
لقد قام عدٌد ُمتزايٌد من البلدان في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا بوضع 

قوانيَن خاّصة بُمكافحة االتجار بالبشر على مدار الّسنوات القليلة الماضية. فقد 

قامت كلٌّ من المملكة العربيّة الّسعوديّة والمملكة األردنيّة الهاشميّة بإصدار 

ولبنان في  9000، في حين قامت مصر بذلك في العام 9002قوانين في العام 

. وباإلضافة إلى التّصديق على 9009والعراق في العام  9000العام 

الّصكوك الدوليّة ذات الّصلة، وضعت التّشريعات الوطنيّة األساس إلقامة نهٍج 

حكوميٍّ كليٍّ لُمكافحة اإلتجار بالبشر. هذا وقد قامت كلٌّ من المملكة األردنيّة 

الهاشميّة والمملكة العربيّة الّسعوديّة والعراق ومصر بتشكيل لجان وطنيّة 

مخّصصة لُمكافحة اإلتجار بالبشر، في حين قامت كلٌّ من المملكة األردنيّة 

الهاشميّة والعراق باإلضافة إلى لبنان بإنشاء وحدات متخّصصة إلنفاذ القانون 

 تتعامل تحديًدا مع حاالت اإلتجار بالبشر.

وعلى الّرغم من وجود هذه الهياكل ُمسبقًا، إاّل أن مهّمة تحديد ضحايا اإلتجار 

التزاُل تُشّكُل تحّديًا، وهناك عدٌد قليٌل نسبيًّا من اإلدانات للُمتجرين بالبشر في 

ُمختلف أنحاء المنطقة. وإن أشاَر هذا األمر لشيٍء، فهو الّضرورةَ الُملّحة 

للتّفكير مليًّا حيال الُممارسات الحاليّة الُمعتمدة في تحديد وحماية ضحايا 

 اإلتجار بالبشر، وإدانة الُجناة.

هذا وقد قامت الُمنظّمة الدوليّة للهجرة بإجراء ثالث ورشات عمٍل للمسؤولين 

، بغية 9002الحكوميّين من كلٍّ من العراق ولبنان واألردن، منذ أواخر العام 

ُمعالجة وتجاوز هذه الّصعوبات؛ وجاءت ورشات العمل هذه في إطار 

المشروع اإلقليمّي للعمل على حماية وُمساعدة الفئات الضعيفة والُمستغلة من 

العمال المهاجرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وقد جمعت 

الورشات عدًدا من الُمتخّصصين في مجال ُمكافحة اإلتجار بالبشر والموظّفين 

الحكوميّين والعاملين في العدالة الجنائيّة وجهات أخرى من المنظّمات غير 

الحكوميّة والُممثّلين عن البلدان الُمرسلة لليد العاملة، والهدُف منها هو إنشاُء 

أو تعزيز آليّات اإلحالة؛ التي تُعتبُر إطار عمٍل تعاونيٍّ بين الجهات الحكوميّة 

وغير الحكوميّة، يتّم من خالله تحديُد ضحايا اإلتجار بالبشر والُمهاجرين 

 الذين يتّم استغاللهم، وتتّم حمايتهم وتقديم الُمساعدات الّشاملة لهم.

وقد أّدت ورشاُت العمل هذه التي تّمت إقامتها إلى تحسين عمليّة تحديد ضحايا 

اإلتجار بالبشر في العراق، على سبيل المثال، وقد ساعدت في تحديد هُويّات 

ثماني عشرة ضحيّة حتى اآلن. في حين أّن الُمشاركين في ورشات العمل في 

لبنان كانوا قد أشاروا إلى ضرورة وجود آليّة إحالة رسميّة. ويخطّطون 

لوضِع مبادئ توجيهيّة داخليّة تتناول الّضرورة الملّحة إلى تحديد وحماية 

الّضحايا، في الوقت الذي يشرعون فيه أيًضا بالتّنسيق والتّدريب واجتماعات 

المائدة الُمستديرة على نحٍو واسٍع لتخّص أصحاب المصلحة المعنيّين. أّما في 

األردّن فيتمُّ إحراُز تقّدٍم نحو اقتراح سياساٍت تخّص آليّة اإلحالة الوطنيّة. فقد 

قام مسؤولون بصياغة وثيقة عمٍل، وسوف يمضون قدًما بهذه الوثيقة عبر 

خطّة قصيرة األمد لكسب المزيد من المعرفة واإللمام للوصول إلى مشروع 

 سياسٍة خاّصة بآليّة اإلحالة الوطنيّة.

ُمهاجٍر من العّمال الُمهاجرين الُمستَغلين  000لقد تّمت، حتّى اآلن، إحالة 

والُمتَجر بهم في منطقة الّشرق األوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر المشروع 

اإلقليمّي للعمل على حماية وُمساعدة الفئات الضعيفة والُمستغلة من العمال 

% من 68المهاجرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا؛ كانت نسبة 

األفراد الذين تلقّوا الُمساعدان نساًء، وكانت غالبيّتهّن تعملَن في الخدمات 

المنزليّة. علًما أّن الُمساعدات الُمباشرة يتّم تقديمها من قبل الُمنظّمة الدوليّة 

للهجرة، بالتّعاون مع الجهات الحكوميّة والُمجتمع المدنّي والُمنظّمات 

 الخاّصة.

إّن المشروع اإلقليمّي للعمل على حماية وُمساعدة الفئات الضعيفة والُمستغلة 

من العمال المهاجرين في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ُممّوٌل من قبل 

االتّحاد األوروبّي وبتمويل ُمشترٍك من قبل وزارة الّداخليّة اإليطاليّة؛ ويهدُف 

المشروع إلى حماية الُمهاجرين الُعّمال في مواجهة ُممارسات االستغالل 

واإلتجار في كلٍّ من مصر والعراق والمملكة األردنيّة الهاشميّة والمملكة 

العربيّة الّسعوديّة ولبنان. ويشمُل المشروع على ستّة أنشطة رئيسيّة هي: 

الّدورات التّدريبيّة وورشات العمل والحوارات اإلقليميّة والزيارات الّدراسيّة 

وُمساعدة الّضحايا ورفع الوعي، باإلضافة إلى األبحاث والتحليالت؛ يتمُّ 

إجراء هذه األنشطة بالتّعاون واالنخراط مع األطراف الفاعلة في الُمجتمع 

 المدنّي والمسؤولين الحكوميّين والُمهاجرين وعاّمة النّاس.
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 بــهـم والـُعــّمــال الـــُمــهـــاجـــريـــن الــُمـــستَـــَغـــلّـيــن فـي الــعــراق ولــبــنــان واألردن
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