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تؤمن المنظمة الدولية للهجرة إيمانا عميقا أن الهجرة اإلنسانية والمنظمة تعود بالنفع على المهاجرين والمجتمع. 

 جرة بصفتها منظمة حكومية دولية، مع شركائها في المجتمع الدولي للمساعدة على حل وتعمل المنظمة الدولية لله

تشجيع التنمية االقتصادية وبشكل أفضل؛  التي تنجم عنها    مخاطرفهم العلى  و لهجرة؛  التي تطرحها االقضايا التشغيلية  

 واالجتماعية من خالل الهجرة؛ وصون كرامة اإلنسان ورفاه المهاجرين. 

فقطالمقدمة  الخرائط   التوضيح  الغرض منها على  يقتصر  التقرير  هذا  والمخططات واألسماء .  في 

الوضع  تقتضي إصدار أي حكم على  تشتمل على أخطاء وال  قد  الخرائط  الجغرافية والحدود على 

القانوني ألي تراب مهما كان كما ال تمثل أي اعتراف أو قبول رسمي لهذه الحدود من طرف المنظمة 

 . لهجرةالدولية ل

 

 المنظمة الدولية للهجرة 

 ، تفرغ زينه  E-Nord 551القطعة 

 نواكشوط 

 ( RIMموريتانيا )

 + 222 45  24  40  81:  الهاتف

 DTMMauritania@iom.int: البريد اإللكتروني 

   www.displacement.iom.int/mauritania  |.info/fr/mauritaniewww.globaldtm :اإللكترونيالموقع 

 .يقع المكتب الرئيسي للبعثة في نواكشوط، ولها مكاتب فرعية في نواذيبو وسيليبابي وباسكنو

تباسها أو إعادة صياغتها أو استخدامها بأي شكل من الوثيقة، سواء من خالل اق الستخراج أي معلومة من هذه

 :األشكال، يجب ذكر المصدر على النحو التالي

السكان المتنقلين. ]نواذيبو، موريتانيا | رسم   تتبع[، نظام 2019"المصدر: المنظمة الدولية للهجرة، ]سبتمبر 

 [". 2| التقرير  2019أبريل  9لى  مارس إ 25الخرائط وخصائص المهاجرين | من  
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 النتائج الرئيسية )األعداد والخصائص( 

نظام تتبع السكان  تطبيق من خالل 2019أجرتها المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا في مارس/أبريل  يعرض هذا التقرير نتائج المقابالت التي

 .نواذيبو( في موريتانيا ت)داخل  المهاجرين من بلدية نواذيبو علىالمتنقلين  

 والنتائج الرئيسية لجمع البيانات وتحليلها هي كما يلي: 

 

  امهاجر 597 مع دراسات استقصائيةأُجريت 

خالل الجولة الثانية لجمع البيانات في 

 . 2019مارس/أبريل 

 

عدد المهاجرين في  وماتلالمع ديمزو يقدر 

يعيشون في عشرة   افرد 32000نواذيبو بحوالي 

 .أحياء
 

 
في نوفمبر   تبين سابقاال يزال العمل، كما 

الحاجة الرئيسية للمهاجرين.   يشكل ،2018

خدمات إلى ال الوصول ويبرز في المركز الثاني

حتياجات  من بين االباعتبارهما    المأوىو الصحية

 .ولوية للمهاجريناألخرى ذات األ

 

 (%30) ( والماليّون%46) السنغاليونيمثل 

لجنسيات الرئيسية في الدراسات االستقصائية  ا

 المنجزة.

 
فردًا/   67إسبانيا )  خرىاأل الوجهات تشمل

 . (%11فردًا/ 66( والمغرب )11%
 

منذ   %1)+  المستجوبينمن  %70 إلىة نسببال

  الوجهة النهائيةكانت نواذيبو  (،2018نوفمبر 

 .المخطط لها وقت المغادرة

 

% في 87)بين جوالمستمن األشخاص  86%

نشاط مدر ( تمكنوا من ممارسة 2018نوفمبر 

 .منذ وصولهمللدخل 

 

تسنى  المرض  بهممن األفراد الذين أصا 47%

% منذ  11-ة )لخدمات الصحي الوصول إلى ا لهم

 .(2018نوفمبر 

 

معدل األشخاص الذين لم يذهبوا إلى المدرسة  

مقابل  %21) لنساء دى ا ل مرتفع بشكل خاص

 . لرجال(دى ا ل 15%

 

 

في نوفمبر(   %14مقابل  %6مهاجرا ) 34تلقى 

ال سيما من خالل المجتمع  ،إنسانيةمساعدات 

  المحلي والمنظمات غير الحكومية/الجهات

.الفاعلة اإلنسانية   

 

من المهاجرين الذين شملهم  %12 تكبّد

في مكان   عمالً غير مدفوع األجراالستطالع 

 .لساعات طويلةمن النساء  %38 تعملهم وعمل

 

من المهاجرين العالقات مع المجتمع   %71يعتبر 

 .جيدة جًدا أو جيدةالمضيف 
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 مقدمة 

في الشمال الغربي من موريتانيا وهي ثاني أكبر مدينة في البلد من حيث عدد السكان   ،يبواذنو  داخلةوهي عاصمة والية    نواذيبو،تقع  

عد إذ يالمدينة مركًزا اقتصاديًا:  تشكلوسكان مهاجرون في موريتانيا.  يقطن بها المنطقة الرئيسية التي  وهي كذلكنسمة(.  114000)

تقع   كماالقتصاد الوطني.  في افي المدينة و  بدور محوري صيد األسماك    قطاع  ويضطلع  العالم،أغنى مناطق الصيد في    أحدساحلها  

القرب   نظرا إلى ونقطة عبور رئيسية إلى أوروبا. أخيًرا،    وتشكل بذلك  (،كيلومتر من جزر الكناري )إسبانيا  800نواذيبو على بعد  

 .الشمال باتجاهالجغرافي من المغرب، يسلك بعض المهاجرين الطريق البري 

برامج تدعم السكان   تصميم  ، يتسنى  خصائصهم واحتياجاتهموفي    المهاجرين الموجودين في مدينة نواذيبو  دقيق في عدد الت  خاللمن  و

 تتبع نظام    2018في عام   المنظمة الدولية للهجرة  وضعت،  الغرض  الهذوبشكل أفضل.    على حد السواء  السلطات الوطنيةوالمستهدفين  

الديموغرافية  ى جمز عل التركي  مع  المتنقلين،السكان   المعلومات  أو   الجنسأو    العمر  وأالجنسية    على غرار   والقطاعية،ع  التعليم  أو 

أيًضا لرسم خر الخدمات، ولكن  إلى  الوصول  أو  التوظيف  أو  أو االحتياجات  السكانية  في لمواقع  ط  ائالتحركات  المهاجرين  السكان 

 .األفراد الذين يحملون بطاقة الجئ نوال يشمل السكان المهاجر  البحث،ألغراض هذا و نواذيبو. 

سياق نوفمبر  أُجري    األنشطة،هذه    وفي  ل  2018في  مع  تقدير  مقابالت  من خالل  نواذيبو  في  الموجودين  المهاجرين  مزودي عدد 

 2019  من سنة  هذه االستطالعات مرة ثانية في مارس وأبريل  وأجريته دراسات استقصائية فردية مع المهاجرين.  ت، تل المعلومات

 وتحليلها.  المهاجرين الموجودين في أحياء نواذيبو خصائصرات محتملة في تغيّ  رصد كي يتسنى

مقسم إلى ثالثة أجزاء توضح المنهجية المستخدمة في جمع   والبيانات الجديدة في نواذيبو. وهمن  مجموعة  هذه اليحلل هذا التقرير  و

من خالل جمع تحققت  الً عن تحليالت النتائج القطاعية التي  ن في نواذيبو، فضالسكان المهاجري  فيما يخصالبيانات، واألرقام الرئيسية  

 . عينة من المهاجرين عنبيانات 

 

 

 

 تحديد المفاهيم 

 جمع المعلومات من أجل التوصل إلى فهم مشترك للمفاهيم المستخدمة، يحدد هذا القسم التعريفات التي يجب أخذها في االعتبار في تقرير  

 :تاليةخالل النقاط اللكل مفهوم من 

جمع المعلومات على ي  هوو.  وتنقلهم  هو إحدى أدوات المنظمة الدولية للهجرة التي تتعقب تحركات السكان  نظام تتبع السكان المتنقلين

ً فهم  جهات الفاعلة اإلنسانية والحكومات والجهات الفاعلة األخرى المهتمةلل  أن يضمن نشرها، من أجل  يو   ويعالجهامختلف المستويات    ا

والعديد من   ،وظروفهم المعيشية  ،األشخاص المتنقلين  ومواقعالسكان،    إذ أن عدد:  هموتطور احتياجاتالسكان المتنقلين  أفضل لتحركات  

 تتبع بدأت أنشطة نظام  وقد  ن أنفسهم.  يالسكان النازح  وتُجمع في صفوف  يُبحث عنها   كثيرة  معلوماتمن بين  العناصر األخرى هي  

 .2018في نوفمبر  ين في موريتانياالسكان المتنقل

نتقل أو انتقل داخل دولة ما، يأو    ،عبر أو عبر حدودًا دوليةي  ،مكان إقامته المعتاد  تهادرعند مغأي شخص    هو  : "المهاجر"المهاجرون

دة اإلقامة. ( م4( أسباب النزوح. أو  3الطوعي أو غير الطوعي للنزوح؛    الطابع(  2( الوضع القانوني للشخص؛  1بغض النظر عن:  

هذه الدراسة، ولم يشمل هذا البحث األفراد الذين في ستهدفة المجموعة المالكبرى من جنوب الصحراء القادمون المهاجرون  وقد شكل

 .الجئ ةيحملون بطاق
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 المنهجية 

في نوفمبر  أُجرييم أساسي نواذيبو وتستند إلى تقي  بلديةمع المهاجرين المقيمين في  على نحو مباشرعملية جمع البيانات  سارت

2018. 

 :(مزودي المعلوماتمع )مقابالت مع  يتقييم األساسال

. وكان من بين 2في نواذيبو  وجود المهاجرينل اتقدير 1مزودي المعلومات المناقشة الجماعية والمقابالت مع  أتاحت، في مرحلة سابقة

يضمن وجود المعرفة   وهو ما ،جمعيات األحياءل ونالمدني وممثلجمعيات المهاجرين ومنظمات المجتمع ن لممثلو مزودي المعلومات

 .الالزمة فيما يتعلق بالسكان المهاجرين في المدينة

خدم هذا التقسيم نفسه استُ وقد توزع المهاجرين في جميع أنحاء المدينة. إلى نظرة ثاقبة   أتاح وهو ماالمدينة إلى عشرة أحياء،  قُسمتو

العملية و 2018جمع البيانات في نوفمبر العملية األولى لكل من لمهاجرين، خالل مع االفردية  ستقصائيةالاللدراسات  اأساسباعتباره 

 .2019في أبريل  األخيرة

باإلضافة إلى  في كل حي،على استمارة كان هدفها تقدير عدد المهاجرين الذين يعيشون ه العملية خالل هذ مزودي المعلوماتأجاب و

 .سية والجنس(لجن)ا الرئيسيةخصائصهم 

 . السكان المهاجرين في نواذيبو عددفي  محتمال ايعكس تغييركي   2019وسيُجرى تحديث لهذا التقييم األساسي في سبتمبر 

 

 ( الدراسة االستقصائية الفردية )مع المهاجرين

اختيرت دراسة استقصائية فردية مع مهاجرين على أساس عينة    597أجريت  

أثناء التقييم    ُحدّدي، الذي  لكمي للمهاجرين حسب الحبما يتناسب مع التوزع ا

 األساسي.

في الفترة الممتدة  أجرى فريق نظام تتبع السكان المتنقلين  وعلى هذا النحو،  

إلى    25من   بين    3فردية  تحريات،  2019أبريل    9مارس  الثانية  للمرة 

  حتياجاتهم المهاجرين المقيمين في نواذيبو، بهدف تحديث المعلومات المتعلقة با

ونواياهم  وخصائصهم التي    المستقبلية،،  لى  عصول  ح وال  سلكوها،والطرق 

أسئلة خاصة   أُدرجت، التحرياتهذه   وأثناءالعمل ومعلومات قطاعية أخرى. 

في الطريق وظروف العمل.   الُمعترضةات  التوثيق والتحدييشمل  بالحماية، بما  

اللوحية    تجلسُ و األجهزة  باستخدام  المعلومات  جمعها    بهدفهذه  تسهيل 

المصنفة ووجودتها وتحليلها.   البيانات  التقرير على تحليل  أخيًرا، يركز هذا 

  التي يواجهونها   صعوباتالومن حيث احتياجاتهم  مستجوبين  تسليط الضوء على أي اختالفات بين األشخاص المن أجل  حسب الجنس  

 .خصائصهمو

 

 

 

 

 

 
 .2018نوفمبر  8ُعقد االجتماع يوم  1
 األشخاص المقيمين في المدينة واألشخاص العابرين. يشمل هذا كال من  2
 يتالءم مع السياق.  حتىُوضع نموذج التصنيف مع الشركاء الرئيسيين وُكيّف  3

إجراء دراسة استقصائية بواسطة أحد  .1الصورة رقم 

 المستطلعين من المنظمة الدولية للهجرة
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تزيد أعمارهم   رقصّ ومع  المقابالت مع بالغين    وأُجريتنواذيبو.    بلديةفي    نشرهمزهم ووتجهي  بعد تدريبهمالبيانات  سبعة باحثين    جمع

الكبرى.  منحدرين    ومصحوبين بأهاليهم،عاًما    14  لىع ً من دول جنوب الصحراء   هذه بطاقات الالجئين من    وحامل  أُقصي،  وختاما

 في المدينة. المهاجرينمن أجل التركيز على السكان  الدراسة

 

 سةالدراحدود 

 االستقصاءات خالل  وظهرتوال تمثل بالضرورة جميع السكان المهاجرين في نواذيبو.  محدودة المستجوبينال تزال عينة األشخاص 

أو  جّراء    تفرغهنبسبب عدم  خاصة    النساء،صعوبات في إجراء مقابالت مع    لذلك، واالستطالعات.    من  توجّسهنساعات عملهن 

األماكن التي يعملن فيها )مثل المطاعم( وقضاء المزيد من الوقت التوجه إلى    من خاللودًا الستهداف النساء  هج  الميدانيون الباحثون   بذل  

ما يعكس بشكل أفضل ب  االستقصاءات،  في  شاركني  تزادت نسبة النساء الال  ،وعقب ذلكبالتفصيل.    الدراسةفي شرح الغرض من  

 .المدينةنسبة النساء الموجودات في 

المعلومات   توسيع نطاقال يمكن    وعليهعلى المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى،    التركيز  الدراسة  ههذ  تحصر،  لكذ  وعالوة على

 . مجموعات عرقية أخرى من المهاجرين الموجودين في المدينةليشمل  المستقاة

موجودين في الحي المستهدف لذين كانوا  المهاجرين ا   استجوبوا  أن العدادين  تجدر اإلشارة كذلك إلىتحليل البيانات وتفسيرها،  ولغرض  

ذلك،  ستقصاءاالإجراء  وقت   يمكن. ومع  استنتاجات    ال  يتعلقاستخالص  فيه  بالحي  فيما  يقيمون  بهأو    الذين   فإن ،  وعليه.  يعملون 

أنهم يقصدونبالضرورة هناك،  المستجوبين ال يعيشون  ن  يالمهاجر الممكن  ال  امعين  احي  ولكن من  أخرى،   عمل أو ألسبابمن أجل 

آخر.  ويعيشو حي  في  الون  المعلومات  غرض  من  مزيد  على  ومكان    الحركيةهذه    عنلحصول  اإلقامة  مكان  بين  إجراء والتمييز 

 . في نواذيبو في المستقبلالبيانات  عند جمعسؤال إضافي  يُدرج وف، ساالستقصاء

 

 ة استقصائية  دراسل من المنظمة الدولية للهجرة  المحققين. إجراء أحد 2الصورة رقم 
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 أعداد السكان المهاجرين في نواذيبو 

. ويقدم معلومات 2018في نوفمبر    مزودي المعلوماتالتقييم مع    عمليةالمرحلة األولى من  قاة خالل  يستند هذا الجزء إلى البيانات المست

البيانات   الجنسية    موغرافيةالديعن  على غرار  نواذيبو،  في  المقيمين  المهاجرين  المهاجرين حسب والسن  والجنس  للسكان  وتوزع 

 األحياء. 

 

 

 

 

 

 . عدد المهاجرين حسب الحي في نواذيبو 1الخريطة             
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 عدد المهاجرين في نواذيبو 

عدد المهاجرين من جنوب الصحراء الموجودين في مدينة نواذيبو إلى تقدير    2018في نوفمبر    مزودي المعلوماتالت مع  المقاب  أفضت

 .2019تحديث عدد المهاجرين الموجودين في نواذيبو في سبتمبر من أجل  عملية أخرى. ومن المقرر إجراء اً فرد32000بحوالي 

المعلوماتنقاش مع    وبعد المناطق في نواذيبو  موعمج  دُمجت   ،  مزودي  ً ة من  التي يستخدمها مقدمو   األحياءمن    انطالقا العشوائية 

 الحدود الجغرافية التالية:  األحياء تعتمد نواذيبو،السكان المتنقلين في  تتبعألغراض نظام والخدمات العامة. 

أعداد  تقديرات  الباحثون الميدانيون   العدادون  أبداها المالحظات التي 

 المهاجرين 
 الحي  بالدراسة المناطق المشمولة

ً يأتي السكان المهاجرون إلى بغداد  ،  فيها لعملامن أجل  أساسا

 بغداد بغداد 000 3 في مواقع البناء وفي المنازل.  وال سيما

الجنسية  ن يحملوادو سعظم المهاجرين الذين يعيشون في كان م

 ادوسكان  ادوسكان  200 .هاويعيشون معًا في المنطقة نفس المالية

في دار    يعملونويعيشون  معظم المهاجرين في هذا الحي 

 500 2 السالم.
الحنفية   دار السالم + لعوينه +

6 
  دار السالم

وقد   ،الغيرانلوحظ عدد كبير من المهاجرين الذين يعيشون في 

عمل  المن فرص   العديد  يتيححي  الغيرانأن يرجع ذلك إلى 

 500 4 للمهاجرين.
+ اكراع  الغيران + الجديده 

 النصراني
  الغيران

جزء  أساساً  يتجمع و. التقليديالميناء قريب من  حيلعريكيب 

في الصباح للبحث عن   اتهمكبير من المهاجرين هنا حسب جنسي 

 لعريكيب ( IIو Iلعريكيب )ادراكاج  500 2 البناء. قطاع في  ال سيماعمل، ال

حي  ا  أيضً  ووه ة،السنغالي  للجاليةبحضور قوي  صاله حيتميز ي 

 صاله  بما في ذلك الباز  ،صاله 000 5  .كبير من المهاجرين في نواذيبو بالنسبة إلى عدد للعمالة

، في حين أن المهاجرين ال يعيشون بالضرورة  على المنوال ذاته

أساساً من  سوكوجيم الشرقيةإلى  يقبلونفي هذا الحي، فإنهم 

 عمل. ال أجل
4 500 

  3و  2و 1بما في ذلك الحنفيات 

 5و 4و

سوكوجيم  

 الشرقية 

ال يقترن حي سوكوجيم الغربية بتوفير فرص عمل فحسب، فهو  

 000 7 للمهاجرين. مركز استقباليضم أيضاً 
  3و  2و 1بما في ذلك الحنفيات 

 5و 4و
 سوكوجيم الغربية 

  ويقبل إليه.  لمهاجرينعدد محدود من ابه   حي الترحيل

 الترحيل بما في ذلك حي المتفجرات  500  . فيهلعمل  جل امن أ اخالل النهار أساس  الموجودونالمهاجرون 

هذه   صائدي األسماك، وتستقطبالمدينة القديمة وحي هي 

على وجه  السنغاليين صائدي األسماكعددًا كبيًرا من المنطقة 

 . الخصوص
 تشياركه تشياركه 684 2

 

 

 

 

 

 

 . خصائص األحياء المستهدفة 1الجدول     
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 الجنسيات حسب الحي

 لية. لتاة اخريطالع الجنسيات حسب الحي في ييُعرض توز

 
 ( 2019 في نوفمبر ُمنجز  . جنسيات المهاجرين حسب المنطقة )تقدير أساسي 2الخريطة 
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السنغال  تشكل ،لعريكيب وفيما يخص. ةوالغيني ةوالمالي ةالسنغاليي ه  – لعريكيبباستثناء منطقة  -الجنسيات الرئيسية في كل منطقة 

 :4والنيجر وغينيا بلدان المنشأ الرئيسية الثالثة

 

 

  (%10(، مالي )%13(، غينيا )%50السنغال )                  :دادغب •

 %( 25%(، غينيا )35%(، السنغال )40مالي )   :ادو سكان •

 %( 14%(، غينيا )20%(، مالي )45السنغال )  : دار السالم •

 %( 17%(، السنغال )26%(، مالي ) 39غينيا )                : الغيران •

 %( 6نيجر )%(، ال12غينيا )%(، 73السنغال )  : لعريكيب •

 %( 7%(، مالي )11%(، غينيا )71السنغال )   : صاله •

 %( 7%(، غينيا )18%(، مالي )67السنغال )   سوكوجيم الشرقية: •

 %( 6%(، غينيا )17)%(، مالي 71السنغال )    سوكوجيم الغربية: •

 %( 11%(، مالي )20%(، غينيا )60السنغال )              : الترحيل •

 %( 2%(، غينيا )3%(، مالي )95السنغال )              :تشياركه •

 

 

 

 

 
 المهاجرين حسب الجنسية وحسب الحي.  أعدادأجل المزيد من المعلومات فيما يتعلق بتوزع  اطلع على الملحقين ألف وباء من 4
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 القطاعالنتائج حسب  -االستقصائية  الدراسات

 

الباحثون   ، استجوب  2018  ستخدام نفس النهج المتبع في نوفمبربا

عينةً   لمنظمةل  التابعون  الميدانيون للهجرة  السكان   الدولية  من 

مارس/أبريل   في  نواذيبو  في  أجل  2019المهاجرين  تحديث ، من 

التي   بخصائصهمالمتعلقة  المعلومات   والمسارات  واحتياجاتهم 

وأبريل في اإلجمال  مهاجرا    597  واستُجوبا.  سلكوه بين مارس 

2019. 

 

         

 توزع المهاجرين المستجوبين . 2ل الجدو       

 الحي المهاجرين المستجوبين عدد 

 بغداد 55

 ادو سكان 4

 دار السالم  43

 الغيران 81

 لعريكيب  49

 صاله  93

 سوكوجيم الشرقية 83

 سوكوجيم الغربية   130

 الترحيل  9

 تشياركه  50

 المجموع  597

ترحيل، نواذيبو الفي حي  إحدى الُمحققات .3الصورة  
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  البيانات االجتماعية والديمغرافية .1

 الجنس والسن  .1.1

سب العمر يكشف توزيع السكان حو(.  %78رجالً )  464و  %(22)امرأة    133إلى    الدراسة االستقصائيةهم  ت فردًا شمل  597  انقسم

يمثل األفراد الذين تتراوح أعمارهم  الواقع،في و. المشمولين بالدراسةوجود نسبة عالية من الشباب والرجال بين السكان والجنس عن 

ً   31األعمار  متوسط  يبلغ  . والدراسة االستقصائيةهم  تمن السكان الذين شمل  %74عاًما    35و  18بين   لنساء أو إلى ا   بالنسبةسواء    عاما

 . جالالر

من   %53نسبة    –(  %21( أو ماليون )%23وهم في اإلجمال سنغاليون )  -  عاًما  35و  18الذين تتراوح أعمارهم بين  ل الرجال  وشكّ 

نوفمبر   في  نواذيبو  في  المتنقلين  السكان  تتبع  فريق نظام  استجوبهم  الذين  من األشخاص   %63في حين شكلوا    ،2018المهاجرين 

 هم إيفواريّون(.  ،%5هم ماليّون، و ،%25، وهم سنغاليون ،%25)بما يشمل  بعد أربعة أشهرالمستهدفين 

 

 

 . نسب المهاجرين المستجوبين، حسب السن والجنس. 1الشكل

 

 

 الجنسيات . 2.1

 
 . جنسيات المهاجرين المستجوبين، حسب الجنس. 2الشكل
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الجنسية السنغالية.   حاملي  كانوا من  المستجوبينية المهاجرين  ، فإن غالب2018في نوفمبر    مزودي المعلوماتفقًا للتقديرات التي قدمها  و

أن السنغاليين    بيد  المستجوبيننسبة  بين  نوفمبر    %52)  %46إلى  انخفضت    من  للماليين  و (.  2019في  المئوية  النسبة  الذين ظلت 

 كان( و2018في نوفمبر    %5)  من كوت ديفوار  من األشخاص المستجوبين  %10  وكان.  على حالها  الباحثون الميدانيون استجوبهم  

 . (2018في نوفمبر  %4من غينيا )منهم  5%

 

 المستوى الدراسي . 3.1

 
 للمهاجرين المستجوبين )بالنسبة المئوية(المستوى الدراسي  . 3الشكل

  % 34االبتدائية )  الدراسة  % 38  أنهى،  المستجوبيناألفراد    مجموع  ضمن  من

و نوفمبر(  )  %1درس  في  قرآنية  مدرسة  األولى(.   %29في  الجولة  في 

تدريب  بفي نوفمبر( بدورات جامعية أو    %3، مقابل  %4)منهم  أقلية  والتحقت  

من   %16قبل أربعة أشهر، لم يذهب    المنجزة  مهني. على غرار المقابالت

ً المهاجرين   .(2018في نوفمبر  %17إلى المدرسة ) المستجوبين إطالقا

 

 

  مسار الهجرة .2

 عبورمدن االنطالق وبلدان ال .1.2

  ، فيسانت لويسو(، %8مالي ) ، فيباماكوو(، %9مالي ) ، فيكايس و(، %14السنغال ) ، فيالرئيسية داكار االنطالقتشمل مدن 

المستجوبين العظمى من األشخاص  األغلبيةأشارت و(. %4موريتانيا ) ، في( ونواكشوط%4السنغال ) ، فيتيسو(، %7السنغال )

موريتانيا. ومع ذلك، ل مجاور بما أنهم انطلقوا من بلد( االنطالقتثناء بلد ا أخرى غير موريتانيا )باس ( إلى أنهم لم يعبروا بلدانً 92%)

 .(3( مالي والسنغال وبوركينا فاسو )الخريطة %9)الدراسة االستقصائية هم ت السكان الذين شملعبر جزء من 

الذين  و المهاجرون  الدراسة االستقصائيةيأتي  ً أساس  شاركوا في  أيًضا أن خمسة مهاجرين   يتضح  ولكن،  وغربها  إفريقيا وسط  من    ا

العظمى من  األغلبيةوصلت وسابقة.  هجرة عقب على األرجحيبيا(، من ل  1ومن الجزائر،  1ومن المغرب،  4غادروا شمال إفريقيا )

 . (%99) اً المهاجرين برّ 

71% de femmes contre 61% 
d’hommes ne connaissent pas le 
programme AVRR, contre 24% de 
femmes et 37% d’hommes qui sont 
au courant du programme.  

La proportion d’hommes qui 
souhaitent postuler au programme 
d’aide au retour est plus élevée que 
celle-ci des femme – 45% vs. 25%. 

ين لم يذهبوا إلى المدرسة  يرتفع معدل األفراد الذ

من  % 15% مقابل 21بشكل خاص بين النساء )

 أتممني تمعدل النساء الال، شأنه شأن لرجال(ا

من % 33% مقابل 55االبتدائية ) الدراسة

 لرجال(. ا
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 والوجهات النهائية المنشودة. بلدان العبور . 3الخريطة 

 

 ئية وقت االنطالقالنها الوجهة. 2.2

 األسباب الرئيسية الختيار نواذيبو وجهةً وجاءت  .  المشاركينمن    %70  إلىبالنسبة    االنطالقنواذيبو الوجهة المقصودة وقت    لتشكّ 

مقابل   /%14أو    فردًا،   58)  األسرة  من  وجود أفراد  (،2018  في نوفمبر  %69مقابل    /%70أو    فردًا،  292)  فرص العمل:  كاآلتيلهم  

 على سبيل المثال. التعليم والصحة  ب ما يتعلقفي  -( في نوفمبر %12 /%10) مغريةظروف معيشية  (. و 2018 نوفمبر في 13%

فردًا، أو   66المغرب )و(  %37فردًا، أو    67إسبانيا )  -فردًا    168  مجموع يبلغ التي اختارها    -نشودة  الوجهات األخرى الم  وشملت

ً (، ومدن%7دًا، أو  فر  12(، ودواًل أوروبية أخرى )36%  10أخرى في غرب إفريقيا )  ( ودوال%7فردًا، أو    12أخرى في موريتانيا )  ا

في نوفمبر   %37شخًصا، أو    67)  انطالقهمالذهاب إلى إسبانيا وقت    المشاركين( من  %17شخًصا )أو    29  واعتزم(.  %6أفراد، أو  

في   والبقاءإسبانيا قرروا مؤخًرا تغيير وجهتهم  أرادوا الذهاب إلى    يعني إما أن نسبة متزايدة من المهاجرين الذينوهو ما  (.  2018

ً نواذيبو، أو أن نسبة أكبر من المهاجرين من المنطقة تهدف إلى الذهاب إلى إسبانيا )أو مزيج  ياُلحظ من كال الجانبين(. ومع ذلك،    ا

أخرى في   بلداني أوروبا أو إلى  أو إلى بلدان أخرى ف  ،انخفاض في نسبة األفراد الذين كانوا يعتزمون في األصل السفر إلى المغرب

 .المنطقة
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 الصعوبات خالل الطريق:. 3.2

 

 

 

 

 

 

 .. الوجهة النهائية في وقت المغادرة4 الشكل

 باستثناء إسبانيا وإيطاليا / ** باستثناء المغرب  *

 الطريق؟""هل واجهت صعوبات في  

 . الصعوبات التي واجهها المهاجرون المستجوبون في الطريق 6 الشكل

 ب اختيار نواذيبو وجهًة نهائية عند المغادرة سب .5 الشكل
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 225الصعوبات الرئيسية التي واجهها المهاجرون بالفساد )  وتعلقتصعوبات في الطريق.    من األشخاص المستجوبين%  44اجه  و

شملته مهاجراً    597%( من أصل  61)  365  وسافرحالة(.    41حالة( والسرقة )  142حالة(، واإلساءة )اللفظية( من قوات األمن )

%، 15)مهاجراً    87سافر  و  % في نوفمبر( مع األصدقاء،17%، مقابل  21)مهاجراً    123سافر    في حينبمفرده،    الدراسة االستقصائية

 .في الطريق التقوا بهم ريننوفمبر( مع مهاج على غرار%، 7) مهاجراً  38سافر و ،األسرة من نوفمبر( مع أفراد على غرار

إدراج حاالت المهاجرين الذين   إمكانية  بحكم،  السفر  وبطبيعةبالصعوبات    المتعلقينالردود المتعددة على هذين السؤالين    هذه أُتيحت  وقد  

 .مع عدة أشخاص )على سبيل المثال: مع أفراد األسرة ومع األصدقاء( سافروا

 

 تاريخ الوصول . 4.2

 

 

 

 أي ،  402)  2019و  2017وصلوا إلى نواذيبو بين عامي    المدينة،أن غالبية األجانب المقيمين حاليًا في    تجدر اإلشارة إلى  خيًرا،وأ

أولئك   أي أنهم ليسوا إال )  فحسببضعة أشهر أو سنوات  مدة  قد يكون هذا مؤشًرا على أن المهاجرين يقيمون في المدينة لو%(.  67

أن تدفقات الهجرة في المنطقة و/أو في نواذيبو إلى    أيضا  يشيرأن  لتطور المتزايد  ل  يمكنوفي نواذيبو(.    وال يزالون  الذين وصلوا مؤخًرا

ذلك، ازداد عدد الماليين واإليفواريين الذين يعيشون   وفضال عنوالمستمر للسنغاليين.    المتواصلالتدفق    11  الشكليبرز  وقد زادت.  

 .يبو بمرور الوقتذفي نوا

 

 

 

 

 

 

 . تاريخ وصول المهاجرين الذين شملتهم الدراسة االستقصائية إلى نواذيبو 7الشكل 
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 نوايا التنقالت المقبلة  .3

 

 التنقلحسب نية  ،للمهاجرين ة. النسب المئوي8 الشكل

 ويتجسد%.  25% إلى  36  نسبة  والذين يرغبون في البقاء في نواذيبو من  شملتهم الدراسة االستقصائيةانخفضت نسبة المهاجرين الذين  

 2018في نوفمبر  ن األشخاص المستجوبين  % م35أراد    حين  ففيأيًضا في عدد األشخاص الذين يرغبون في المغادرة:    االتجاههذا  

جمع البيانات في نواذيبو، فإن ل  ىاألول  ومثلما كان الحال أثناء العمليةفي مارس/أبريل، إنهم يعتزمون المغادرة.    %38قال  المغادرة،  

نسبة هذه الفئة   ولو أنوطنهم األصلي،  يرغبون في العودة إلى م  شخصاً،  227، وعددهم  المغادرة  يعتزمون الذين    ينمهاجرالغالبية  

 % في شهر نوفمبر(. 63%، مقابل 56بشكل طفيف )انخفضت 

 

في حين أن نسبة كبيرة من الشباب الذين تتراوح وونية المغادرة.    السنالعالقة العكسية القوية بين    عنحسب الفئة العمرية    قييمالت  يكشف

ً   25و  17أعمارهم بين   ً   30و  26وبين    عاما على التوالي(، فإن هذه النسبة تتناقص   %40و  %47يرغبون في مغادرة نواذيبو )  عاما

 36 البالغينمهاجرين في صفوف الاإلقامة في نواذيبو  يعتزموننسبة األشخاص الذين   ترتفع، ه. وعلى المنوال نفسفي السنتقدم المع 

 ً  . وما فوق عاما

 الوثائق  .4

 وثائق الهوية. 1.4

وهي نسبة   ،%94ا )واسطتهب  نسافرويتهم وابطاقات هوي  الذين شملتهم الدراسة االستقصائيةالمهاجرين    الغالبية العظمى منيحمل  

 ،%43)  األشخاص المستجوبينفي حين أن ما يقرب من ثلث    (،%91  والبالغة  ،2018في نوفمبر    المستخلصة  متقاربة مع النسبة

تجدر   ذلك، هوية. ومع    أي بطاقة شخًصا(    42)من المهاجرين    %7ال يمتلك  و  سفر،جواز    يحملون(  2018في نوفمبر    %31مقابل  

طرح هذا لم يُ وطويلة األجل. الأو تسوية اإلقامة  الوثائقتاريخ انتهاء صالحية  بشأنمعلومات  تتيحال   المستقاةاإلشارة إلى أن البيانات 

 .ة االستقصائيةالشخص المشمول بالدراسارتياب يثير أن  من شأنهي ذ ال طابعه الحساسالسؤال بسبب 

 لمهاجر المشمول بالدراسة االستقصائية.، حسب الفئة العمرية لالتنقل. نوايا 9الشكل 
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 %85وأفاد  (.  %4( أو شهادة زواج )%5رخصة قيادة )  حيازتهمإلى    المشمولين بالدراسة االستقصائية  أشارت أقلية من األشخاصو

 . اموريتانيتصريح إقامة أو تأشيرة فيما يتعلق بوضعهم في  ال يحملونفي نواذيبو أنهم  المستجوبين األشخاص من

 

 

 

 

 

جواز ل  الحاملينفردًا(    59ربع األشخاص )  يتبين أن،  بلد آخرالذهاب إلى    رحلة  مواصلةو  حيازة جواز سفربين  دراسة العالقة    دنوع

الذهاب إلى   النسبة اإلجمالية لمجموعة  بلد آخرسفر يعتزمون  نفسها النية    األشخاص المستجوبين الذين أبدوا، وهي نسبة أعلى من 

نواذيبو. كما   أخرى بخالفوجهة نهائية    مغادرتهم،عند    سفر   جوازشخصاً حامالً ل  237أصل  من    97  اتخذ  ذلك،  وفضال عن(.  16%)

وجهة   التمسواوالذين    ألشخاص الذين أُجريت معهم مقابالت،نسبة أعلى مقارنة بإجمالي ا،  %41هؤالء األشخاص، وهي    تمثل نسبة

 .السفر سّهلت مل التيمن العوا عامل جواز سفر حيازةما يؤكد أن وهو  (،%30نهائية غير نواذيبو )

 

 ميالدالشهادة . 2.4

هذه الوثيقة التي تثبت  يحملون  ال  المستجوبينربع األشخاص    غير أنهوية الشخص.    التي تحددأهم الوثائق  ضمن  شهادة الميالد  تندرج  

على   الرسمية،من اإلجراءات  الجنسية( والتي تعد وثيقة أساسية للعديد    تثبتالعناصر الرئيسية التي  وهما من  مكان ميالدهم ونسبهم )

 .هاالهوية وتجديد وثائقالحصول على  غرار

 

 

 

 

بالتوقف   ،إجراءات للحصول على شهادة الميالدغالبًا  توجد  و.  مجيةاالبرالناحية    نأن تشكل أساًسا مهًما مهذه المعلومات  شأن  من  و

عند الوالدة في مكان ميالدهم، سواء   ُسجلوا   ألشخاص الذين على سبيل المثال الحصول على شهادة ميالد لمكن  . إذ يالميالدبلد    على

لدوا خارج موريتانيا، والذين وُ  ألشخاص الذين لم يحصلوا على شهادة ميالد مطلقًابا  أّما فيما يتعلقفي موريتانيا أو في أي مكان آخر. 

 موريتانيا.  منتأخرة شهادة ميالد م إصدار أن تيّسر لهم على أي هيئة أو مؤسسة تقدرفمن غير المرجح أن 

 

 

 

 

 في عينة . عدد األشخاص الذين يحملون بطاقة هوية أو جواز سفر أو كليهما، حسب الجنسية. تُعرض البيانات الخاصة بالجنسيات الخمس األكثر تمثيالً 10الشكل 
 .المهاجرين

 

  

 . امتالك شهادة ميالد11الشكل 
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ثم  ميالد،  ات شهاد يحملون  ( من األشخاص الذين ال%40ون أعلى نسبة )المواطنون الغينيّ   يشكل  األربع،من بين الجنسيات الرئيسية  و

 . (%27يليهم الماليون )

 
 (#) . األفراد غير الحائزين على شهادة ميالد وإجمالي عدد األفراد المستجوبين حسب الجنسية12الشكل 

 

 سبل العيش .5

 

 أوضاع العمل. 1.5

تمشيا مع توقعات جزء كبير من المهاجرين الذين قدموا إلى نواذيبو  

٪ من األشخاص المستجوبين من ممارسة 86تمكن    اقتصادية،ألسباب  

 .نشاط مدر للدخل منذ وصولهم

 

 

71% de femmes contre 61% 
d’hommes ne connaissent pas le 
programme AVRR, contre 24% de 
femmes et 37% d’hommes qui sont 
au courant du programme.  

La proportion d’hommes qui 
souhaitent postuler au programme 
d’aide au retour est plus élevée que 
celle-ci des femme – 45% vs. 25%. 

ل قبل  عروض عمرجالً  17نساء و 10 تتلق

 .المغادرة أو في الطريق

   .للدخل منذ وصولهم إلى نواذيبو امدر  انشاط مارسوا. النسبة المئوية لألشخاص الذين 13 الشكل

 

 في نواذيبو إجراء دراسة استقصائية  .4الصورة رقم 
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 .بين قبل مغادرتهم وفي نواذيبو. حالة العمل لألشخاص المستجو14الشكل                               

 

 تلقى  في حين نواذيبو،شخًصا عند وصولهم إلى  12تلقاها الرحلة. و أثناءأو  المغادرة قبلض عمل و( تلقيهم عر%5شخًصا ) 27أكد 

يبًا تقر  وتمّكنعليهم سدادها.    وجبالنفقات التي    شخًصا  17  إلى   الموجهة  غطت عروض العملوفي السنغال.  عروض عمل  شخًصا    11

(  5( والمطاعم )5خاصة في قطاعات البناء )  ،من الشروع في أدائها(  %93أو  فردا،    25)  عمل  ضوجميع األفراد الذين تلقوا عر

 (. 4د األسماك )وصي

أو العاملين   الموظفينزاد عدد األشخاص  إذ  الندماج في سوق العمل:  في اوضع العمالة للمهاجرين هذا التطور    يجسد  ،وفي العموم

 ويعرض.  %14إلى    %16  من نسبةوانخفض عدد العاطلين عن العمل بشكل طفيف    ،%85إلى    %77  نسبة  من  هم الخاصلحساب

 .نشاًطا مدًرا للدخل في نواذيبو  وجدوانسبة العاطلين عن العمل الذين    المفصلة على وجه التحديد بشأن معلومات  ال  جيم مزيداً من الملحق  

 

 قطاعات العمل. 2.5

القطاع األكثر أهمية من بأن قطاع صيد األسماك ليس    البديهيقد يبدو من غير    المهاجرون،طاعات التي يعمل فيها  الق  استعراضعند  

في الدراسة االستقصائية  هم  ت( الذين شمل%30ثلث المهاجرين )  يناهزيعمل ما    ذلك،بدالً من  وحيث توظيف المهاجرين في المدينة.  

ً ا التطور  م هذفهولغرض البناء.    قطاع  في  نواذيبو شخًصا(   265)  المستجوبينمن المهاجرين    %44أن    تجدر اإلشارة إلى  أفضل،  فهما

 .(جمغادرتهم )انظر الملحق  قبل فيه يعملونكانوا الذي  هنفسيعملون في القطاع 

ً المعرفة المكتسبة  كون  تيمكن أن  و ً دافعفي مجال معين    سابقا ومثاال .  دوافع أخرى، من بين  هنفسوراء البحث عن وظيفة في القطاع    ا

السباكة، والنجارة،  والكهرباء،  و،  بالطوب   في قطاع البناء )البناء  ومن العاملين  قصائيةاالستالدراسة  هم  تممن شمل  %82  نفإ   ،على ذلك

ردًا، ف  50من أصل    31قطاع التجارة والمبيعات )في  وضع مماثل    ويتجلىقبل مغادرتهم.    هنفسالقطاع    هذا  ( كانوا يعملون فيرهخى آإل

من   %42، أو  60من أصل    28الشخصية )  اتفي هذا القطاع قبل مغادرتهم( والخدم  كانوا يعملونمن األشخاص الذين    %62أو  

الدراسة هم  تجرين الذين شملمن المها  %15  في العموم  يعمل  وفي حين  .في هذا القطاع قبل مغادرتهم(  كانوا يعملونالذين  األشخاص  

في هذا القطاع قبل مغادرتهم،   الذين عملوا سابقا(  %46ما يقرب من نصف األشخاص )فإن  سماك،  في قطاع صيد األ  االستقصائية

 . في نواذيبو أيًضا فيهيعملون 
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      الكسب .3.5

( من األشخاص الذين تمكنوا 2018في نوفمبر    %81)  %76يتلقى  

أساس  للدخل، رواتبهم على  منذ وصولهم من ممارسة نشاط مدر 

رواتبهم على   ،(%19)  %24  نسبتهمتبلغ  تلقى الباقون، ووي  يومي.

 أساس شهري.

 

 

 

 

 

 . مقارنة في قطاعات العمل قبل المغادرة وفي نواذيبو. 15الشكل 

71% de femmes contre 61% d’hommes 
ne connaissent pas le programme 
AVRR, contre 24% de femmes et 37% 
d’hommes qui sont au courant du 
programme.  

La proportion d’hommes qui souhaitent 
postuler au programme d’aide au 
retour est plus élevée que celle-ci des 
femme – 45% vs. 25%. 

الدفعدفع    عدمشّكل   في  والتأخير  واجهها    األجر  مشكلة 

( الخصوص  وجه  على  و97الرجال  على    %92% 

التوالي(. ومع ذلك، ترتفع النسبة المئوية للنساء الالتي يبلغن  

% من 38عن العمل لساعات طويلة بالمقارنة مع الرجال )

 (. % من الرجال11و النساء

 ترضة في مكان العمل . التحديات المع16الشكل 
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 الخدمات الصحية .6

من الرجال الذين   %48ومن النساء    %55  وهم  :نواذيبوفردًا( مرة واحدة على األقل منذ وصولهم إلى    298نصف المهاجرين )  ض  مر  

في صفوف   إلى ذروتهالمعدل    يصل  العينة،سيات الخمس األكثر تمثيالً في  لجنالمتعلقة باالنتائج    وبقراءة.  الدراسة االستقصائيةهم  تشمل

 (. %46إليفواريين )ا مستوى في صفوف أدنىينخفض إلى ( و%53اليين ) ( والسنغ%67لغامبيين )ا

ل خاص رتفع المعدل بشكوي( الذين أصيبوا بالمرض منذ وصولهم الرعاية المناسبة.  %74)  أغلبية األشخاص المستجوبينتلقى  وقد  

لى ع صول  حمن ال  ،%26، وتبلغ نسبتهم  الباقون(. ولم يتمكن  %69إليفواريين )بين ا  طفيفةبدرجة  ينخفض  ( و %83لماليين )بين ا

 . فردًا( 61ويرجع ذلك أساًسا إلى نقص الموارد المالية ) الطبية،الخدمات 

 

 

 الحاجيات  .7

 

 

 

ذكر الوصول إلى الخدمات   وورد. المحققون استجوبهمين الذين مهاجرفي نظر ال( %69) حاجةيعتبر العمل إلى حد بعيد أهم 

كثر إلحاًحا تختلف باختالف األحاجة بصفته الأهمية العمل  بيد أن. الحاجياتثاني وثالث أهم باعتبارهما الطبية/الصحية والمأوى 

 :الحي المستهدف

 انات مسميات الخ  بغداد  الغيران سوكوجيم الشرقية  سوكوجيم الغربية  تشياركه 

 المأوى   %20  %9 %6

 المواد غير الغذائية 13% % 5  %1 

 الوثائق %2 %1  %2 

 1%  

 
 المياه الصالحة للشرب  2%

 التعليم   %5  %3 

 الغذاء  %16  %2 %4

 الحماية  %5 %5  %5 %4

 الخدمات الطبية/الصحية  7% 6% 1% 5% %6

 العمل 71% 43% 99% 73% %80

 المجموع  %100 %100 %100 %100 %100
 

 .عدد من الدراسات االستقصائية( فيها أكبر. الحاجة األكثر إلحاحاً، حسب المنطقة )في األحياء الخمسة التي ُأجري 2الجدول 

 . الحاجيات األكثر إلحاحا 17الشكل     
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 تقديم المساعدة .8

برنامج  تتيح  للهجرة  الدولية  ً المنظمة  وإعادة  لل  ا الطوعية  العودة  على  مساعدة 

غبون في العودة إلى بلدانهم األصلية الذين ير  المستضعفيناإلدماج للمهاجرين  

خالل إجراء الدراسات االستقصائية،  تحمل تكاليفها. وغير قادرين على    همولكن

رنة  مقاوبالبين بوجود هذا البرنامج.  والمستجاألشخاص    الباحثون الميدانيون أبلغ  

  نسبة   ارتفعت،  2018في نوفمبر    أُجريتي  تجمع البيانات الل  ىاألولمع العملية  

ً بين  والمستج  شخاصاأل الطوعية ببرامج    المحيطين علما العودة  المساعدة على 

ا  وإعادة اإلدماج للهجرة  التي وضعتها  الدولية   %33)  ملحوظا  ارتفاعالمنظمة 

 (.2018في نوفمبر  %11 نسبةمقارنة ب

شملوق الذين  المهاجرين  أن  على  مؤشرا  هذا  يكون  االستقصائية هم  تد    الدراسة 

إجراء أثناء    بلغتهمالتي  والمساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج،    ببرنامج  التي تتعلق  المحلية المعلوماتم  هات مجتمع  يبادلون

 . الدراسة

 

 

  . اإلجابة عن السؤال 2018وفمبر  ن  29إلى    16المهاجرين المستجوبين علماً ببرنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج، في الفترة الممتدة من  . إحاطة  18الشكل  
 ""هل أنتم على دراية ببرنامج المساعدة على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة؟  التالي:

 

ً   إنسانيةفي نوفمبر( مساعدات    %14مقابل    ،%6مهاجًرا )  34تلقى  أشكال أخرى من أشكال المساعدة،  وبالنظر إلى   من خالل   أساسا

 . فردًا( 12فردًا( والمنظمات غير الحكومية/الجهات الفاعلة اإلنسانية ) 20تمع المحلي )المج

 

 

 السكن  .9

غرار   شمل  ،2018نوفمبر  على  الذين  المهاجرين  معظم  الدراسة  هم  تيعيش 

من األفراد الذين يعيشون    %26يليهم    (،%68منزل )  في  في شقة أو  االستقصائية

أو مركز جماعي.   إجراء  شفوتكفي مبنى عام  لغرض  المتاحة    الدراسة   البيانات 

مجتمعاتهم    تتيحها زيادة طفيفة في نسبة األشخاص الذين يعيشون في مالجئ    بدورها

 (.%3إلى  %1)من المحلية 

71% de femmes contre 61% 
d’hommes ne connaissent pas le 
programme AVRR, contre 24% de 
femmes et 37% d’hommes qui 
sont au courant du programme.  

La proportion d’hommes qui 
souhaitent postuler au 
programme d’aide au retour est 
plus élevée que celle-ci des 
femme – 45% vs. 25%. 

% من الرجال  61من النساء مقابل  %71

ليسوا على دراية ببرنامج المساعدة على  

 .العودة الطوعية وإعادة اإلدماج

الرجال الراغبين في طلب المساعدة نسبة 

على العودة الطوعية وإعادة اإلدماج أعلى 

 .%25مقابل   %45 -من نسبة النساء 

71% de femmes contre 61% 
d’hommes ne connaissent pas 
le programme AVRR, contre 
24% de femmes et 37% 
d’hommes qui sont au courant 
du programme.  

La proportion d’hommes qui 
souhaitent postuler au 
programme d’aide au retour 
est plus élevée que celle-ci des 
femme – 45% vs. 25%. 

أفاد عدد أكبر من النساء أنهن يعشن في  

من الرجال(  %64مقابل  %83منازل )

 %27مقابل   %68ويعشن مع أسرهن )

 من الرجال(. 
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 المنظمات والعالقات مع المجتمع المستضيف   .10

 

 المنظمات التي تمثل المهاجرين. 1.10

غيرهم من المهاجرين. تمثل  )نفس النسبة في نوفمبر( إلى وجود لجنة أو منظمة تمثلهم و  %49أشار   ، الموجودةيما يتعلق بالمنظمات  ف

إجراء منذ    اطفيف  تغيرا  ،عن مخاوفهم وآرائهممن خاللها    أن يعبروا  بإمكانهمالمهاجرون أن    يرىتغيرت اآلليات المجتمعية التي  وقد  

 خالل   ،المهاجرينمن الهيئات الرئيسية الثالث التي تمثل  ضالجماعات الدينية    تردوفي حين لم  في نوفمبر.    ىاألولاالستقصائية    الدراسة

األولى البياناتل  العملية  أن    ،جمع  األشخاصإال  من  األكبر  إلى  بينوالمستج  النسبة  )  أشاروا  الدينية  فردًا(   191،  %32الجماعات 

فردًا( واللجان  177) الفئات المجتمعية/المحلية الجماعات ذلك، تتيح وعالوة علىلهم بالتعبير عن مخاوفهم.   تسمحمنصات باعتبارها 

 .فردًا( للمهاجرين فرصة االلتقاء والتعبير عن آرائهم 152)

 

 العالقات مع المجتمعات المستضيفة . 2.10

وترتفع ة".  ( العالقات مع المجتمع المحلي على أنها "جيدة جدًا" أو "جيد%71أو    شخًصا،  424)  المستجوبين  المهاجرين  أغلبف  صنّ 

 . (72%) تشياركهو( %76سوكوجيم الشرقية )و (،"ةا" أو "جيدجدً  ة"جيد %100بغداد ) أحياءالنسبة بشكل خاص في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . النسب المئوية للمهاجرين، حسب نوع المسكن 19الشكل 

 مستضيف.تصنيف العالقات مع المجتمع ال . 20الشكل 
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 والتوصيات  االستنتاجات

 

  32000للمهاجرين في نواذيبو بحوالي يقدر العدد اإلجمالي و. نواذيبوالمهاجرين في  لخصائصهذا التقرير تحليالً ثانياً  يعرض

 .مهاجًرا خالل هذه الدراسة 597وقد استُجوب  ا،شخص

 يحملون أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يعيشون في نواذيبو    ، 2018في نوفمبر    مزودي المعلوماتخالل المقابالت مع  تبين  و

من الشباب   غالباجرين في المدينة هم  فإن السكان المها  ذلك،عالوة على  والجنسية المالية.    %14ويحمل  (  %61الجنسية السنغالية )

 .وربعهم تقريبا كانوا قاصرين أو رجاال امن المهاجرين أوالد %69 وكان والذكور،

في و. االنطالقالمدينة وجهتهم النهائية وقت من  من األشخاص المستجوبين %70 اتخذإذ   :ومدينة مقصدنواذيبو مدينة عبور وتشكل 

هم دانلعودة إلى بلعموما من أجل ا   نواذيبو،في مغادرة    الدراسة االستقصائيةهم  تجرين الذين شملمن المها  %38يرغب    نفسه،الوقت  

وصلت الغالبية وقد  (.  %4( أو المغرب )%7إسبانيا )  بلدان أخرى على غرار   إلى   هجرتهم،مواصلة  من أجل  ( ولكن أيًضا  21%)

 .السفينةالطائرة أو واسطة ب %1من  لفي حين بلغها أق( %99العظمى من المهاجرين إلى نواذيبو برا )

 المستجوبينمن المهاجرين    %70اختار  إذ  لهجرة في نواذيبو:  تتمحور حولها االتي  الرئيسية    تالموضوعا  باعتباره أحدبرز العمل  يو

لدخل ل  درمة نشاط ( من ممارس%86)  الدراسة االستقصائيةهم  تالمهاجرين الذين شمل  أغلبية  فعال  تمكن  قدو  اقتصادية،نواذيبو ألسباب  

 .منذ وصولهم

غالبية المهاجرين الذين ف:  اإيجابي  طابعانسبيا    الصحية والعالقات مع المجتمع المحليالوصول إلى الخدمات  ب  فيما يتعلقالوضع  ويكتسي  

 %74وقد تمكن    ،يدة( صنفوا العالقات مع المجتمع المحلي على أنها جيدة جدًا أو ج%71أو    فردًا،  424)  الدراسة االستقصائيةهم  تشمل

نقطة مئوية منذ نوفمبر   11ي أن النسبة هبطت بمقدار  ألصحية )من الحصول على الخدمات ا  أصيبوا بمرض  من المهاجرين الذين  

2018). 

وإمكانية حصولهم على الخدمات الصحية   هجرتهم،مسار  و  للمهاجرين،االحتياجات الرئيسية    فحصمن خالل  هذه الدراسة،    وتشدد

الدور    ات،والمساعد يتعلق .  ومقصدمدينة عبور  باعتبارها    نواذيبو   تؤديهالذي    الدائم األهميةعلى  البيانات في ب  وفيما  عمليات جمع 

تنسيق    وهو ما من شأنه أن ييسر أفضل    على نحوجمع البيانات بانتظام من أجل تلبية االحتياجات  و زيادة حجم العينةال بد من    المستقبل،

 .لهؤالء السكانوفر تُ والحماية التي ساالستجابة اإلنسانية 

يساعد والمعلومات.    إلى  حاجةلما أُعرب عنه من  وفقًا  باستمرار  ه  وتكييفُ   الدراسات االستقصائيةتحديث االستبيان المستخدم في    ويجري

معلومات أي    وتحديد  واهجدإثبات  وإلى    مناسبًا،التحقق مما إذا كان تصميم االستبيان  إلى    في هذا الصدد  مخلصة  جهود  ما يُبذل من

 .مع مهاجر في نواذيبو دراسة استقصائيةيجري  أحد المحققين .5صورة 
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إذا  من جديد  ل  عدّ سيُ و  ،المقبلةفي الجوالت  كل حي  في  تقييم عدد المهاجرين    سيُعاد . وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أنه  فيه  قد تُضّمنإضافية  

 .أفضل على نحوالواقع على األرض  تجسيدمن أجل  األمر،لزم 

ذلك على  شأن   ،وعالوة  الموضوعات    من  بعض  وتهريبهم    المحددة، إدراج  بالبشر  االتجار  والنوايا ومثل  والعمل  اإلقامة  ظروف 

إعداد    بهدفمن خالل الدراسات االستقصائية  ت  مع قيمة النتائج والمعلومات التي جُ   يزيد من   أن  العودة،خيارات  يشمل  بما    ،المستقبلية

 .برامج محددة
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. الملحق أ 

 (%)يبو حسب الحي وحسب الجنسية ع المهاجرين في نواذتوزّ 

 

 )المرحلة األولى من الدراسة( مزودي المعلوماتهذه البيانات مستقاة من المقابالت مع 
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 الملحق ب. 

 أوضاع العمل للمهاجرين المستجوبين، قبل المغادرة وفي نواذيبو 

 

الخاص"(   ملحسابه ون)"عامل تهمقبل هجر عاملين لحسابهم الخاصشخًصا  274لم يتغير الوضع االقتصادي لما يعادل  •

 .في المائة( 46نواذيبو ) إلى

يبحثون عن  إال أنهم نواذيبو،ال يعملون في  تهم،قبل هجر لحسابهم الخاصيعملون كانوا من األشخاص الذين  المائة  في 6 •

 .عمل
من هؤالء  30في المائة( كانوا موظفين أيضا في نواذيبو. ومع ذلك، أصبح  65)شخصا موظفا في السابق قبل هجرتهم  81 •

 ة من إجمالي األشخاص المستجوبين(. في المائ 5األفراد يعملون لحسابهم الخاص )

من العثور على وظيفة في نواذيبو   تمكنوا ،الذين كانوا عاطلين عن العمل قبل مغادرتهمفي المائة من األشخاص  81 •

 (. ون)يعملون لحسابهم الخاص أو موظف

في   2) وظيفة في نواذيبو لم يتمكنوا بعد من العثور على ،قبل مغادرتهمفي المائة من األشخاص الذين كانوا موظفين  18 •

 المائة من مجموع األشخاص المستجوبين(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوضع االقتصادي في نواذيبو  

بال عمل  عامل مستقل 

ومع البحث  

 عن عمل

بال عمل ومن 

دون البحث  

 عن عمل

الوضع االقتصادي قبل   عامل طالب 

 المغادرة 

5% 2% 

  

 عامل 14%

 طالب  1% 1%  1% 3%

2% 2% 

 

 1% 
بال عمل ومن دون البحث  

 عن عمل

7% 2% 

 

 2% 
بال عمل ومع البحث عن 

 عمل

 عامل مستقل  4%  1% 6% 46%
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 الملحق ج. 

  قطاعات العمل للمهاجرين المستجوبين، قبل المغادرة وفي نواذيبو 
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