آخر المستجدات العملياتية

موريتانيا
 51أغسطس/آب 8152
تستضيف موريتانيا أكثر من  2,000الجئ وطالب
لجوء حضري وأكثر من  650,,,الجئ من مالي
في مبيرا ،وهو مخيم أُنشئ في عام  5105في
المنطقة القاحلة في الجنوب الشرقي ،القريبة من
حدود مالي.

على الرغم من إبرام اتفاقية سالم عام
 ،5102فإن عودة الالجئين الماليين
بأعداد كبيرة ليست متوقعة بسبب
استمرار أعمال العنف في شمال مالي.
وفي يونيو وحده ،تم تسجيل  91قادما
مبيرا.
في
جديدا

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

 81.5مليون دوالر أميركي

المؤشرات األساسية
5,133

تم تلقي  5.0مليون دوالر أميركي .المبلغ المطلوب لعمليات المفوضية في

قادما جديدا من مالي منذ يناير 8152

التمويل (حتى  31يوليو )5102

.

موريتانيا هو  02مليون دوالر أميركي

ما من

حاالت عودة طوعية إلى مالي سُهلت في عام 8152

10%
ممول

4,863
الجئا ماليا ممن لديهم احتياجات محددة (حتى  15يوليو )8152
90%
ثغرة

األشخاص الذين ُتعنى بهم المفوضية

الجئا ماليا في مخيم مبيرا

56,672

2,319

تساعد المفوضية ما مجموعه

1

58,991

شخصا في موريتانيا

الجئا وطالب لجوء
حضريا

طالب يحاول لفت انتباه مدرسه في واحدة من المدارس الست في مخيم مبيرا.
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آخر اإلنجازات
السياق التشغيلي
في موريتانيا ،توفر المفوضية الحماية والمساعدة لـ  56,372الجئا ماليا في مخيم مبيرا ،جنوب شرق موريتانيا ،ولـ  9,353الجئا حضريا و 165طالب
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 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  5105بالتعاون 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  ،5102من غير المتوقع بعد أن تحدث حركات عودة كثيفة لالجئين بسبب الوضع األمني في شمال مالي .في يونيو
 ،5102أبرمت 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 التأكيد 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
الحماية
في يوليو ،عُقد االجتماع الخامس للجنة الثالثية بين مالي وموريتانيا والمفوضية حول العودة
الطوعية لالجئين الماليين ،في باماكو ،مالي .تم توقيع االتفاقية الثالثية في يونيو 8152
بهدف توفير إطار ثالثي األطراف لتسهيل العودة الطوعية عندما تسمح الظروف في مالي
بذلك .واتفق األطراف الثالثة على عقد اجتماع فني بين ممثلين عن وزارتي التربية في
مالي وموريتانيا والمفوضية من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم في مخيم مبيرا.

اجتماع اللجنة الثالثية بين مالي وموريتانيا والمفوضية في
باماكو © UNHCR

خالل الفترة التي يشملها التقرير ،نظمت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة تدريبا ً مشتركا ً في نواذيبو لتعزيز مهارات شرطة الحدود والدرك (على
الحدود الجوية والبحرية واألرضية) على صعيد الحماية الدولية في سياق هجرة مختلطة .وقد استهدف التدريب الذي امتد على يومين  52مسؤوال.
وتم التركيز بشكل كبير على ترتيب المفاهيم األساسية كالفارق بين الجئ ومهاجر ومبدأ عدم الطرد والفئات ذات االحتياجات الخاصة والحلول
المستدامة والفارق بين اإلتجار بالبشر والتهريب واإلتجار بالبشر في سياق اللجوء.
ال يزال الالجئون وطالبو اللجوء يسعون إلى األمان في مخيم مبيرا .وقد تم تسجيل  91شخصا جديدا في شهر يوليو وحده.
وحصل  512شخصا ممن لديهم احتياجات محددة ( 822ذكراً و 255أنثى) على المساعدة وتمت مرافقتهم للحصول على بطاقات ممغنطة في مركز
التسجيل .وفي نواذيبو ،وفرت المفوضية المساعدات النقدية لـ  91شخصا من هؤالء األشخاص.
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عائلة مالية الجئة في مركز التسجيل الخاص بالمفوضية في مخيم
©
مبيرا تنتظر شهادات الوالدة الخاصة بأطفالها.
UNHCR/José Manuel Cáceres

ُولد  939طفال في مخيم مبيرا .واستمرت المفوضية وشريكها االتحاد اللوثري
العالمي برفع مستوى الوعي بين أرباب األسر حول أهمية شهادات الوالدة لألطفال
الالجئين المولودين في موريتانيا .وفي يوليو ،اس ُتدعيت عائالت  8,852طفالً في
إطار النشاط الخاص بشهادات الوالدة .وتم تقديم  185ملفا ً للوكالة الوطنية للسجالت
والوثائق من أجل المعالجة.
وكجزء من أنشطة منع العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس واالستجابة له في
مخيم مبيرا ،قامت المفوضية بزيارة  92شخصا تعرضوا للعنف الجنسي والقائم
على نوع الجنس للتأكد من أن الناجين وعائالتهم يحصلون على الدعم المناسب.
ونفذت المفوضية مهمة في نواذيبو تهدف إلى مساعدة الوحدة الميدانية الجديدة في
أنشطة التسجيل وإعادة التوطين .وخالل المهمة ،سجلت المفوضية  15فردا ونفذت
 55مقابلة إلعادة التوطين .خالل شهر يوليو ،سجلت المفوضية ما مجموعه 951
طالب لجوء جديدا في المناطق الحضرية.

االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
ُتعتبر آليات اإلحالة الخاصة بالعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس وبحماية األطفال محدود ًة في موريتانيا مما يمنع توفير استجابة شاملة في
مجال الحماية .وتبحث المفوضية عن شركاء من أجل تعزيز سبل اإلحالة والحماية وحشد الدعم لشمل الالجئين في جميع اآلليات الوطنية
للحماية.

التعليم
اإلنجازات والتأثير
في يوليو ،عقدت المفوضية وشركاؤها اجتماعا ً لمعالجة المسائل المتعلقة بالتعليم في المخيم ،بما في ذلك تنظيم حصص تعويضية لـ 97113
طالبا ( 522فتى و 5185فتاة) من أجل تعزيز مستواهم خالل فترة العطلة المدرسية.
في المناطق الحضرية ،وخالل العام األكاديمي  ،8152/8152دعمت المفوضية  512طفال للحصول على التعليم االبتدائي و 913طالبا ً
لاللتحاق بالمدرسة الثانوية .باإلضافة إلى ذلك ،تم تقديم  55منحة من برنامج مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية الخاصة بالالجئين
و 91منح من جمعية مكافحة الفقر وضعف التنمية لالجئين حضريين ملتحقين بالجامعات .وفي يوليو ،حصل طالبان الجئان حضريان على
إجازتهما كما حصل طالبان على شهادة فنية.

الصحة
اإلنجازات والتأثير
أحالت المفوضية  51مريضا من مبيرا إلى مستشفيات كيفا ونيما ونواكشوط وحصل  95الجئا من بين هؤالء على المساعدة النقدية لتلبية احتياجاتهم في
مجال الصحة .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 .وتلقى  351الجئا حضريا المساعدة الصحية بما في
ذلك الفحوصات والزيارات الطبية والعمليات الجراحية.
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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 اعتبارا من أكتوبر .8152
وكجزء 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 يوليو ،وزعت المفوضية ،بالشراكة مع برنامج األغذية العالمي الطعام واألموال النقدية
( 511أوقية موريتانية للشخص في الشهر) ألكثر من  247111الجئ ( 52,252عائلة).
وخالل عملية التوزيع التي امتدت على خمسة أيام ،ساعدت المفوضية  9133شخصا من
ذوي االحتياجات الخاصة في الحصول على الطعام واألموال النقدية في مراكز التوزيع
الخمسة التابعة لها.

البطاقات الممغنطة ُتستخدم أثناء توزيع النقد والطعام في مخيم
مبيرا© UNHCR/A.Itue.

باإلضافة إلى ذلك ،أنهت المفوضية وبرنامج األغذية العالمي توزيع  937291بطاقة
ممغنطة في مخيم مبيرا .خالل عمليات التوزيع الشهرية للنقد والطعام ،وبفضل البطاقات
الممغنطة ،يمكن لالجئين سحب مبالغهم النقدية من مراكز التوزيع الخمسة في مخيم كبيرا
وشراء الطعام من سوق المخيم والمتاجر المحلية األخرى.

االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
يعتمد الالجئون في مخيم مبيرا على المساعدات الغذائية بسبب الندرة الهائلة في الموارد المحلية .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 يوليو ،تم توزيع أكثر من  94لترا من المياه للشخص في اليوم على الالجئين في مخيم مبيرا.
في شهر يوليو 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  97292رجال و 57212امرأة و 57951فتاة و 97553فتى .باإلضافة إلى ذلك ،وزعت المفوضية
 211برميل للنفايات بمعدل برميل لكل  91أسر.
خالل الفترة التي شملها التقرير ،تابعت المفوضية أنشطة الرصد الروتينية وإدارة الشبكات لزيادة فعالية نظام المياه في مخيم مبيرا .وشملت أعمال
الصيانة هذه استبدال  32صنبورا في جميع المناطق وإصالح  93صنبورا واستبدال  1صمامات لتقليص فقدان المياه .باإلضافة إلى ذلك ،ومن أجل
تأمين المياه لالجئين في مخيم مبيرا ،بدأت المفوضية أعمال بناء خزان المياه الذي تبلغ سعته  111متر مكعب.
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االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
ال يزال توفير المياه في مخيم مبيرا يعتمد على المساعدات اإلنسانية .وهناك حاجة إلى استثمار أولي لضمان االنتقال المرن من أنظمة مياه مخصصة
لحاالت الطوارئ إلى أنظمة أكثر استدامة في مخيم مبيرا ومحيطه .وتُعتبر هذه االستثمارات ضرورية نظرا لخطر الجفاف الراهن.
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تمكين المجتمع واالعتماد على الذات
اإلنجازات والتأثير
في المناطق الحضرية ،يتم تنفيذ  582مشروع ائتمان صغير بين نواكشوط ونواذيبو بالشراكة مع االتحاد الوطني لصناديق االدخار واالئتمان.
أنهى الجئان حضريان وثمانية الجئين من مخيم مبيرا التحقا بالتدريب المهني
مع منظمة العمل الدولية ،تدريبهما في مجال الطاقة المتجددة والبناء بالطوب.
وتعمل المفوضية ومنظمة العمل الدولية على متابعة ما إذا كانتا ستعززان
معرفتهم من خالل تدريبات إضافية أو تدخالنهما في مشروع.
أنهت المفوضية وشريكتها  SOS Désertبناء موق َعين للتلقيح وإعادة تأهيل
بئرين رعويين تستفيد منهما القرى المجاورة لمخيم مبيرا في منطقة الحوض
الشرقي ،مما يعزز التعايش السلمي بين الالجئين والمجتمع المستضيف.

الجئون حضريون يخضعون لالختبار األخير من تدريب لمنظمة
العمل الدولية حول الطاقات المتجددة والبناء© UNHCR/Viola .
E. Bruttomesso

الحلول الدائمة
اإلنجازات والتأثير

في يوليو ،نجحت المفوضية في إعادة توطين ثالثة أشخاص من مجتمع السحاقيات والمثليين وثنائيي الميل الجنسي والمتحولين
جنسياً وحاملي صفات الجنسين .وحتى اآلن من عام  ،8152تم تقديم طلب إعادة توطين  11شخصا ،قُبل  2من بينهم وهم
يستعدون للمغادرة.
االحتياجات المحددة والثغرات المتبقية
هنالك عدد كبير من الالجئين المحتاجين إلعادة توطين في موريتانيا .تواصل المفوضية تحديد األشخاص المحتاجين إلى إعادة توطين
وتحشد الدعم بمساعدة المكتب اإلقليمي لمعالجة الحاالت.

العمل في شراكات
بناء 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  5155-5102الذي يشمل تدخالت إنسانية وإنمائية واستراتيجية لتعزيز التعايش السلمي واالعتماد على
الذات لالجئين والمجتمعات المستضيفة في المناطق الحدودية في موريتانيا.
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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 مخصصة وغير مخصصة على نطاق واسع.

المساهمات المخصصة (بالدوالر األميركي)

تبلغ المساهمات المخصصة للعملية حوالي  2.1مليون دوالر أميركي.
874,727
392,773
391,058
374,216

االتحاد األوروبي
كندا
مؤسسة يونيكلو
فرنسا

العالقات الخارجية/مع الجهات المانحة
المساهمات المخصصة على نطاق واسع | دوالر أميركي
ألمانيا  22.2مليون | جهات مانحة خاصة في أستراليا  2.1مليون | الواليات المتحدة األميركية  2.5مليون | الدنمارك  1.2مليون
|السويد  2.2مليون  2.2مليون | فنلندا  2.1مليون | جهات مانحة خاصة في ألمانيا  1.5مليون | النرويج  1.8مليون |جهات مانحة خاصة
في جمهورية كوريا  8.2مليون
آيسلندا | إيطاليا | ليشتنشتاين | رومانيا | جهات مانحة خاصة

المساهمات غير المخصصة | دوالر أميركي
السويد  52.8مليون | النرويج  28.1مليون | هولندا  15.5مليون| جهات مانحة خاصة في إسبانيا  12.2مليون | المملكة المتحدة 15.2
مليون | الدنمارك  81.1مليون | جهات مانحة خاصة في جمهورية كوريا  55مليون | سويسرا  51.8مليون |فرنسا  52مليون | إيطاليا
 55.8مليون |جهات مانحة خاصة في اليابان  55.5مليون | جهات مانحة خاصة في إيطاليا  51.8مليون
الجزائر | األرجنتين | بلجيكا | البوسنة والهرسك | كندا | الصين | كوستاريكا | إستونيا | فنلندا| ألمانيا |آيسلندا | الهند| إندونيسيا | أيرلندا |

الكويت | ليشتنشتاين | ليتوانيا | لوكسمبورغ | موناكو | مونتنيغرو | نيوزيلندا | الفلبين | قطر | جمهورية كوريا | روسيا االتحادية | المملكة
العربية السعودية | صربيا |سنغافورة | سلوفاكيا | سري النكا | تايالند | تركيا | اإلمارات العربية المتحدة | أوروغواي | جهات مانحة خاصة

جهة االتصال
خوسيه مانويل كاسيريس ،مسؤول العالقات الخارجية المساعد ،موريتانيا
 ،caceres@unhcr.orgالجوال+222 42 782 301 :
فيوال إليونورا بروتوميسو ،مسؤولة الشؤون اإلعالمية المساعدة ،موريتانيا
 ،BRUTTOME@UNHCR.ORGالجوال+222 42 782 305 :
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الملحق
تفصيل مجموعات الالجئين األساسية في موريتانيا
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