
 

 

 

 

ي لبنان بمناسبة اليوم العال�ي لمكافحة اإل 
مت �ف

�
ظ

ُ
ف ن تجار جلسة توع�ة وتمكني

 بالب�ش 
 

وت، لبنان  - 2021تموز/يوليو  30  أطلقت )، TiPتجار بالب�ش ( حتفاً� باليوم العال�ي لمكافحة اإل إب�ي
ا�ة ،) IOMالمنظمة الدول�ة للهجرة (  ي بالمخدرات والج��مة  بال�ش مع مكتب األمم المتحدة المعين

 )UNODC ي لبنان، و�التعاون مع كار�تاس لبنان و
، مبادرات  Legal Action Worldwide (LAW)جمع�ة  ) �ن

ن  96 أل��� منو�شاطات توع��ة  ن أول�اء أمور األطفال غ�ي المسّجلني مهاجرا� بهدف ز�ادة الو�ي وتمكني
ن لخطر اإل   . تجار والمعّرضني

ي  
وت.    يوليو / تموز   30تم هذا الحدث �ن ي ب�ي

ف�ة �ن ي األ�ش
ي مركز كار�تاس �ن

ي جلسات  و �ن
شارك العّمال األجانب �ن

مها  �ةحوار  ي بالمخدرات والج��مة وكار�تاس والمنظمة الدول�ة  نظ� كل من مكتب األمم المتحدة المعين
ن ع� مخاطر اإل   ،للهجرة ك�ي تجار ل الحما�ة من اإل بُ تجار بالب�ش ع� العائالت واألطفال، وُس وجرى خاللها ال�ت

 بالب�ش وشبكات ته��ب المهاج��ن اإلجرام�ة. 

بدورها جلسة  LAWل من أشكال العنف ضد األطفال، أقامت جمع�ة تجار بالب�ش هو شكونظرا� إ� أّن اإل 
ي اله��ة وأهم�ة �سج�ل الموال�د، 

ي سب�ل حصول األطفال ع� توع�ة للعمال األجانب حول الحق �ن
  �ن

ها من الحقوق واإل   دراسةالخدمات وال ستغالل ضهم للعنف واإل ستحقاقات ولمنع تعرّ والرعا�ة الصح�ة وغ�ي
 . وسوء المعاملة 

ي ملعب  
ي أق�مت �ن فيه�ة اليت لت هذە المناسبة فرصة للتفاعل مع األطفال من خالل األ�شطة ال�ت

�
هذا وشك

ا�ة  ي مجال الهجرة وال�ش
ز ع� التعاون �ن

�
وع عال�ي يرك مدرسة كار�تاس. ومن خالل "كومباس"، وهو م�ش

اللوازم ند�ة، جرى توز�ــــع لتحقيق حلول مستدامة، تنفذە المنظمة الدول�ة للهجرة بدعم من الحكومة الهول
.  الصح�ة النسائ�ة ن  ع� جميع المشاركني

ي هذا اإل 
تجار طار، قال المدير العام للمنظمة الدول�ة للهجرة، الس�د أنطونيو فيتور�نو: "إن مكافحة اإل و�ن

ا أن "جائحة كوف�د  ي المواقف المحفوفة   19 –بالب�ش لم تنته بعد"، مض�ف�
زادت من ضعف األشخاص �ن

ن " تجار. ر بالفعل، وعّرضت الم��د من األطفال لمخاطر اإل بالمخاط ات�ج�ات مكافحة  إ�جب تضمني س�ت
ي كل جانباإل 

ي أ�دمن جوانب الح�اة اليوم�ة تجار بالب�ش �ن أهميتها الس�د فيتور�نو ورئ�س مكتب  ، واليت
ي لبنان الس�د ماتيو لو 

 "مكافحة اإل  �انو، ح�ث أشار إ� أنّ سالمنظمة الدول�ة للهجرة �ن
�
ب  تجار بالب�ش تتطل

ا�ات ق��ة،  لمناهج شاملة و�ش
�
 " المنظمة الدول�ة للهجرة.  مبادراتال يتجزأ من   جزءا�  �شك



"أصوات الضحا�ا تقود 
الط��ق" هو محور عمل 
ي  مكتب األمم المتحدة المعين
بالمخدرات والج��مة لهذا 

ن   تأ��دا� العام،   ع� أهم�ة ترك�ي
ر�ن�ه هتمام بالضحا�ا. اإل

مديرة مكتب األمم صّباغ، 
ي بالمخدرات  المتحدة المعين

ي لبنان، 
تضم والج��مة �ن

المديرة صوت صوتها إ� 
ي بالمخدرات والج��مة، غادة وا�ي  "أصوات الضحا�ا ع� أن    ، مشددة  التنف�ذ�ة لمكتب األمم المتحدة المعين

، وتقد�م الجناة إ� العدالة. المفتاح لمنع اإل �ي  ن  " تجار، ودعم الناجني

 

ط المدير التنف�ذي لمنظمة كار�تاس لبنان، ج�ل�ب زو�ن، الضوء ع� "أهم�ة جهود الوقا�ة  
�
من جهته، سل

 إ وحما�ة الضحا�ا، مع إ�الء 
�
ن  ا� أّن "كار�تاس لبنا  هتمام خاص لتطبيق مبدأ عدم معاقبة الضحا�ا"، الفتا

 " تقّدم خدمات شاملة للضحا�ا بغض النظر عن العمر والجنس والعرق والمعتقدات الدين�ة. 

تجار قتصادي الدرامات��ي الذي تواجهه البالد، من المهم التصّدي لخطر اإل جتما�ي واإل� الوضع اإل إ نظرا� 
 .
�
 بالب�ش وته��ب المهاج��ن كوقا�ة للفئات األ��� ضعفا

ي عام العامة لألمم المتحدة اليوم العال�ي لمكافحة اإل أعلنت الجمع�ة 
ي قرارها  2013تجار باألشخاص �ن

، �ن
ي    A / RES / 68/192المعتمد  

ي القرار، "ل��ادة الو�ي حول   30، �ن
، كما هو معلن �ن  يوليو. وهذا اليوم أسا�ي

 "تجار بالب�ش وتع��ز حقوقهم وحمايتها. ظروف ضحا�ا اإل 

 

ي لبنان ع�  -خط�ب تا هتال �سةتصال باآل ير�ب اإل لم��د من المعلومات ، 
المنظمة الدول�ة للهجرة �ن

talkhatib@iom.int  ا  �سةاآل و ي بالمخدرات والج��مة  - قب��ي م�ي لبنان   -مكتب األمم المتحدة المعين
ي  kobeissi@un.orgmira.ع� 

كار�تاس لبنان  -والس�دة رىب ديراىن
 . rouba.dirani@caritas.org.lb �ع
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