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“مع مزيد من الوعي ,سيكون لدينا فرصة جيدة للحد من اإلتجار بالبرش ,ولهذا السبب فإن خيار تنفيذ
التوعية حول مكافحة اإلتجار بالبرش يستحق اإلستكشاف”.

زينب عبدلله ,وزارة الرتبية والتعليم

حزيران

17-16
2015
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املنظمة الدولية للهجرة تدعم التنسيق بني الوزارات داخل
الحكومة العراقية ملكافحة اإلتجار بالبرش
تواصــل املنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة العــراق مــن خــال
برنامــج هجــرة آمنــة واملمــول مــن اإلتحــاد األورويب متابعــة
مبــادرات بنــاء القــدرات يف مجــال اإلتجــار بالبــر بهــدف متكــن
املســؤولني يف الحكومــة العراقيــة مــن مكافحــة هــذه الجرميــة.
ولهــذا الهــدف تــم عقــد جلســة توعويــة يف بغــداد إســتغرقت
يومــن بــن  16-17حزيـران  2015حــول مكافحــة اإلتجــار بالبــر.

خــال هذيــن اليومــن ســنحت الفرصــة لســبعة وعرشيــن مســؤوال
عــى املســتوى التنفيــذي مناقشــة ســبل تحســن كفــاءة مكافحــة
ومنــع اإلتجــار بالبــر .تــم التشــديد عــى رضورة تعزيــز التنســيق
بــن الــوزارات حيــث اســتفاد املشــاركون مــن هــذا املنــر لبــدء
حــوار جامعــي حــول ســبل التعــاون بــن وزارات كل مــن :الهجــرة
واملهجريــن ووزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة شــؤون املــرأة.

“اإلتجار بالبرش هو جرمية وتهديد للكرامة اإلنسانية وله أثار وخيمة عىل حياة األشخاص ،خاصة النساء واألطفال.
وتؤثر األثار السلبية لهذه الجرمية أيضا عىل إقتصاد البلدان .انتم جميعكم يف مواضع متميزة حيث ميكنكم التأثري
عىل صناع القرار يف العراق وذلك لضامن تنسيق قوي بني الوزارات وملواجهة هذه الجرمية بشكل فعال عىل مختلف
املستويات وضامن املساعدة املتخصصة لضحايا اإلتجار بالبرش”.

دكتور توماس لوثر فايس  -رئيس بعثة العراق للمنظمة الدولية للهجرة

متثيل نسايئ قوي ،أكرث من  60%من
املشاركني كن نساءا

“جرمية اإلتجار بالبرش جرمية مخفية وتؤثر باألساس عىل األفراد املستضعفني مثل النساء واألطفال ,وهي مسؤوليتنا
لرفعة الوعي بني هذه املجموعات”.

زينب قاسم  ،وزارة شؤون املرأة
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وكان حضــور املــرأة واســعا يف التدريــب حيــث كان تقريبــا نصــف
املشــاركني مــن اإلنــاث.
بعــد عقــد جلســات التوعيــة يف إقليــم كردســتان العـراق يف شــهري أكتوبر
ونوفمــر عــام  ،2014القــت مبــادرة املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف الع ـراق
يف املبــارشة بتنفيــذ هــذه الــدورات يف الحكومــة املركزيــة إستحســان
املشــاركني حيــث كان هنــاك مســتوى عــايل مــن التفاعــل واإلهتــام
العميــق يف ظاهــرة اإلتجــار بالبــر خــال الجلســات.
وكان الرتكيــز الرئيــي لجلســات التوعيــة ينصــب عــى ضــان الكشــف
املبكــر للجرميــة فضــا عــن تقديــم املســاعدة املبــارشة لضحايــا اإلتجــار.
وبذلــك شــارك مســؤويل الحكومــة العراقيــة موظفــي املنظمــة الدوليــة
للهجــرة – بعثــة الع ـراق تجاربهــم يف العمــل واكتســابهم املعرفــة فيــا
يتعلــق بوســائل التعــرف عــى حــاالت اإلتجــار بالبــر وأفضــل املامرســات
يف تقنيــات الفحــص وإجـراء املقابــات واملعايــر الدنيــا لتقديــم املســاعدة
لضحايــا اإلتجــار بالبــر.

“تشكر وزارة الهجرة واملهجرين املنظمة الدولية
للهجرة عىل الجليات التوعوية ,تحتاج هذه
الوزارة للدعم ولتدريبات مشابهة وللمزيد من
بناء القدرات يف مجال مكافحة اإلتجار بالبرش
حيث انه يف صميم مسؤوليات الوزارة”.

أحمد رحيم ،وزارة الهجرة واملهجرين

درب املشــاركون مهاراتهــم عــن طريــق لعــب األدوار املختلفــة ومحــاكاة
املجموعــة حــول عمليــة فحــص ضحيــة اإلتجــار بالبــر .وتــم تقديــم
دراســة حــاالت كأســاس لرعايــة املناقشــات العميقــة ,ومــن أبــرز مــا تــم
يف تدريــب مكافحــة اإلتجــار بالبــر جلســة الدعــم النفــي واإلجتامعــي
والــذي يجــب اخــذه بعــن اإلعتبــار عنــد التعامــل مــع ضحايــا اإلتجــار
بالبــر املحتملــن كأداة مهمــة يف مســاعدة املجموعــات املســتضعفة.
صـدر يف حزيران
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هاتف +962 6 56 59 660
iraqpublicinfo@iom.int www.iomiraq.net

تم عمل هذه النرشة مبساعدة اإلتحاد األورويب وتعترب محتوياتها ضمن
مسؤولية املنظمة الدولية للهجرة والميكن استخدامها لتعكس وجهة نظر
اإلتحاد األورويب

