,100سعرة حرارية في اليوم لكل شخص.
وحصل ما مجموعه  51,577شخصا ً على الحصة
الغذائية الشهرية المؤلفة من األرز (7.5
كلغ/شخص/شهر) والزيت ( 0.75كلغ/شخص/شهر
ومبلغ نقدي.
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■ وزعت المفوضية  67حيوانا ً من الماعز المنتجة لأللبان على األطفال والنساء الحوامل والنساء المرضعات اللواتي يعانين من سوء
التغذية في مخيم مبيرا من أجل تحسين أمنهم الغذائي واعتمادهم على الذات.
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 إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف
الصحي بما في ذلك المراحيض .ويعمل في المخيم ما مجموعه  1863مرحاضا ً وتُق ّدر النسبة المتوسطة الراهنة بـ 27.4
شخصاً/لكل مرحاض.
■ أُنجز ما مجموعه  %67من المراحيض التي كان من المخطط إعادة تأهيلها حتى اآلن في عام  162( 2017مرحاضا ً بالمجموع).
وتهتم لجان المياه والصرف الصحي والنظافة التي يقودها الالجئون بمنع انتشار األمراض المنقولة عن طريق المياه في المخيم :تم
تطهير جميع المراحيض تحت اإلشراف التقني لمنظمة العمل ضد الجوع ،وتم الوصول إلى أكثر من  16,000شخص بواسطة
أنشطة التوعية مثل الحمالت بين البيوت ودورات التربية في نوادي األطفال ومناقشات مجموعات التركيز واالجتماعات المجتمعية،
إلخ...
االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
■ على الرغم من إعادة تأهيل وبناء مراحيض جديدة في مخيم مبيرا ،ال يزال معدل األشخاص بالنسبة إلى المراحيض دون المعيار
اإلنساني بسبب احتياجات الواصلين الجدد وازدياد عدد سكان المخيم .ومن المقدر أن تدعو الحاجة إلى بناء  907مراحيض أخرى
عام  2018من أجل سد هذه الثغرة.

المأوى والمواد غير الغذائية
اإلنجازات والتأثير
■ في أغسطس ،حصل جميع الالحئين البالغ عددهم 51,999
شخصا ً في مبيرا على ألواح الصابون واألوعية والدالء
البالستيكية.
■ بنت المفوضية مناطق انتظار في مركز التسجيل من أجل
تحسين استالم المواد األساسية لجميع الالجئين في المخيم.

امرأة الجئة مع سلتها في مخيم مبيرا بعد عملية التوزيع العامة للمواد الغذائية وغير
الغذائية في أغسطس©UNHCR/Henri-Sylvain Yakara .
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االعتماد على الذات والتعايش السلمي
اإلنجازات والتأثير
■ حتى اآلن في عام  ،2017دعمت المفوضية  39مشروع ائتمان متناهي
الصغر من أجل تعزيز االعتماد على الذات لالجئين وطالبي اللجوء
الحضريين األكثر ضعفا ً في نواكشوط .وتشمل المشاريع مطعما ً وصيدلية
ومعمالً لصنع أحجار البناء وبعض متاجر بيع األحذية.
■ في أغسطس ،شارك  250شخصا ً من مخيم مبيرا وخمس قرى قريبة في
دورات لمناقشة عمل اللجان التي تجمع الالجئين والمجتمع المحلي وأنواع
الحوادث التي تتم مواجهتها وآليات حل الصراعات في المجتمع.

الجئ سوري مستفيد من قرض ائتمان متناهي الصغر في نواكشوط.
بفضل القرض ،تمكن من تحسين معمله لصنع أحجار البناء.
©UNHCR/José M. Cáceres 2017

االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
■ تُعتبر الموارد والمراعي محدودة في منطقة الحوض الشرقي شبه القاحلة .وبعد خمسة أعوام ،أصبح الوضع الذي طال أمده يتسبب
بضغط أكبر على المجتمعات الموريتانية المضيفة .ويجب بذل المزيد من الجهود من أجل دعم االعتماد على الذات لالجئين
والمجتمعات المضيفة على حد سواء.

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 .وتعقد اجتماعات تنسيق منتظمة في نواكشوط وباسيكونو لتبادل المعلومات بشأن
االحتياجات المحددة واالتفاق على االستراتيجيات.
وكجزء من استراتيجية موريتانيا لألعوام  2022-2018ضمن إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ،تتولى المفوضية
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي معا ً قيادة فريق عامل جديد بغية تعزيز التعايش السلمي واالعتماد على الذات لالجئين والمجتمعات
المضيفة في المناطق الحدودية في موريتانيا.
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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)
Japan

2.6

اليابان
0.6

إيطاليا
0.4
0.3

Italy

كندا

Canada

فرنسا

France

العالقات الخارجية/مع الجهات المانحة
شكر خاص للجهات المانحة الرئيسية للصناديق غير المقيدة واإلقليمية في عام 2017
الواليات المتحدة األمريكية ( 266مليون) | السويد ( 76مليون) | هولندا ( 52مليون) | النرويج ( 41مليون)| جهات مانحة خاصة من إسبانيا
( 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 للصناديق 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 ،موريتانيا
 ،caceres@unhcr.orgالجوال+222 22 685 551 :
هيلينا ب .بيس ،مسؤولة الشؤون اإلعالمية ،موريتانيا
 ،PES@UNHCR.ORGالجوال+222 22 887 904 :

الروابط
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الملحقات
maps.unhcr من يفعل ماذا في مخيم مبيرا – بوابة

www.unhcr.org
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توزيع مجموعات الالجئين الرئيسية في موريتانيا

51,599

MALI (CAMP)

)مالي (المخيم

www.unhcr.org

538

451

265

CENTRAL AFRICA

SYRIA

IVORY COST

أفريقيا الوسطى

سوريا

كوت ديفوار

67

47

39

SENEGAL

DEMOCRATIC REP.

PALESTINA

OF CONGO
الديمقراطية السنغال
جمهورية الكونغو

17

29

فلسطين

TOGO

NIGERIA

توغو

نيجيريا
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