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تدريب حول مكافحة اإلتجار بالبرش للمنظامت غري الحكومية  6-4آب

“كوننا منظمة ذات انتشار واسع يف جميع انحاء العراق ،فأنه من املهم جدا لدينا حضور هذا التدريب ملكافحة
اإلتجار بالبرش ،ونحن اآلن عىل استعداد لتدريب موظفينا واملنظامت الرشيكة من أجل رفع مستوى الوعي لدى
املجتمعات العامة واملستضعفة يف العراق”.

إبتسام لطيف – منسقة برنامج – منظمة باكس

آب

تركز املنظمة الدولية للهجرة عىل نقاط الضعف الناتجة من األزمة للنازحني
العراقيني يف الوقت الذي تواصل فيه حملة التوعية ملكافحة اإلتجار بالبرش
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وكجــزء مــن الجهــود املتواصلــة للمنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة
العــراق ملكافحــة اإلتجــار بالبــر يف العــراق ،شــهد أول شــهر
اغســطس مواصلــة برنامــج هجــرة آمنــة واملمــول مــن اإلتحــاد
األورويب حملتــه التوعويــة الشــاملة .ضــم الحــدث مجموعــة
متنوعــة وغنيــة مــن املنظــات غــر الحكوميــة املحليــة والدوليــة
والتــي تعمــل جميعهــا عــى اإلســتجابة إلحتياجــات النازحــن
داخــل العــراق وبالتــايل احتاللهــا مكانــة رئيســية يف مجــال
مكافحــة اإلتجــار بالبــر .األشــخاص النازحــون معرضــون بشــكل

خــاص لهــذه الجرميــة مبــا ان املتاجريــن يســتغلون املجتمعــات
املعرضــة لتجنيــد الضحايــا .وردا عــى هــذا الواقــع شــهد التدريــب
املمتــد لثالثــة أيــام أعضــاء مــن املتجمــع املــدين يجتمعــون معــا
لتبــادل الكفــاءات املختلفــة مبــا يف ذلــك الخــرة القانونيــة والطبيــة
والنفســية ،وتحديــد كيــف ميكــن اســتخدام وتطويــر القــدرات
املوجــودة ملكافحــة اإلتجــار بالبــر.

“يف السابق مل يكن هنالك فهم واضح لإلتجار بالبرش ،وال متييز واضح بني اإلتجار والتهريب ،واآلن فهمنا الحقيقة
الصادمة لجرمية اإلتجار بالبرش من قبل جميع املشاركني ونحن مستعدون ملحاربته”.

الدكتور دريد سيهود

قــدم برنامــج هجــرة آمنــة عرضـاً ُمعمقـاً حــول ظاهــرة اإلتجــار بالبــر ،مــع الرتكيــز بصفــة خاصــة عــى التعــرف عــى الضحايــا واإلطــار الترشيعــي
يف العـراق ومســاعدة الضحايــا والتهديــدات الحاليــة التــي تشــكلها الجرميــة عــى النازحــن العراقيــن .وســلط املشــاركون الضــوء عــى ان اســتغالل
الثغـرات املوجــودة داخــل املجتمعــات املحليــة ونقــص املعرفــة بشــأن الجرميــة هــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا البــاد حاليــا ،وبالتــايل تــم
تحديــد مواصلــة الجهــود الراميــة اىل زيــادة فهــم هــذه الجرميــة يف أوســاط املجتمعــات العامــة والنازحــن العراقيــن بإعتبارهــا األولويــة الرئيســية
يف الوقايــة .تــم إث ـراء الجلســات بحــوارات ديناميكيــة نشــأت مــن خــال حامســة املشــاركني واملدربــن عــى حــد ســواء .وتشــارك املشــاركون،
ومــن بينهــم محامــون وخـراء انســانيون وناشــطون ومتطوعــون يف تبــادل األفــكار وأفضــل املامرســات مــن خــال استكشــافهم ســبل املــي قدمــا
للمنظــات الغــر حكوميــة يف العـراق يف مجــال مكافحــة اإلتجــار بالبــر.

“بعد هذا التدريب ،اعتقد اآلن انه يجب وضع املزيد من الرتكيز عىل حقوق الضحايا ،فضال عن ُمعاقبة ومقاضاة
املتاجرين ،ويجب ان نكافح لنتأكد من أن ذلك ينعكس عىل ردنا عىل اإلتجار بالبرش وضمن القانون العراقي ملكافحة
اإلتجار باألشخاص ”.زهراء فيصل – منظمة األمل
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“كل فتاة تحتاج اىل ان تحلم ،يجب ان تعامل
كل إمرأة بكرامة وان ال يتاجر ال بإمرأة وال فتاة
واحدة”.

تقوى سعد أحمد – العنف القائم ضد املرأة
منظمة متكني املرأة

وركّــ َز اختتــام الحــوار بــن املشــاركني عــى موضوعــات معقــدة مبــا يف ذلــك
ظاهــرة اإلتجــار بالفتيــات الصغـرات والطــرق األكــر فاعليــة لتقديــم املســاعدة
للضحايــا وحــددت املنظــات املختلفــة املجــاالت املختلفــة التــي يجــب ان
تطــور حســب خــرة كل منهــا مــن أجــل مكافحــة اإلتجــار بالبــر ،وشــمل ذلــك
متطلبــات توفــر القــدرة الكاملــة ملوظفيهــا مــع املعرفــة حــول اإلتجــار بالبــر
وتوظيــف املعالجــن النفســيني املدربــن وانشــاء مراكــز العــاج والتأهيــل .وأقــر
املشــاركون مبعرفتهــم الســابقة املحــدودة املحيطــة بهــذه الجرميــة وعملــوا عــى
تحديــد كيــف مــن املمكــن لــكل مــن منظامتهــم اإلســتمرار يف بنــاء الروابــط
يف جميــع انحــاء البــاد بحيــث تشــارك جميــع طبقــات املجتمــع العراقــي يف
ـح .
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تم عمل هذه النرشة مبساعدة اإلتحاد األورويب وتعترب محتوياتها ضمن
مسؤولية املنظمة الدولية للهجرة والميكن استخدامها لتعكس وجهة نظر
اإلتحاد األورويب
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