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مبادرة العراق – اإلتحاد األورويب – املنظمة الدولية للهجرة املشرتكة للمساعدة يف إدارة الهجرة

تقرير ملخص

“الجمع بني الدعم النفيس االجتامعي واالتجار باألشخاص بالتدريب يعطي العاملني يف هذا املجال نظرة أوسع من املشكلة
ويدعمنا يف الرتكيز عىل الحالة النفسية لضحية اإلتجار بالبرش”.

السيد عيل ناجي -مكتب املفتش العام يف وزارة الصحة

حزيران
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2015

املنظمة الدولية للهجرة – بعثة العراق تبني أهمية تنفيذ
تدخالت شاملة عند تقديم الدعم للسكان املعرضني للخطر
واصلــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة الع ـراق مــن خــال
برنامــج هجــرة آمنــة املمــول مــن اإلتحــاد األورويب جهودهــا
يف معالجــة الجوانــب ذات الصلــة يف إدارة الهجــرة لإلســتجابة
ألزمــة الهجــرة .اســتضافت املنظمــة الدوليــة للهجــرة مــن 4 – 1
حزيــران تدريبــا حــول الدعــم واملســاعدة النفســية للضحايــا يف
قضايــا االتجــار بالبــر يف بغــداد لثامنيــة عــر مشــاركا مــن
اللجنــة املركزيــة ملكافحــة اإلتجــار بالبــر ووزارة الداخليــة ووزارة
الهجــرة واملهجريــن ووزارة العمــل والشــؤون اإلجتامعيــة وهــي
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املســؤولة عــن إدارة املــأوى باإلضافــة لــوزارة الصحــة .وكان
الهــدف بنــاء قــدرات متكاملــة ملجموعــة مســؤولني بــن الــوزارات
بهــدف تشــجيع منهجيــة متعــددة األبعــاد عنــد تقديــم املســاعدة
للضحايــا املحتملــن يف اإلتجــار بالبــر.

“األشخاص الذين عاشوا تجربة مؤملة ينبغي أن يسمح لهم بالتعبريعن أنفسهم بحرية .هذا يستلزم أن يتم اإلعرتاف بتجربتهم علنا،
وهذا هو الطريق نحو املصالحة”.

الدكتور ريناتو ليبانورا -مسؤول الدعم النفيس اإلجتامعي ،املنظمة الدولية للهجرة ،بعثة العراق
،

جمــع التدريــب جلســات عــن الدعــم النفــس واإلجتامعــي وغريهــا
مــن أشــكال الخدمــات الرضوريــة الالزمــة عنــد مواجهــة ضحيــة
االتجــار املحتملــة .قــدم الدكتــور ريناتــو ليبانــورا مســؤول الدعــم
النفــس اإلجتامعــي يف املنظمــة الدوليــة للهجــرة مجموعــة واســعة
مــن األدوات التــي ميكــن اســتخدامها لدعــم الســكان املعرضــن للخطر
وخاصــة يف حــاالت الطــوارئ – مثــل مــا يواجــه الع ـراق يف الوقــت
الحــايل .وشــدد عــى أهميــة بنــاء اســتجابة حــول مفهــوم املرونــة –
وهــي ســمة فطريــة ميتلكهــا البــر للتعامــل بشــكل طبيعــي مــع
التجــارب املؤملــة .ينبغــي للدعــم النفــي واإلجتامعــي يف الواقــع ان
يعتمــد بشــكل كامــل عــى البعــد اإلنســاين وعــى أســاس ان الهويــة
املتغــرة والــدور الجديــد للشــخص املســتضعف ينبغــي النظــر اليهــا
يف جميــع األوقــات يف طبيعــة األزمــة املعقــدة .عمليــا ،هــذا يعنــي
ان اولئــك الذيــن يقدمــون املســاعدة ينبغــي ان يســعوا اىل اإلق ـراب
مــن األشــخاص املعرضــن للخطــر مبــا يف ذلــك ضحايــا اإلتجــار بالبــر
بطريقــة قابلــة للتكيــف ومرونــة عــى أســاس الهويــة الفــرد يف ذلــك
الوقــت.

“أنا عىل دراية ببعض جوانب الدعم النفيس واالجتامعي ومع
مفهوم تغيري الهويات ،بعد أن عشت تجربة ان اكون الجئ ،اقتلعت
من وطني .صلتي مع الحياة التي تركتها ورايئ هو الحفاظ عىل
سجالت مايض والخربات الحالية”.

محمد صالح -عضو اللجنة املركزية ملكافحة اإلتجار بالبرش
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وبالتــايل تــم ادمــاج مكــون اإلتجــار بالبــر يف التدريــب مــن خــال
اســتخدام األدوات واملهــارات التــي تــم تقدميهــا خــال جلســات
الدعــم النفــي واإلجتامعــي وبنــاء عــى الفهــم املكتســب إلعتــاد
نهــج نفــي عنــد مواجهــة ضحيــة االتجــار املحتملــة .كان التدريــب
والــذي اســتغرق يومــن فرصــة للمشــاركني لإلستكشــاف بشــكل
أعمــق دورهــم كمكلفــن مبهمــة تقديــم املســاعدة اإلنســانية .وميكــن
للحكومــة والتــي لديهــا ميــزة تنافســية كمؤسســة ذات مــوارد برشيــة
وماليــة تطويــر تدخــات مدروســة تقــوم عــى مفهــوم التنميــة
املفعلــة والتــي تهــدف لإلســتفادة مــن املــوارد واملهــارات الفنيــة وراء
تقديــم املســاعدة الفوريــة وكذلــك الرتكيــز عــى تلبيــة االحتياجــات
عــى املــدى الطويــل.

وشــجعت الجلســات مناقشــات مفتوحــة حــول أهميــة اإلســتجابة
كأف ـراد أو مؤسســات كحــد ســواء مــن اجــل توفــر الدعــم البنــاء
وذو الطابــع الشــخيص وكان املشــاركون متجاوبــون للغايــة
ومتشــاركني يف النقــاش وخصوصــا خــال الجلســات العمليــة مثــل
لعــب االدوار حيــث مثلــوا العديــد مــن الحــاالت التــي ميكــن
التعــرض لهــا مــع ضحيــة اإلتجــار بالبــر املحتمــل وتكمــل ايضــا
بعمليــة اإلق ـرار بهويــة الضحيــة وتقديــم املســاعدة املخصصــة.

قدمــت الجلســات فرصــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة
العـراق لعــرض الــدروس املســتفادة من اســتجابتها ألزمــات الهجرة
يف الع ـراق وعــرض التدريــب تأكيــد املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف
التزامهــا يف تبــادل املامرســات الجيــدة لتعزيــز معرفــة ومهــارات
موظفــي الحكومــة واملســاهمة يف بنــاء قــدرات مســتدامة.

“العراق ال يزال يف مرحلة التعلم يف
إرشاك صناع القرار املتعددين بصورة
اكرب لرنى كيف ميكن لنهج شامل حل
املشاكل بشكل أكرث كفاءة ملعالجة
محنة السكان الضعفاء”.

السيدة بان رضا ،مديرة مأوى
وزارة العمل والشؤون االجتامعية

لإلتصال باملنظمة الدولية للهجرة –بعثة العراق
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