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تدريب املجتمع املحيل حول مكافحة اإلتجار بالبرش  26-23آب

“ومن املثري جدا أن نرى هذا التعاون بني املجتمع املدين ،لجمع الخربات والتجارب املختلفة معا .كل هذا العمل
اإلنساين الذي تقومون به مهم للغاية ،وخلق هذه الروابط هو الخطوة التالية القوية” .

ماتيو غودستني ،بعثة ملحقية االتحاد األورويب للعراق
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ملنظمة الدولية للهجرة تتعاون مع املجتمع املدين يف حملتها التوعوية يف
مكافحة االتجار بالبرش بني املجتمعات املستضعفة

شــهد أواخــر اغســطس اتخــاذ املنظمــة الدوليــة للهجــرة – بعثــة
الع ـراق خطــوة حاســمة يف حربهــا ضــد اإلتجــار بالبــر ،حيــث عقــد
برنامــج هجــرة آمنــة املمــول مــن اإلتحــاد األورويب تدريــب تعــاوين اىل
حــد كبــر بــن أعضــاء رئيســيني مــن املجتمــع املــدين يف العـراق .وكذلــك
جمــع التدريــب الــذي اســتمر ملــدة أربعــة أيــام منظمــة األمــل وباكــس
واثنتــن مــن املنظــات الحكوميــة التــي يتــم متوليهــا مــن قبــل اإلتحــاد
األورويب والتــي تعمــل مــع الشــباب لحاميــة املجتمعــات املحليــة
املســتضعفة وتعزيــز حقــوق اإلنســان يف العــراق وبالتــايل احتــال
مناصــب رئيســية يف معركــة الع ـراق ضــد اإلتجــار بالبــر.

خلــق هــذا الحــدث فرصــة لبنــاء التــآزر مــع املبــادرات األخــرى التــي
ميولهــا االتحــاد األورويب يف الع ـراق .وســوف تســتمر املنظمــة الدوليــة
للهجــرة ونشــطاء املجتمــع املــدين االســتفادة مــن هــذه االنجــازات
وزيــادة رقعــة الدعــم للمحتاجــن .وســتقوم الجســور والتحالفــات
التــي تــم إنشــاؤها بــن املنظمتــن غــر الحكوميتــن واملنظمــة الدوليــة
للهجــرة بقيــادة حملــة لزيــادة الوعــي العــام لجرميــة االتجــار بالبــر
مبــا أن املنظمــة الدوليــة للهجــرة ســتدخل يف املرحلــة القادمــة مــن
حربهــا ملكافحــة االتجــار بالبــر عــى مســتوى الع ـراق.

“إن استخدام لعب األدوار مفيد للغاية ،وهو ما يعني أننا نجرب تعقيدات مساعدة ضحايا االتجار بالبرش ،وميكن
تطوير مهاراتنا .اآلن جميع املشاركني ونحن ايضا مستعدون للعمل عىل محاربته”.

حسن وهاب ،منظمة األمل

وأكــدت الجلســات التدريبيــة التــي طــورت الفهــم حــول اإلتجــار بالبــر
أهميــة اتبــاع النهــج املرتكــز عــى الضحيــة وخلــق منتــدى لتبــادل املعلومــات
واملالحظــات الب ّنــا َءة ،وكان املشــاركون واملكونــن مــن محامــن واخصائيــن
وعاملــن يف امليــدان ومدربــن وأفــراد مــن وســائل اإلعــام املطبوعــة
واإلجتامعيــة متفاعلــن للغايــة حيــث ناقشــوا افضــل املامرســات يف كافــة
املواضيــع .وعمــل برنامــج هجــرة آمنــة مــع املشــاركني عــى تحديــد وتطويــر
كيــف ميكــن لــكل شــخص ان يســتخدم قدراتــه الفريــدة لرفــع مســتوى
الوعــي حــول اإلتجــار بالبــر.

وســاهم املشــاركون عــر التدريــب مبدخالتهــم املهيكلــة وعروضوهــم
التقدمييــة الخاصــة مــا عمــل عــى توســيع عمــق املوضوعــات التــي تــم
تناولهــا واألفــكار املطــورة .تــم إثــراء الجلســات بشــكل كبــر مــن خــال
الحــوارات الحيــة بــن املشــاركني واملدربــن .واتفقــت املنظــات غــر
الحكوميــة أن األولويــة امللحــة والخطــوة التاليــة يجب أن تكون برفع مســتوى
الوعــي بــن عامــة النــاس وبشــكل أكــر تحديــدا ،املجتمعــات املســتضعفة
لزيــادة اإلبــاغ عــن الحــاالت املشــتبه فيهــا .وحــددوا أيضــا املتطلبــات ملزيــد
مــن الروابــط التــي ســيتم بناؤهــا بــن املنظــات غــر الحكوميــة و أيضــا بــن

“علمنا بأن هناك منظامت دولية مثل املنظمة الدولية للهجرة تعمل بجد ملساعدة الفئات املستضعفة يف العراق
مشجع للغاية بالنسبة لنا ،ويجعلنا نشعر وكأننا لسنا وحدنا ويدفعنا إىل العمل بجد يف حامية الشعب العراقي”.

حازم سيف  ،رئيس تحرير جريدة امليزان
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“كمنظمة ذات انتشار واسع يف جميع أنحاء العراق ،كان من املهم بالنسبة لنا حضور هذا التدريب .لدينا اآلن
طريقة للميض قدماً يف هذه الحملة واآلن نحن عىل استعداد لتدريب املنظامت الرشيكة واملوظفني من أجل رفع
مستوى الوعي لدى الجمهور العراقي”.

ابتسام اللطيف ،منسق برنامج – منظمة باكس

املنظــات غــر الحكوميــة والحكومــة العراقيــة ،وهــو الحــوار الــذي ســيتم املجتمعــات املســتضعفة يف وســط وجنــوب الع ـراق يف محافظــات النجــف
والبــرة وبغــداد وذلــك باالشــراك مــع منظمــة االمــل وباكــس ،وضــان
تســهيله مــن قبــل برنامــج هجــرة آمنــة يف األشــهر املقبلــة.
تســليم شــامل وكيل لهــذه الحملــة .وأعربــت كل مــن املنظــات غــر
وللمــي قدمــا كــركاء ،قامــت املنظمــة الدوليــة للهجــرة ومنظمــة األمــل الحكوميــة تفانيهــم يف إرشاك الجمهــور العراقــي يف االســتجابة لهــذه الحاجــة
وباكــس عــى صقــل حملــة نــر لحمــات التوعيــة والتخطيــط لجهــد تعاوين امللحــة وبنــاء فهــم عمــي لجرميــة االتجــار بالبــر يف جميــع أنحــاء البــاد.
للقيــام بذلــك ،وســتقود املنظمــة الدوليــة للهجــرة حملــة لرفــع الوعــي بــن

لإلتصال باملنظمة الدولية للهجرة –بعثة العراق
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