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

تقرير ملخص

حملة برنامج هجرة امنة املوسعة  لزيادة الوعي يف اقليم 
كردستان تحفز  الحكومة و الجهات الفاعلة باملجتمع 

املدين ملكافحة جرمية االتجار بالبرش
اختتام جولة زيادة الوعي يف السليامنية

ــار  ــة االتج ــول مكافح ــي ح ــادة الوع ــه لزي ــة جولت ــرة امن ــج هج ــز برنام  أنج

ــزة  ــرة املتمي ــة االخ ــبوع بالجلس ــذا االس ــتان 2014 ه ــم كردس ــر يف اقلي الب

باملناقشــة الحيويــة و مشــاركة املعلومــات بــن مجتمــع الســليامنية املــدين. تــم 

تقديــم املضمــون اىل الحارضيــن بشــكل ايجــايب مــام اثــار حــوارات معمقــة بــن 

امليرسيــن و املشــاركن حــول اللقــاءات الشــخصية مــع ضحايــا االتجــار بالبــر 

ــاول اليــد. ــة الكــرى يف متن ــا االجتامعي و القضاي

ــر ، و  ــار بالب ــدويل حــول االتج ــع يف الســياق ال ــت الجلســات للتري و تطرق

ــع بالعــراق و مــرورا عــى  ــاط هــذا التري ــة ارتب ــك كيفي كذل

قانــون مكافحــة االتجــار بالبــر العراقــي رقــم 28 لســنة 

2012. و عــر الكثرونعــن عــدم تطبيــق هــذا القانــون بكامــل 

قدرتــه ، و انــه ال يــزال هنــاك عوائــق كبــرة لتطبيــق مكافحــة 

االتجــار بالبــر باملرتبــة االوىل وذلــك بســبب نقــص املعرفــة. 

ــادة الوعــي ، مثــل الجلســات  ــم املالحظــة ان جلســات زي و ت

ــة للهجــرة  ــة ضمــن برنامــج املنظمــة الدولي الجاري

»يجب ان يكون دور املنظامت غري الحكومية قوي جنبا اىل 
جنب مع الحكومة يف محاربة االتجار بالبرش يف العراق«
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عمل املشاركون مع بعضهم اثناء املشاركة يف مقابالت استعراض الحالة لضحايا االتجار بالبرش

صـدر يف ترشين الثاين 2014هاتف:    iraqpublicinfo@iom.int  لإلتصال باملنظمة الدولية للهجرة –بعثة العراق  660 59 56 6 962+

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

»هجــرة امنــة«  منــذ شــهر تريــن األول 2014، هــي الخطــوة االوىل 

ملكافحــة املشــكلة حيــث ان الجهــات املعنيــة يجــب ان تعــي بالدرجــة 

ــاعدة  ــة  و املس ــر الحامي ــة توف ــر و كيفي ــار بالب ــود اتج االوىل وج

ــا االتجــار بالبــر. لضحاي

و مــن ضمــن االشــخاص الذيــن شــاركوا بالجلســات : مركــز كردســتان 

لتعزيــز االدارة و القــدرات االداريــة ، خليــة الطــوارئ الحكوميــة ،   

ــة كردســتان ،  ــم كردســتان الحديــث ، منظمــة اعــادة اعــامر قري تعلي

صــوت كبــار الســن ، عــش االطفــال يف كردســتان ، املســاعدة القانونيــة 

ــة الغــر  ــع املنظــامت املحلي ــة ، جمي ــاذ الطفول للمــرأة ،  منظمــة انق

حكوميــة التــي تتعامــل بشــكل مبــارش مــع النســاء و االطفــال، باالضافة 

اىل جميــع الســكان االخريــن املعرضــن لالتجــار بالبــر.

 و بينــام  شــارفت جلســات عــام 2014 عــى االنتهــاء، كان واضحــا مدى 

اســتفادة املجموعــات املشــاركة، ســواء  كانــوا مــن املمثلــن الحكوميــن 

او غــر الحكوميــن. ان قيمــة املعرفــة للتصــدي لهــذه القضيــة الخطــرة 

و املؤســفة ال ميكــن انكارهــا. و لهــذا الغــرض، نتحــرك اىل االمــام و يف 

االشــهر القادمــة ، حيــث سيســتمر برنامــج هجــرة امنــة بزيــادة الوعــي 

حــول اإلتجــار بالبــر عــن طريــق اســتهداف النازحــن داخليــا بشــكل 

مبــارش و االشــخاص االكــر عرضــة للوقــوع ضحيــة يف هــذه الجرميــة. 


