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   التقرير
الطوع   الوطن   

 الهجرة أجل من العالم   الميثاق تنفيذ لمتابعة

النظاميةو  المنظمةو  اآلمنة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0202 سبتمب    

 

 

 

 



 والمنظمة اآلمنة الهجرة لأج من العالم   الميثاق حول المتحدة مم ال  اتفاقية عىل وقعت دولة 152 بي    من موريتانيا 

   نظاميةوال
0182 ديسمب   ف   

: ،  ذلك ومنذ ون الثالث لتحقيق الخطوات من العديد البالد اتخذت الحي      المحدد هدف وعشر
اإلطار هاذا ف   

 

 (1) 

   الوىل الدولة ه   موريتانيا 
   إفريقيا غرب ف 

اتيجية اغتنمت الن  2011 عام منذ الهجرة  إلدارة ةوطني اسب  . 

 

(2)   

  
 للهجرة الدولية المنظمة مع وبالتعاون والالمركزية لداخليةا وزارة  خالل  من موريتانيا، حكومة أطلقت ، 2018 ديسمب   ف 

  
ات  مبادرة  موريتانيا،  ف     الهجرة،  حوكمة مؤشر

   الهجرة  سمات عن لمحة ملف  نشر  عنها نتج والن 
 مع التعاونب موريتانيا ف 

   االقتصادية االستخبارات وحدة
2019 ديسمب   ف   

ً  ًماتقد درةالمبا هذه تعد    اكبب 
 للبالد توفر  حيث ،والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة  أجل من العالم   الميثاق تنفيذ ف 

   المناطق وحول بها الخاصة الحالية الهجرة حوكمة هياكل حول مفيدة بيانات
ا تشهد أن يمكن الن 

ً
تطورال من مزيد . 

 ، الدلة عىل قائمة فعالة لسياسة كأساس لهجرة ا بشأن وتحليلها البيانات جمع  ه   المحددة التحسي    مجاالت كانت

بي    الدائمة أو المؤقتة للعودة الدعم وزيادة  المهاجرين ومساعدة حماية وكذلك للمغب   

 

(3) 

   الوروب    االتحاد دووف للهجرة لدوليةا المنظمة بعثة مع بالتعاون موريتانيا، حكومة نظمت ، 2019 عام خالل
 ، البالد  ف 

 والمتواجدين بالهجرة  المعنيي    مصلحةال أصحاب جميع بمشاركة عمل، خطة مراجعة لمناقشة ملالع ورش من العديد

  
   البالد  ف 

النقاش هاذا ف  . 

  
اف الحكوميي    المسؤولي    من عمل فريق  تفويض تم  هذه،  العمل ورش  ختام ف   عمل خطة مراجعة عىل  لإلشر

اتي    الهجرة إلدارة  الوطنية جيةاإلسب 
   البيانات أحدث ضوء  ف 

   الهجرة  حول  جمعها  تم  الن 
 مع متهامواء ونحو موريتانيا ف 

المستدامة التنمية وأهداف والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة أجل من  العالم   الميثاق عمل إطار    

 

(4) 

  
اير / شباط ف  اتيجية عمل خطة لمراجعة لوىلا التوجيهية اللجنة تاجتمع ، 2020 فب   تحت للهجرة الوطنية االسب 

   للهجرة  الدولية المنظمة وتنسيق الموريتانية الحكومة قيادة
موريتانيا  ف   

   طريق خارطة عىل الموافقة تمت  ،  االجتماع لهذا ونتيجة 
ا وضعها تم الن 

ً
   مسبق

   الحكومية العمل ورشة  ف 
 سبتمب   ف 

اإلجراءات  من مزيد من  لمزيد لتخطيطاو  2019  

 

 

 

 



(5) 

  
اير  ف     ةالمتحد لمما نظام  أطلق ،  2020 فب 

   للهجرة المتحدة المم شبكة ،  المقيم المنسق برئاسة ،  موريتانيا ف 
 ف 

   الحكومة لدعم موريتانيا 
والنظامية والمنظمة اآلمنة الهجرة لأج من العالم   الميثاق تنفيذ ف  . 

   المقيم المنسق ومكتب للهجرة  ليةالدو  المنظمة تقوم
 الدولية المنظمة ظتحتف  بينما للشبكة بالتنسيق موريتانيا ف 

المانة  بدور  للهجرة  

   المتحدة  لألمم التابعة الهجرة  شبكة تتكون
 دور الشبكة هذه لدي وسيكون .فاعلي    كأعضاء وكاالت 7 من  موريتانيا ف 

اتيجية  مراجعة لدعم كبب   رة للهج  الوطنية االسب   

  
ك قيادي بدور المتحدة  ألممل التابعة الهجرة شبكة أعضاء سيحظ     مشب 

   المختلفة العمل جموعاتم ف 
 سيتم الن 

اتهم و منهم كل إلختصاصات وفقا إنشاؤها النسبية مب    

 

(6) 

 مع نبالتعاو  ، الموريتانية اإلسالمية الجمهورية انخرطت ،  2018 عام منذ ، أعاله المذكورة بالتطورات يتعلق  فيما

   ، الخرى  المتحدة ممال  ووكاالت للهجرة  الدولية المنظمة
وع   بشأن وشامل ويق إصالح ف   االتجار قواني    مشر

المهاجرين وتهريب بالبشر   

   المراجعة النصوص تتوافق 
   مؤخًرا عليها الموافقة تمت الن 

لمان ف   العالم   الميثاق أهداف مع )2020 يوليو( الب 

   "الهجرة سمات عن لمحة" ملف معطيات اإلعتبار بعي    وتأخذ ةالصل ذات للهجرة
 بلد إىل الصل من( موريتانيا ف 

   العبور والوجهة)


