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رﺴﺎﻟﺔ �منﺎﺴ�ﺔ اﻟیوم اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻟمكﺎﻓحﺔ اﻻﺘجﺎر �ﺎﻷﺸخﺎص
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﻻﺘجﺎر �ﺎﻟ�شر ﺠر�مﺔ ﻤروﻋﺔ واﻨتﻬﺎك ﺸن�ﻊ ﻟحﻘوق اﻷﺸخﺎص وﺘﻌد ﺼﺎرخ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤتﻬم و�راﻤتﻬم.
واﻟمؤﺴــﻒ أن اﻻﺘجﺎر �ﺎﻟ�شــر ﻫو أ�ضــﺎ ﻤﻌضــﻠﺔ ﺘزداد ﺴــوءا و�خﺎﺼــﺔ �ﺎﻟنســ�ﺔ إﻟﻰ اﻟنســﺎء واﻟﻔت�ﺎت

اﻟﻼﺌﻲ �مثﻠن أﻏﻠب�ﺔ اﻟواﻗﻌین ﻀحﺎ�ﺎ ﻟﻼﺘجﺎر ﻀمن اﻟحﺎﻻت اﻟتﻲ �جري اﻛتشﺎﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟصﻌید اﻟﻌﺎﻟمﻲ.

وﻗد أط�ﻘت اﻟنزاﻋﺎت واﻟنزوح اﻟﻘسري وﺘﻐیر اﻟمنﺎخ واﻟﻼﻤسﺎواة واﻟﻔﻘر ﺒو�ﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋشرات اﻟمﻼﯿین
ﻤن اﻟنﺎس ﻓﻲ ﺠم�ﻊ أﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻓتر�تﻬم �ع�شون ﻓﻲ اﻟﻌوز واﻟﻌزﻟﺔ ﺒﻼ ﺤول وﻻ ﻗوة.
وﺤﻠت ﺠﺎﺌحﺔ �وﻓید 19-ﻓﻔصــﻠت اﻷطﻔﺎل واﻟشــ�ﺎب ﻋن أﺼــدﻗﺎﺌﻬم وﻗرﻨﺎﺌﻬم واﻀــطرﺘﻬم إﻟﻰ ﻗضــﺎء

اﻟمز�د ﻤن اﻟوﻗت �مﻔردﻫم وﻋﻠﻰ اﻹﻨترﻨت.

ﻟتﻌرف ﻫو�ﺔ
و�سـ ـ ـ ــتﻐﻞ اﻟمتجرون �ﺎﻟ�شـ ـ ـ ــر ﻤواطن اﻟضـ ـ ـ ــﻌﻒ اﻟمذ�ورة و�سـ ـ ـ ــتخدﻤون ﺘﻘن�ﺎت ﻤتطورة ّ
اﻟضحﺎ�ﺎ وﺘﻌﻘبﻬم وﻤراﻗبتﻬم واﺴتﻐﻼﻟﻬم.
وﺘت�ﺢ ﻟﻬم ﻤنصـ ـ ـ ــﺎت اﻹﻨترﻨت اﻻﺤت�ﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﺸـ ـ ـ ــخﺎص واﺴـ ـ ـ ــتخداﻤﻬم ﺒوﻋود �ﺎذ�ﺔ .وﺘسـ ـ ـ ــمﺢ ﻟﻬم
اﻟشـ ـ ـ ــ�كﺔ اﻟمظﻠمﺔ �ﺈﺨﻔﺎء ﻫو�ﺎﺘﻬم وﻫم ﯿنشـ ـ ـ ــرون ﻤحتو�ﺎﺘﻬم اﻟدﻨیئﺔ وﻤنﻬﺎ ﺘﻠك اﻟتﻲ ﺘسـ ـ ـ ــتﻐﻞ اﻷطﻔﺎل ﺠنسـ ـ ـ ــ�ﺎ.
و�ذﻟك ﻓﺈن اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎ ﺘمنﺢ اﻟمسـ ــتﻬﻠكین إﻤكﺎﻨ�ﺔ طﻠب ﻤحتو�ﺎت أﺸـ ــد اﻨحطﺎطﺎ وﺨطورة دون أن �كشـ ــﻔوا ﻋن

ﻫو�تﻬم وﻫذا ﻤﺎ �ﻐذي ظﺎﻫرة اﻻﺘجﺎر �ﺎﻟ�شر.

وﻟكن ،و�مﺎ ﯿذ�رﻨﺎ ﺒذﻟك ﻤوﻀوع اﻟیوم اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻟمكﺎﻓحﺔ اﻻﺘجﺎر �ﺎﻷﺸخﺎص ﻟﻬذا اﻟﻌﺎم – ”اﺴتﻌمﺎل

اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎ و�ﺴـ ـ ــﺎءة اﺴـ ـ ــتﻌمﺎﻟﻬﺎ“  -إذا �ﺎن �مﻘدور اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎ أن ﺘﻌین ﻋﻠﻰ اﻻﺘجﺎر �ﺎﻟ�شـ ـ ــر ،ف�ﺎﺴـ ـ ــتطﺎﻋتﻬﺎ
أ�ضﺎ أن ﺘكون أداة ﺤﺎﺴمﺔ ﻓﻲ ﻤكﺎﻓحتﻪ.

ﻓنحن �حﺎﺠﺔ إﻟﻰ أن ﺘوﺤد اﻟحكوﻤﺎت واﻟﻬیئﺎت اﻟتنظ�م�ﺔ واﻟمؤﺴـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟمجتمﻊ اﻟمدﻨﻲ

ﺘﻌرف ﻫو�ﺔ اﻟضـحﺎ�ﺎ
ﻗواﻫﺎ ﻟﻼﺴـتثمﺎر ﻓﻲ اﻟسـ�ﺎﺴـﺎت واﻟﻘواﻨین واﻟحﻠول اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺔ اﻟتﻲ �مكنﻬﺎ أن ﺘسـﺎﻋد ﻓﻲ ّ
ﻨسـ ــﺎء ورﺠﺎﻻ وﻤؤازرﺘﻬم ،و�شـ ــﻒ اﻟجنﺎة وﻤﻌﺎﻗبتﻬم ،وﻀـ ــمﺎن أن ﺘكون اﻹﻨترﻨت ﻓضـ ــﺎء ﻤﻔتوﺤﺎ ﻟجم�ﻊ اﻟنﺎس
ﻻ �خشون ف�ﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤتﻬم وأﻤنﻬم.
وﻓﻲ إطﺎر ﻤؤﺘمر اﻟﻘمﺔ اﻟمﻌنﻲ �ﺎﻟمس ـ ـ ـ ـ ــتﻘبﻞ ﻟﻌﺎم  ،2023اﻗترﺤت ﻤیثﺎﻗﺎ رﻗم�ﺎ ﻋﺎﻟم�ﺎ ﻟحش ـ ـ ـ ـ ــد ﺘﺄﯿید

اﻟﻌﺎﻟم ﻟضرورة إﻋمﺎل ﻤ�ﺎدئ اﻹدارة اﻟرﺸیدة ﻓﻲ اﻟﻔضﺎء اﻟرﻗمﻲ.

و�ﻨنﻲ أﻨتﻬز اﻟﻔرﺼﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟیوم اﻟمﻬم ﻷﻨﺎﺸد اﻟﻌﺎﻟم إﯿﻼء ﻫذﻩ اﻟمسﺄﻟﺔ ﻤﺎ ﺘستحق ﻤن ﻋنﺎ�ﺔ وﺠﻬد

واﻟﻌمﻞ ﻓﻲ ﺴبیﻞ اﻟﻘضﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺘجﺎر �ﺎﻟ�شر إﻟﻰ اﻷﺒد.
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