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موريتانيا، وسفير موريتانيا لدى األمم المتحدة،  ، قام كل من ممثل المفوضية في2018سبتمبر  25في 

وبرنامج الغذاء العالمي،  ،تنسيق الشؤون اإلنسانية، ومكتب في موريتانيا ومنسق األمم المتحدة المقيم

وقد عقد اللقاء في جنيف أنشطتهم في موريتانيا.  علىومنظمة األغذية والزراعة، بإطالع المجتمع الدولي 

 الناجمة عن الستجابة إلى حالة انعدام األمن الغذائي الحادة وسوء التغذيةالتحديات المتعلقة با وركز على

. ن البالدم التي يعاني منها كل من الالجئين في مخيم امبرة والمجتمعات المضيفة في المنطقة الجنوبيةو ذلك

قديم ت إلىالمجتمع الدولي دعوتها و بشأن انعدام األمن الغذائي في مخيم امبرة إلى جانب التعبير عن قلقها

فقد أطلعت المفوضية المشاركين على استجابتها للفيضانات األخيرة التي أضرت بباسيكونو.  العاجل،الدعم 

، 2019-2018بداية العام الدارسي  إضافي لدعم برنامج المفوضية الخاص بالتعليم معتمويل كما تم طلب 

 بالمخيم.ومة المياه القديمة وإلصالح منظ

 تحركات سكانية 

في منطقة شبه قاحلة الجئاً في مخيم امبرة، الواقع قرب الحدود مع مالي،  57,400يعيش أكثر من 

من  وخطر سوء التغذية نقص الغذاء لالجئين يعدفي هذا السياق،  ومعرضة بدرجة عالية لخطر الجفاف.

 193). مخيم امبرة فيشخص  5,700 سجلت المفوضية أكثر من، 2018 منذ يناير المخاوف الكبرى.

 . 2017لم تتم العودة الطوعية ألي من الالجئين الماليين منذ نوفمبر  .(سبتمبرشخصاً في 

مكتباً  2018استجابة إلى االحتياجات المتزايدة في سياق الهجرة المختلطة، فتحت المفوضية في أبريل 

على شاطئ األطلسي، على الحدود الموريتانية مع الصحراء الغربية، وعلى طريق تقع نواذيبو في نواذيبو. 

تم القيام بثمان عمليات ، 2018 حتى اآلن في. المهاجرين والالجئين نحو أوروبا حيث يعبرغرب أفريقيا 

 هذايمثل شخص في نواذيبو.  400إنزال تم و، سواحل موريتانياعلى األقل على  /إنقاذ في البحراعتراض

شخصاً في  35و 2017شخصاً في  87كبيرة مقارنة بالسنوات الماضية حيث تم إنقاذ/اعتراض  زيادة

اعتراض عدد أقل من األشخاص على شواطئ االعتراض في البحر، تم عمليات اإلنقاذ/ وبجانب. 2016

ة تدفقات في معالج الحكومةلالجئين والمهاجرين لدعم وم المفوضية قريباً بمسح قبل مغادرتهم. ستق اموريتاني

 الهجرة المختلطة بطريقة تراعي مبادئ الحماية. 

 استجابة المفوضية 

تعمل المفوضية مع وزارة الصحة وشركاء هي تقديم الخدمات الصحية. في مخيم امبرة ظل األولوية ت

، وبالتنسيق مع السلطات والشركاء، 2018الصحة في المخيم. حتى اآلن في آخرين لضمان الدعم في مجال 

عملية إجالء صحي، لكل من الالجئين وأشخاص من المجتمع المضيف، إلى  215دعمت المفوضية 

 مستشفيات في كيفة والنعمة ونواكشوط. 

. سيتم عرض نتائج هذه العملية من في مخيم امبرة.  توصيف، تم القيام بإجراء عملية 2018في سبتمبر 

إطالق استراتيجية  2018وإثر ذلك، سيتم في نهاية أكتوبر،  18قبل المفوضية وبرنامج الغذاء العالمي في 

 . موجهة مبنية على عوامل الضعف لدى السكان

الالجئين والمجتمعات المضيفة. بلقد عانت باسيكونو من فيضانات عارمة خالل الشهر الماضي، أضّرت 

تضررت من الفيضانات شخص(  2,600)ما يقارب  عائلة 897المفوضية وشركاؤها أكثر من ساعدت 

 . األشخاص المتضررين بتحديد وتسجيلالمفوضية  قامت.. كما مواد اإلغاثة األساسية والمياهوذلك بتقديم 

 الواليات المتحدة األمريكية  |)القطاع الخاص(  اليابان | فرنسا | االتحاد األوروبي | كندا :لمانحينبشكر خاص ل نتقدم

 الرئيسية األرقام

الالجئون من مالي  57,425

 1في مخيم امبرة

الالجئون من مالي  4,891

 1ذوو االحتياجات الخاصة المحددة

وطالبو الالجئون  2,370

المسجلون في مناطق اللجوء 

 1حضرية

الواصلون من مالي  5,714

 1إلى مخيم امبرة للنازحين منذ 

 1 2018يناير 

 التمويل
   مليون دوالر أمريكي 20.1

 2018المطلوب لـ 
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