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الجئاً من مالي المساعدات من قبل المفوضية وشركائها إثر وصولهم  5,366، تلقى 2018حتى اآلن في 

منذ يونيو، ازدادت أعداد الواصلين إلى موريتانيا بسبب األوضاع األمنية في إلى مخيم امبرة للنازحين. 

شهر أغسطس وحده. ولقد أبلغ الكثير من الالجئين عن الظروف  شخصاً في 233وتم تسجيل أكثر من مالي. 

الجٍئ في مخيم امبرة القريب من الحدود  57,000ة غير اآلمنة في مالي. حالياً يتم إيواء أكثر من المعيشي

نقص الغذاء  مازالمع مالي، في منطقة شبه قاحلة ومعرضة بدرجة عالية لخطر الجفاف. في هذا السياق، 

 الكبرى. من المخاوف يعد لالجئين 

 استجابة المفوضية

تعمل المفوضية مع وزارة الصحة وشركاء في مخيم امبرة، تظل األولوية هي تقديم الخدمات الصحية. 

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

، إلى عملية إجالء صحي، لكل من الالجئين وأشخاص من المجتمع المضيف 175دعمت المفوضية 

 مستشفيات في كيفة والنعمة ونواكشوط. 

تقوم المفوضية وشريكتها منظمة العمل لمكافحة الجوع بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي داخل 

 من المراحيض، باإلضافة إلى القيام بأعمال إنشائية لضمان تحسين إدارة المياه. 1,943وتم صيانة  المخيم.

، نظمت المفوضية قافلة طبية خاصة بطب العيون إلى مخيم مع البرنامج الوطني لمكافحة العمى وبالتعاون

رجالً( يعانون من أمراض  125امرأة و 66الجئاً )منهم  191تم نقل امبرة في المنطقة الجنوبية الغربية. 

فة لهذا، استفاد إلى عمليات جراحية. وباإلضا 37حيث خضع كم شرق امبرة(  20العيون إلى باسيكونو )

 رجالً( من خدمات طب العيون.  58امرأة و 90شخصاً من المجتمعات المضيفة ) 148

تستمر المفوضية ووزارة الداخلية في إجراء سلسة من الجلسات التوعوية للشرطة والدرك. خالل آخر 

من الضباط الذين يعملون عادة في نقاط تفتيش مختلفة  180وصلت المفوضية إلى سلسلة من الجلسات، 

هذه الجلسات كانت تهدف إلى تحسين الوعي بالحماية الدولية ونظام ومراكز شرطة متنقلة في نواكشوط. 

اللجوء في موريتانيا. وباإلضافة لهذا، قدمت المفوضية معلومات مفصلة حول واليتها، وعن الفرق بين 

الالجئ" و"طالب اللجوء" و"المهاجر"، وعن حقوق كل منهم واالستجابة المتاحة في سياق الهجرة "

 المختلطة. 

وهي في حوار مفتوح مستمر مع النساء والفتيات تستمر المفوضية في دعم صمود النساء في مخيم امبرة 

الموضوعية المنظمة  من خالل جلسات المشاركة، واالستشارات الدورية، وجلسات النقاش، والجلسات

. كما تنخرط النسوة في إدارة المخيم %42بالمخيم. خالل االستشارات األخيرة، بلغت نسبة مشاركة النساء 

تقديم المساعدة الموجهة. في الربع األول بمن عضوية لجان مختلفة بالمخيم. كما يتم  %53يومياً، إذ يمثلن 

وفي البيئات الحضرية، حزم مستلزمات النظافة.  49و 12امرأة بين أعمار  15,160، تلقت 2018من 

قة قضايا متعللمناقشة بانتظام اجتماعات الموائد المستديرة للنساء الالجئات  وشركاؤها تنظم المفوضية

 . %43بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وتبلغ نسبة مشاركة النساء في لجان الالجئين الحضرية 

حالة من الحاالت الحضرية من أجل إعادة التوطين في  50، قدمت المفوضية ملفات 2018حتى اآلن في 

 11كما غادر منذ بداية السنة، غادر ستة الجئين ضمن برنامج المفوضية إلعادة التوطين. بلدان ثالثة. 

كانت ملفات حاالتهم قد تم ، حيث 2018في يونيو إلى الواليات المتحدة األمريكة الجئاً آخر من موريتانيا 
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