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 رسالة �مناس�ة الیوم العالمي لمكافحة االتجار �األشخاص 
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 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 االتجار �ال�شر جر�مة مروعة وانتهاك شن�ع لحقوق األشخاص وتعد صارخ على سالمتهم و�رامتهم.  

هو أ�ضــا معضــلة تزداد ســوءا و�خاصــة �النســ�ة إلى النســاء والفت�ات والمؤســف أن االتجار �ال�شــر  
 الالئي �مثلن أغلب�ة الواقعین ضحا�ا لالتجار ضمن الحاالت التي �جري اكتشافها على الصعید العالمي.

وقد أط�قت النزاعات والنزوح القسري وتغیر المناخ والالمساواة والفقر بو�التها على عشرات المالیین  
 س في جم�ع أنحاء العالم فتر�تهم �ع�شون في العوز والعزلة بال حول وال قوة.من النا

ففصــلت األطفال والشــ�اب عن أصــدقائهم وقرنائهم واضــطرتهم إلى قضــاء    19-وحلت جائحة �وفید 
 المز�د من الوقت �مفردهم وعلى اإلنترنت.

ــتغل المتجرون �ال�شــــــــر مواطن الضــــــــعف المذ�ورة و�ســــــــتخدمون تقن�ات م  تطورة لتعّرف هو�ة و�ســــــ
 الضحا�ا وتعقبهم ومراقبتهم واستغاللهم.

وتت�ح لهم منصــــــــات اإلنترنت االحت�ال على األشــــــــخاص واســــــــتخدامهم بوعود �اذ�ة. وتســــــــمح لهم  
الشــــــــ�كة المظلمة �إخفاء هو�اتهم وهم ینشــــــــرون محتو�اتهم الدنیئة ومنها تلك التي تســــــــتغل األطفال جنســــــــ�ا. 

نح المســــتهلكین إمكان�ة طلب محتو�ات أشــــد انحطاطا وخطورة دون أن �كشــــفوا عن و�ذلك فإن التكنولوج�ا تم
 هو�تهم وهذا ما �غذي ظاهرة االتجار �ال�شر.

استعمال  ” –ولكن، و�ما یذ�رنا بذلك موضوع الیوم العالمي لمكافحة االتجار �األشخاص لهذا العام   
لوج�ا أن تعین على االتجار �ال�شــــــر، ف�اســــــتطاعتها إذا �ان �مقدور التكنو   - “التكنولوج�ا و�ســــــاءة اســــــتعمالها

 أ�ضا أن تكون أداة حاسمة في مكافحته.

فنحن �حاجة إلى أن توحد الحكومات والهیئات التنظ�م�ة والمؤســـــــــســـــــــات التجار�ة والمجتمع المدني  
هو�ة الضـحا�ا  قواها لالسـتثمار في السـ�اسـات والقوانین والحلول التكنولوج�ة التي �مكنها أن تسـاعد في تعّرف

نســــاء ورجاال ومؤازرتهم، و�شــــف الجناة ومعاقبتهم، وضــــمان أن تكون اإلنترنت فضــــاء مفتوحا لجم�ع الناس  
 �خشون ف�ه على سالمتهم وأمنهم. ال

، اقترحت میثاقا رقم�ا عالم�ا لحشـــــــــــد تأیید  2023وفي إطار مؤتمر القمة المعني �المســـــــــــتقبل لعام  
 دارة الرشیدة في الفضاء الرقمي.العالم لضرورة إعمال م�ادئ اإل

و�نني أنتهز الفرصة في هذا الیوم المهم ألناشد العالم إیالء هذه المسألة ما تستحق من عنا�ة وجهد   
 والعمل في سبیل القضاء على االتجار �ال�شر إلى األبد.


