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 اإلنسانية رفيعة المستوى تتعهد بتدعيم الشراكة مع موريتانيا  البعثة

 

 

هذا األسبوع أرضية خصبة إلقامة شراكة جديدة مع شركاء ت وجدوتركيا البعثة اإلنسانية رفيعة المستوى ذات الحضور الكبير للدول العربية 

 محليين في موريتانيا.
 

التأكد من أن موريتانيا ستبقى في مقدمة االهتمام في المجال اإلنساني. فاألبواب ستظل مفتوحة إلقامة شراكات جديدة مع الحكومة ومع  " نود

للشؤون اإلنسانية . "وبشكل  لمنظمة التعاون اإلسالميمساعد األمين العام الشركائها في المجال اإلنساني". يقول السفير عطاء المنان بخيت 
 وس فإن زيارتنا أقامت بالفعل ربطا عمليا بين المنظمات غير الحكومية في العالم اإلسالمي والفاعلين المحليين في موريتانيا".ملم

 

 شؤون اإلنسانيةالأيام كانت بقيادة منظمة التعاون اإلسالمي وجامعة الدول العربية ومكتب األمم المتحدة لتنسيق  5هذه البعثة التي استمرت زيارتها 
(OCHA). أعضاء الوفد كانوا من قطر والكويت واإلمارات العربية المتحدة وتركيا باإلضافة إلى االتحاد اإلفريقي وECHOاالتحاد االوروبي 

 والعديد من المنظمات غير الحكومية من منطقة الخليج. 

 

زيارة ميدانية للواليات الجنوبية، البراكنة وقامت باإلنساني في المجال وقد التقت البعثة مع ممثلي الحكومة ووكاالت األمم المتحدة والشركاء 
هذه هي المرة األولى التي يجتمع فيها مثل هذا التنوع من الشركاء ليتوحدوا على تقديم أن  السلطات المحليةأكدت و أكد السكان  . وقدكوركولو

 الدعم للمحتاجين.

 
تي التحديات المن عدد وجود انعدام األمن الغذائي و سوء التغذية وأثر الفيضانات، بحقيقة لقد أدركنا، من خالل نقاشنا مع السكان المتضررين "

 سعيد الصالح مساعدة األمين العام ورئيسة الشؤون اإلنسانية في الجامعة العربية. "إنفائقه تقول السفيرة  يجب التعامل معها بصورة عاجلة"

 هؤالء السكان يظل أمرا ملحا". لدى تكيف المسألة تدعيم القدرة على التعاون بين الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني في 

 
في منطقة الساحل وال يزال السكان يكافحون من أجل النهوض من الصدمات المتكررة  باألزمة الغذائية والتغذويةكبير لقد تأثرت موريتانيا بشكل 

يعاني سكانها  ةالجئ مالي يتواجدون في منطق 06.666حيث تظل الحاجة إلى الدعم اإلنساني ماسة. كما أن موريتانيا تستضيف بكرم أكثر من 

 أصال من قلة الموارد.
 

طفال يواجهون خطر اإلصابة بسوء التغذية الشديد"، يقول رشيد  06.666إلى الدعم الغذائي وأكثر من  موريتاني 006.666"هذه السنة سيحتاج 

إسعاف الفئات األكثر هشاشة وبناء بجنيف. "إن مهمتنا مهمة مزدوجة:  (OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )خاليكوف مدير 
 التعرض لألزمات من جديد". خطر القدرة على التكيف لدى السكان الذين يواجهون 

 

سنوات على مستوى منطقة الساحل. بالنسبة  0هذا األسبوع خطة مواجهة استراتيجية إقليمية لمدة  ،لقد أطلقت األمم المتحدة والشركاء اإلنسانيون

 شخص. 506.666لتقديم المساعدة لـ مليون دوالر أمريكي  760حشد ه الخطة إلى لموريتانيا تسعى هذ
 

، منسقة الشؤون اإلنسانية " تقول السيدة كمبا مار كاديو%30إلى حدود  3670في السنة الماضية اتسم المانحون بالسخاء فمولوا النداء اإلنساني لـ "

يد. ومن لألمم المتحدة بموريتانيا. "خطة المواجهة الجديدة تؤكد بشكل كبير على ضرورة الربط بين التدخالت اإلنسانية والتنمية على المدى البع
 شراكة خالقة ومتنوعة".  وقطع سلسلة األزمات فإننا نحتاج إلى إقامةأجل إحراز تقدم حقيقي 

 

ومنظمة التعاون  (OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ) التي ينظمها ةالثالثموريتانيا كانت هي بعثة الشراكة ل الشراكةبعثة 
  إلى هذه االبعثات إلى موريتانيا اإلسالمي وجامعة الدول العربية التي تنضم للمرة األولى

 

. 

 
 :للمزين من المعلومات الرجاء االتصال بـ
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