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 االتجار بالشر

صرخة مخجلة جديدة أصدرتها األمم المتحدة، لحث الدول والمجتمع الدولى على التبرع لصندوق ضحايا 

 االتجار بالبشر، على أمل التصدى الجاد لواحدة من أقذر الجرائم فى حق اإلنسانية والتى تطارد الماليين. 

 لالنتهاكتقرير: سوريون وإريتريون ومواطنون من هندوراس وجواتيماال األكثر عرضة 

 الحروب وموجات الالجئين المتدفقة تمثل فرصة سانحة للمجرمين الصطياد األطفال والنساء

 االستغالل الجنسى ونقل األعضاء واالستعباد صور بشعة تطارد الماليين من الضحايا

ف عوتنشط بشدة جرائم االتجار بالبشر، وفق تقارير األمم المتحدة فى زمن األزمات والحروب، حيث تتضا

معدالت الهجرة، األمر الذى يوقع اآلالف من النساء واألطفال والرجال الضعفاء فريسة لعصابات دولية ومحلية 

 تدير شبكات مجرمة لالستعباد الجسدى بشتى صوره.
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 ، اليوم، اليوم العالمى لمكافحة االتجار باألشخاص، ومن ثم كان النداء للتبرع بديهيًا.األمم المتحدةوتحيى 

وتعرف األمم المتحدة االتجار بالبشر، حسب بيان رسمى صدر عنها اليوم وحصل "مبتدا" على نسخة منه، 

ة الحيلة وتزدهر فى فترات انعدام اليقين، وتتربح عن طريق التقاعس عن بكونه "جريمة طفيلية تتغذى على قل

 اتخاذ إجراءات".

 

وتابعت: "صار العالم اليوم يعانى من أكبر أزمة لجوء وهجرة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يستغل 

رون المتاّجرون بالبشر ومهّربو المهاجرين بؤس الناس وشقائهم لجنى األرباح الحرام، وبخاصة أنهم ينظ

 للمهاجرين وخاصةً األطفال، على أنّهم أهداف سهلة لالستغالل والعنف واالعتداء".

ووفق التقرير، فإن "النزاعات المسلحة واألزمات اإلنسانية تعّرض من يقعون فى مرمى النيران إلى خطر 

 ".على نحو أكبراالتجار ألغراض االستغالل الجنسى، ونقل األعضاء واالستعباد وغيره من أشكال االستغالل 

والصادر عن األمم المتحدة، فثّمة تدفقات  6102وباإلشارة إلى التقرير العالمى عن االتجار باألشخاص لعام 

 هندوراسمعيّنة للهجرة تبدو عرضة لالتجار باألشخاص على نحو خاّص، حيث أكد أن المواطنين من 

فى المائة من الضحايا الذين ُكشف عنهم فى الواليات المتحدة، فى  61وجواتيماال والسلفادور يمثلون حوالى 

 فى المائة من المجموع الكلّى. 5حين تمثّل تدفقات الهجرة الشرعية من هذه الدول حوالى 

ى أوروبا الغربية، حيث يشّكل المواطنون من جنوب شرق أوروبا حصةً كبيرة من كما توجد نماذج مشابهة ف

 الضحايا الذين ُكشف عنهم.
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وتبدو صعوبة مواجهة تلك الجريمة المنظمة، فى احتياجها ألموال طائلة الماليين، ومن ثم كانت دعوات التبرع 

لدعم الصندوق لصندوق األمم المتحدة لمجابهة االتجار باإلنسان، حيث تم حث الحكومات والشركات واألفراد 

من خالل التبرعات، إذ أنه يعمل مع المنظمات غير الحكومية الشريكة فى أنحاء العالم لمساعدة ضحايا االتجار 

بالبشر، موفًّرا المأوى والتدريب المهنى والتعليم، وكذلك سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والنفسية 

 واالجتماعية والقانونية واالقتصادية..

 

المعنى بالالجئين والمهاجرين، المقرر  األمم المتحدةالقضايا والمسائل محورية فى مؤتمر قمة  وستكون تلك

ويرمى هذا االجتماع ضمن أهداف أخرى إلى تحقيق التزام متجدد بتكثيف  عقده فى نيويورك سبتمبر المقبل،

الجهود الرامية إلى مكافحة االتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والالجئين، وضمان توفير الحماية وتقديم 

المساعدة لضحايا االتجار والتهريب التعسفى، وكذلك لجميع من يعانون من انتهاكات حقوق اإلنسان وسوء 

 لمعاملة خالل التحركات الكبيرة، وتعزيز احترام القانون الدولى والمعايير واألطر الدولية.ا
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