
فهم ومحاربة االتجار بالبرش يف موريتانيا

زيارة مراقبة ألحد الضحايا يف نشاطه التجاري املمول من طرف املنظمة الدولية للهجرة. 
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تأيت املتاجرة بالبرش يف املرحلة الثالثة كنشاط غري قانوين بعد تهريب املخدرات واالتجار باألسلحة. حيث 

يقع الكثري من الضحايا كل سنة بني أيدي املجموعات اإلجرامية املنظمة. و نظرا لطول حدودها و امتداد 

مسافتها، ظلت موريتانيا ، ولزمن طويل، املسار املفضل لجميع أنواع النشاطات الغري قانونية أو املحرمة 

مثل تهريب املخدرات واألسلحة وتهريب السجائر وتهريب املهاجرين. 

فقد تم استغالل طرقها الطويلة من طرف مهريب البرش والذين يهربون الضحايا األبرياء من أجل استغاللهم 

كخدم يف البيوت او اجبارهم عىل العمل القرسي أو استغاللهم جنسيا كنساء مؤقتات يف موريتانيا وإفريقيا 

الشاملية وأوربا ويف املرشب. 

ورغم املصادقة عىل قانون مناهضة االتجار بالبرش سنة 2003 إال أن قدرات الحكومة املوريتانية من أجل 

القضاء عىل هذه الظاهرة ال تزال محدودة.

ولهذا السبب تعمل املنظمة الدولية للهجرة منذ 2015 بالتعاون املبارش مع الحكومة املوريتانية واألعضاء 

املعنيني من أجل تطوير قدراتهم  للقيام مبحاربة فعالة ضد املتاجرة بالبرش واملساعدة عىل حامية الضحايا. 

و تعمل املنظمة الدولية للهجرة يف محاربة املتاجرة بالبرش منذ سنة 1994 وقد ساعدت هذه املنظمة ما 

يناهز 70000 الف شخص من ضحايا املتاجرة بالبرش عرب العامل.

و تتمثل املهمة األساسية للمنظمة يف منع املتاجرة بالبرش وحامية الضحايا من خالل عرض تقديم بعض 

العروض كالعودة الطوعية وإعادة اإلندماج بصفة آمنة ومستمرة يف بلدانهم األصلية.



تعمل املنظمة الدولية للهجرة منذ 2015 عىل تنفيذ املرحلة األوىل والثانية من املرشوع والتي تسمح بتقييم انتشار ومعرفة مصادر 
وتأثري املتاجرة بالبرش يف الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، إضافة إىل القيام بحمالت التحسيس حول اإلجراءات الالزمة من أجل دعم 

ومساعدة الحكومة املوريتانية ومنظامت املجتمع املدين وكذا وكاالت األمم املتحدة ومجتمعات املهاجرين. 
وهذه املرحلة الثانية، والتي ترتكز عىل مقاربة متعددة الجوانب معتمدة ومركزة عىل الوقاية والحامية واملتابعة، سوف تتواصل عرب 

النشاطات التي سيقام بها خالل السنتني القادمتني وذلك من أجل مواجهة جميع املراحل خالل العملية املعقدة و املتمثلة يف املتاجرة 
باألشخاص )االكتتاب، النقل واالستغالل( والتأكد من ان الضحايا تتم حاميتهم وتقديم الدعم الالزم إليهم.

مدة املرشوع: سنة ابتداء من 1 فرباير 2017 وحتى 13 فرباير 2018
الهدف: سيواصل املرشوع حملة التحسيس التي بدأت خالل املرحلة الثانية »ألننا كلنا برش« وذلك من أجل اتساع معرفة وتحسيس 

الجمهور حول مخاطر املتاجرة باألشخاص يف موريتانيا.
كام سيسمح عىل تطوير املقتنيات التي تحصل عليها الحكومة من أجل تطبيق النظم الدولية بصفة فعالة و القضاء عىل ظاهرة 

املتاجرة بالبرش ومساعدة وحامية الضحايا.

النشاطات 
● تنظيم تكوينات موجهة إىل الصحفيني والسلك الدبلومايس واملتخصصني يف الخدمات الصحية وعامل رشكات الطريان و السلطات 

األمنية  وبعض الرشكاء اآلخرين املعنيني بامليدان؛
● إنشاء مرشوع بنظرة متطورة حول قانون 2003 املناهض للمتاجرة بالبرش؛

● مواصلة تنظيم نشاطات التحسيس وتوعية الجمهور؛
● القيام مبحاكاة وتكوين مكثف ملدة أسبوع لصالح املنظامت املعنية بتطبيق القانون: القضاة، األمن واملهاجرين؛

● تحديد الوسائل الرضورية لوكالء الجمهورية والقضاة؛

● تنظيم اجتامعات تنسيق من أجل إنشاء كتيب مرجعي.

املتاجرة بالبرش تعني

 اكتتاب أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال األشخاص وذلك تحت التهديد باللجوء إىل القوة او أي نوع آخر من اإلجبار كاإلختطاف 

والتزوير والغش واساءة استعامل القوة أو استغالل ظروف الهشاشة أو عرض او قبول دفع أموال أو بعض االمتيازات من أجل الحصول 

عىل موافقة شخص له السلطة عىل شخص آخر وذلك من أجل االستغالل

املادة 3 من الربوتوكول االضايف إلتفاقية األمم املتحدة ملناهضة الجرمية املنظمة والعابرة للحدود والهادف إىل منع وقمع ومعاقبة االتجار 

بالبرش وخاصة النساء واألطفال.

عىل الرغم من التعريفات املحددة يف القوانني واالتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان والتي متت املصادقة عليها من طرف الحكومة 

املوريتانية، فإن مفهوم »املتاجرة بالبرش« يعني االكتتاب والنقل والتحويل لألشخاص تحت تأثري القوة أو للجوء إىل القوة أو التهديد أو أي 

نوع آخر من اإلجبار كاالختطاف والغش و اساءة استعامل القوة واالستغالل يف ظروف هشة أو بعرض أو قبول مبالغ مالية أو مزايا من 

أجل الحصول عىل موافقة شخص له السلطة عىل شخص آخر وذلك بهدف االستغالل.

االستغالل يحتوي كذلك ،عىل األقل، عىل العمل بدون مقابل أو  تقديم خدمات بصفة إجبارية أو جميع املامرسات الغري قانونية أو 

استأصال األعضاء البرشية.

املادة 1 من القانون املوريتاين رقم   2003-025 حول املتاجرة باألشخاص. 
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