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أصوات الضحايا هي عنصراً أساسياً للوقاية من اإلتجار، ودعم  لكل ضحية من ضحايا اإلتجار بالبشر قصة علينا أن نستمع إليها. 

المتاجرين بالبشر ضحاياهم من بين الفئات الهشة، مستغلين اليأس ونقص الوعي. غالبية   الناجين، وتقديم الُجناة إلى العدالة. يختار

الضحايا الذين يتم رصدهم هم من النساء   المستهدفين هم أشخاص يتم تضليلهم نتيجة ظروفهم االقتصادية الصعبة. ما يقارب ثلثي

ولكن على الرغم من نقاط ضعفهم  والفتيات، كما أن نسبة األطفال قد تضاعفت ثالث أضعاف في السنوات الخمس عشرة الماضية. 

ن . هم أمثلة للصالبة والشجاعة والصمود  الحقيقية والمتصورة، فإن الناجين من اإلتجار  

  

لقد  في اليوم العالمي لمكافحة اإلتجار بالبشر لهذا العام، أحيي الضحايا وهم يعيدون بناء حياتهم ويساعدون في حماية حياة اآلخرين. 

مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حملة بعنوان "أصوات الضحايا تقود الطريق" لتسليط الضوء على القصص   أطلق 

، وعلى دورهم في مكافحة اإلتجار بالبشر. على الدول األعضاء التفاعل، واالستماع، والتعلم من الناجين،  غير المروية للضحايا

إلى تزايد تعرض األفراد لإلتجار، مما جعل مساهمات الضحايا   19-ودعم المنظمات التي يقودها الضحايا. لقد أدت جائحة كوفيد

ن . ى أكثر أهمية من أي وقت مض  

  

لمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، نواصل مساعدة الدول وجميع األطراف المعنية في تنفيذ بروتوكول اإلتجار  في مكتب األمم ا

لدعم ضحايا اإلتجار بالبشر، نقدم أيضاً   نهج يركز على الضحايا. من خالل صندوق األمم المتحدة االستئماني ، وفي تطوير لبشربا

الخدمات األساسية للضحايا، ونساعد في تمكينهم كجزء من االستجابة. أشكر شركائنا الذين ساهموا في الصندوق وأدعو جميع الدول  

ن ه. األعضاء إلى دعم  

  

سترشاد بصمود أولئك الذين نجوا، يمكننا بناء كما أدعوكم لالنضمام إلى حملتنا ومشاركة قصص الضحايا والترويج لها. باإللهام واال

  ادي وتخفيف المعاناة، ووضع حد لإلفالت من العقاب، وتحقيققدرة مجتمعاتنا على الصمود أمام اإلتجار بالبشر، والمساعدة في تف

ن . العدالة  

 

 
 


