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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٧-٩
 من جدول األعمال 3البند 

تعزيز ومحاية مجيع حقووق اإلنسوانا اندنيوة والسيا وية وااديةوا ية 
 وااجيماعية والثقافيةا مبا يف ذلك احلق يف الينمية

 أشكال الرق اجلديدة وانسيجدة  
 *تقرير انقررة اخلاصة انعنية أبشكال الرق انعاصرةا مبا يف ذلك أ باهبا وعوادبها  

 موجز  
وال، املقررة اخلاصة املعنيةة شكةلال الةرمل املعاصةرة،   يف هذا التقرير تُقي ِّم السيدة أورميال ْبه

 َّ ةةاا الةةرمل يف الوِسةة  ا ا ةةر وتبةة  كيةةمي نلةةن للت ةةتاا املتوِسعةةة مبةا يف للةةس أسةةباوا وعواِسبةةا، ر 
املقبلةةةو ويف يف مسةةتقبا العمةةا والةةدنو راهليا واالةةرة والبيكةةة أه تاةةلا ماةةاهر الةةرمل يف السةةنواا 

عمليةةة تقيةةيمس واستاةةةراحس مللاهل ةةة الةةةرمل يةةتما ويةةةاُه ادوةةوا الةةة  تبةةذاا الةةةدول واملنامةةاا الدوليةةةة 
واجملتمع املدين وادوةاا الااعلةة اخلاصةة، ويُقةَدي ٌليةاع للاعاليةة وتُقةَيم الل ةراا الة  ينب ة  سةدهاا 

 يف سبيا ٌسّ التصدي ألكلال الرمل املستلدةو
يسةتند ىل  القواعةد واملعةةايت الدوليةة  قةومل ا  سةةاه  متلةامال   هنلةةا  ملقةررة اخلاصةة وتقةح  ا 

 من أجا التصدي للرمل على حنو أكلر هلعاليةو
 و33/١ويقَدي هذا التقرير عمال  وقرار جملس حقومل ا  ساه  
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 مقدمة -أواا  
للةةس أسةةباْبا وعواِسبوةةا، يف  املقةةررة اخلاصةةة املعنيةةة شكةةلال الةةرمل املعاصةةرة، مبةةا يفل ِّةةا ٌ -١

، مةةا ىللا كا ة  ادوةةوا ا اليةة مللاهل ةةة 33/١لقةةرار جملةس حقةةومل ا  سةاه ا  تقريرهةا، املقةةدي وهلقة
 الةرمل ِسةةاارة علةةى ٌقيةق ال ةةر  املناةةوا املتملةا يف الةةرا واعاليةةة علةى أكةةلال الةةرمل املعاصةرة الةة  تنتاةةر

 للتصةدي لشكةلال واملاةاهر املسةتقبلية لشكةلال اليويو كما أهنا ٌدا وتقيِّ م مدى كااية هةذ  ادوةوا
املعاصرة للرملو وملا هذا الت ليا أمرع  روري ىللا كاه ال ود من ٌقيق ا ق يف الت رر من الةرمل 

 مةن أهةداح ٧-8، وهةو ا اةار الةزممل املتاةق عليةا وّة الةدول األعلةاي يف ال ايةة ٢٠3٠حبلول عةاي 
 التنمية املستدامةو

 ،(١)اخلاصةةة ىل  الةةدروس املسةةتاااة مةةن الواليةةة املتعلقةةة شكةةلال الةةرمل املعاصةةرة وتسةةتند املقةةررة -٢
 ومن العما مع الدول األعلاي واجملتمع املدين والقطاع اخلاص خالل السنواا السة  املا ةية، هللةال  

 وتةواا املقةرر اخلاصةة أه تاةلر مركةز و(٢)عن الراوا الواراة يف أعقاب اعوة لتقدمي عرو  عن املو وع
 جامعة األمم املت دة لب وث السياساا على ىلجراي الب وث األساسية يف هذا التقريرو

تتنةةاول املقةةررة اخلاصةةة مةةا نلةةن توِساعةةا مةةن الةةرمل  ،وينقسةةم التقريةةر ىل  فسةةة هلةةروعو أوال   -3
وتب ة  الاوةم العلمة  ا ةامن لشاةا  الة  تتشةذها أكةلال الةرمل املعاصةرة واواهلعوةا وكيةمي  ا و د

 ه تتةةة ابر غلت ةةةتاا االجتماعيةةةة والتلنولوجيةةةة واملاايةةةة يف السةةةنواا املقبلةةةةو   يةةةا ، تتنةةةاول اخلطةةةة  نلةةةن أ
ا الية مللاهل ة الرمل، حي  تنار يف حلم ادووا ا الية مللاهل ة العبواية ويف توزِّعوا اد ةرايف، 

املقررُة صورة ملاود تُقد ِّي  ا ،ح وما الذي ينقصو  للوما يصلُ وتقدي  ارة هلاحصة وا ه ما جيري 
 علةى سة  خصةا صوا  للتصةدي ألكةلال الةرمل املعاصةرة ِسا مةا  ُمقححةة  هنلة ،ملاهل ة الةرمل مسةتقبال  

أي أه يتطلةةةةن اإةةةةال ىلجةةةةراياا علةةةةى  يةةةةع  ا ،حيةةةة  جيةةةةن أه يلةةةةوه ملةةةةا هةةةةذا الةةةةنو  )أ( منتامةةةة
 األعمةال واجملتمةعمن جا ن الااعلّ يف جمال ا  املستوايا، ليس من جا ن الدول هل سن، وا أيل

أي جيةن أه  ا ،؛ )ج( اسةحاتيلييصةلحىلل جين أه يسةتند ىل  أالةة علةى مةا  ا ،املدين؛ )ب( علمي
 ا ،للمةوارا املتاحةة يف سةبيا ولةود أهةداح وةداة وماةحكة؛ )ا( مسةةتداما  منسةقا  يتلةمن إصيصة

تنميةةة املسةةتدامة ىلل جيةةن أه يةةرتبع غلعمةةا يف سةةبيا ٌقيةةق اجملموعةةة اللاملةةة مةةن عناصةةر خطةةة ال
علةى اللة ااي، أي أ ةا جيةن أه نةنح اللة ااي ا  مبسةاااا النةاجّ وُمرك ِّةز ا  ؛ )ه( ُمسةتنت ٢٠3٠لعةاي 

الرِسميةةةة  ىلل ينب ةةة  أه يسةةةتشدي التلنولوجيةةةا ا ،يف تاةةةليا االسةةةتلاوة؛ )و( لكيةةةا  ر يسةةةيا  والنةةةاجّ اور 
  ، واعتماا هُن  جديدة للتموياولتسريع ادووا الرامية ىل  توسيع  طامل ا جراياا الناجعة

 نقف من الرق اليومأين  -اثنياا  
 اليعلم من الرق اليوم -ألف 

واوم راسخ لللياية ال  يتللى ا  جين أه يبدأ أي ٌليا ِسا م على األالة  الة الرمل  د -٤
الصةاار  ‘‘٢٠١٦العامليةة للةرمل املعاصةر لعةاي  التقةديراا’’لتقرير ا  ْبا الرمل اليوي وأين وملالاو ووهلق

__________ 

االجتةار ’’ومع للس، هلقةد   ا وقةاي علةى ا كةاراا ىل   تقتصر والية املقررة اخلاصة على أكلال الرمل املعاصرةو (١)
 ال  وراا يف املصاارو‘‘ الرمل املعاصر’’و‘‘ االجتار غألكشاص’’، و‘‘غلبار

السةةتبياه الةةذي أرسةةا ىل  الةةدول األعلةةاي و تهةةا مةةن أصةة اب املصةةل ة والةةراوا متاحةةة علةةى الةةراوع التةةامن  ا (٢)
www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/AddressingTomorrowsSlaveryToday.aspxو 
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مليةةةةوه  ٤٠.3واملنامةةةةة الدوليةةةةة للولةةةةرة هلةةةة ه ‘‘ ا عتةةةةامل’’عةةةةن منامةةةةة العمةةةةا الدوليةةةةة وم سسةةةةة 
مليةوه كةةشص يف  ٢٥، مةةنوم ٢٠١٦كةشص كةا وا يف حالةةة مةن حةاالا الةةرمل املعاصةر يف عةاي 

وهةذا يعةمل أ ةا   و(3) املا ةة(يف 38مليةوه يف الةزواج القسةري ) ١٥يف املا ة( و ٦٢العما القسري )
 ةة ية يف كةةا ألةةمي  سةةمة يف العةةاوو والةةرمل موجةةوا يف كةةا منطقةةة مةةن  ٥.٤كا ةة  هنةةاا حةةوامن 

منةةااق العةةةاوو وعلةةى الةةةر م مةةن االعتقةةةاا شه معاةةةم اللةة ااي يوجةةةدوه يف منطقةةة  سةةةيا وا ةةةيع 
 اااائ، ىلال أه التقديراا تات ىل  أه معدل اال تاار أعلى يف أهلريقياو

 الرق انعاصرا حبسب الفئة واننطقةمعدل انيشارهم يف عد  األشخاص و   

 املنطقة

عدا االكشاص 
يف العما القسري 

 ()غآلالح

ا تاار العما 
 القسري 

 ()للا ألمي

 عدا األكشاص 
يف الزواج القسري 

 ()غآلالح

ا تاار الزواج 
 القسري 

 ()للا ألمي

 عدا االكشاص 
 الرمل املعاصر 

 ()غآلالح

ا تاار الرمل 
املعاصر 

 ()للا ألمي
 ٧,٦ ٩ ٢٤٠ ٤,8 ٥ 8٢٠ ٢,8 3 ٤٢٠ أهلريقيا

 ١,٩ ١ ٩٥٠ ٠,٧ ٦٧٠ ١,3 ١ ٢8٠ األمريلتاه
 3,3 ٥٢٠ ١,١ ١٧٠ ٢,٢ 3٥٠ الدول العروية

 ٦,١ ٢٤ ٩٩٠ ٢,٠ 8 ٤٤٠ ٤,٠ ١٦ ٥٥٠  سيا وا يع اااائ
 3,٩ 3 ٥٩٠ ٠,٤ 3٤٠ 3,٦ 3 ٢٥٠ أوروغ و سيا الوسطى

 ILO, Walk Free Foundation and IOM, Global Estimates of Modern Slavery: Forced املصدر 

Labour and Forced Marriage (Geneva, 2017) و 

هةةم  ٢٠١٦يُعتقةةد أه  ةة ية واحةةدة مةةن كةةا أروةةع  ةة ااي ألكةةلال الةةرمل املعاصةةرة يف و  -٥
يف املا ة  ٧١متناسن، حي  ىله أكلر من من األااالو وِسد أتابرا النساي والاتياا والا  ت 

مليةةةةوه كةةةةشص عةةةةا وا مةةةةن العمةةةةا القسةةةةري،  ٢٤.٩مةةةةن اللةةةة ااي هةةةةن مةةةةن ا  ثو ومةةةةن وةةةةّ 
مليةوه كةةشص  ٤.8مليةوه كةةشص عةا وا مةةن العمةا القسةري الةةذي تار ةا الدولةةة، و ٤.١ هنةاا

وِسعوا عا وا من االست الل ادنس  القسةري للبةال ّ و/أو االسةت الل ادنسة  التلةاري لشااةال 
مليةةةوه كةةةشص عةةةا وا مةةةن العمةةةا القسةةةري يف اِستصةةةاا القطةةةاع اخلةةةاصو وِسةةةد حةةةدث هةةةذا  ١٦و

يف املا ةةةةة(  ١8يف املا ةةةةة( والبنةةةةاي ) ٢٤منوةةةةا العمةةةةا املنةةةةزمن ) األخةةةةت يف العديةةةةد مةةةةن األو ةةةةاع،
يف املا ةةةة(و وِسةةةد تعةةةر  معاةةةم  ١١يف املا ةةةة( والزراعةةةة وا راجةةةة وصةةةيد األرةةةاا ) ١٥والتصةةنيع )

سةوايو وِسةد    مةرحل  االسةتشداي والتوفيةمي علةى حةدالل ااي ألكةلال متعةداة مةن القسةر يف 
 مليوه   ية من   ااي االسةت الل يف العمةا القسةري، ١٦من ا  يف املا ة تقريب ٢٤حلن أجور 

يف املا ة  ة ية للعنةمي البةدينو وىللا كةاه العنةمي  ١٦.٤غلعنمي ووِسع ا  يف املا ة هتديد ١٧وتلقى 
يف املا ةةة مةةن النسةةاي والاتيةةاا تعر ةةن  ٩8البةةدين ِسةةد اةةال الرجةةا واملةةرأة وصةةورة متسةةاوية، هلةة ه 

 و(٤)للعنمي ادنس 
هلوُم أين وملالا تاور أكلال الرمل املعاصرة، من خالل اسةتشداي األسةالين ا  لوِسد ٌَسن أي -٦

ا حصةةةا ية ادديةةةدة، ملةةةا كةةةبلة الرصةةةد ا  ةةةذاري، وأسةةةالين توسةةةيع  طةةةامل الاةةةبلة، وتقةةةدير الةةةنام 

__________ 

(3) ILO, Walk Free Foundation and IOM, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and 

Forced Marriage (Geneva, 2017)و 
 و املرجع  اسا (٤)
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واُستشدي األسلوب األخت لتقدير اال تاار الوامل يف أيرلنةدا، وروما يةا، وصةرويا، واململلةة  و(٥)املتعداة
يف ٌديةةةد ا  ت ةةةدة لربيطا يةةةا العامةةةى وأيرلنةةةدا الاةةةمالية، وهولنةةةداو ووةةةدأا الب ةةةوُث والنمذجةةةة مةةة خر امل

عواما اللعمي واملشاار ال  نلن أه تاما العمر و وع ادنس والدخا والو ع الوفيا ، واملستوى 
ار وطاوع خط   وال تتسم  يع املشا و(٦)التعليم ، والص ة، وعواما أخرى تتعلق غلعزلة االجتماعية

  و(٧)هلالاباب، على سبيا امللال، هم أكلر عر ة للشطر من األااال والبال ّ األكرب سنا  
أو االةةن دةةوي، يزيةةد مةةن  ةةاار ا  أو  زحةة ا ،أو الجكةة ا ،ويبةةدو أه كةةوه الاةةشص موةةاجر  -٧

وودأا الب وث يف استلالي العواما ال  ت ابر على هةذا اخلطةر، مبةا يف للةس ِسةراراا  و(8)الرمل أكلر
ويتزايةةد االعةةحاح غلةةرواوع وةّة وارسةةاا توفيةةمي  و(١٠)وكةةراا الةةدين (٩)املوةةروّ، ورحبيةةة االسةةت الل

وكيةةمي نلةةن للسياسةةاا واألاةةر التنايميةةة الةة  تةةنام االةةرة أه  (١١)العمةةال املوةةاجرين واالسةةت الل
وتتااعا أوجا اللعمي على املسةتوى الاةراي مةع عوامةا اخلطةورة علةى  و(١٢)ر على التعر  للرملت اب

الصةةةعيدين اجملتمعةةة  والةةةواملو ور ةةةم أه التوِسعةةةاا تُعيقوةةةا ِسلةةةُة البيةةةا ا والطبيعةةةة اخلايةةةة لللرنةةةة، 
أهنا حةداا العديةد مةن العوامةا اململنةة علةى الصةعيد القطةري، ومنوةا الاسةاا، و ةعمي سةيااة  ىلال

  و(١3)القا وه وا ماايا املقررة  قومل ا  ساه، ومستوايا عدي املساواة، ووجوا  زاع مسلح

__________ 

و ا ار وا ه الرصد ا  ذاري عر  معود ا وسبة واجملتمع التاوع دامعة ٧-٦عر  م سسة ا عتامل، ص  (٥)
 ,United Nations Inter-Agency Project on Human Traffickingا  و ا ار أيل٦ األمم املت دة، االستبياه

Human Trafficking Sentinel Surveillance: Poipet, Cambodia, 2009–2010 (Bangkok, 2010) and 

Human Trafficking Sentinel Surveillance: Viet Nam-China Border 2010 (Bangkok, 2011)) و 
(٦) Pablo Diego-Rossel and Jacqueline Joudo Larsen, “Modelling the risk of modern slavery”, SSRN, 

17 July 2018 و ع ره   حلومة مالطة وم سسة ا عتاملا  ا ار أيلو 
(٧) Diego-Rossel and Larsen, “Modelling the risk of modern slavery”لالاالع على اولج ٌديد  ةاار و  و

أمريلةا الالتينيةة، الةذي و ةع غلتعةاوه مةع الللنةة االِستصةااية ألمريلةا الالتينيةة ومنطقةة الب ةر عما األااةال يف 
ا اةةر املوِسةةع الاةةبل  للمبةةاارة ا ِسليميةةة مةةن أجةةا أمريلةةا التينيةةة ومنطقةةة حبةةر   اللةةاري ، ومنامةةة العمةةا الدوليةةة،
 و /http://iniciativa2025alc.org/child-labour-risk-modelكاري  خالية من عما األااال 

(8) IOM, Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis: Evidence and 

Recommendations for Further Action to Protect Vulnerable and Mobile Populations (Geneva, 

2015), p. 31و ٢وعر  م سسة ا عتامل، ص  ؛ 
(٩) Yuji Tamura, “Migrant smuggling”, Warwick Economics Research Paper Series 791, 2007و 
 Guido Friebel and Sergeiسومل املواجرين  ت الارعيّ املدينّ أو لديوم عقوا عمةا ا اةر  لالاالع على  (١٠)

Guriev, “Smuggling humans: a theory of debt-financed migration”, Journal of the European 

Economic Association, vol. 4, No. 6 (December 2006)و 
(١١) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), The Role of Recruitment Fees and Abusive 

and Fraudulent Recruitment Practices of Recruitment Agencies in Trafficking in Persons (Vienna, 

2015); and Freedom Fund and Verité, An Exploratory Study on the Role of Corruption in 

International Labour Migration (2016)و 
 و عر  املركز الدومن لتطوير سياساا االرة (١٢)
(١3) Diego-Rossel and Larsen, “Modelling the risk of modern slavery”; Jacqueline Joudo Larsen and 

Davina Durgana, “Measuring vulnerability and estimating prevalence of modern slavery”, Chance, 

vol. 30, Issue 3, Special Issue on Modern Slavery (2017) األرغ  والاقةةر  الدوليةة،  منامةة العمةا؛
 و ١(؛ وعر   ترب ا قومل، ص ٢٠١٧)جنيمي،  اِستصااايا العما ادربي

http://iniciativa2025alc.org/child-labour-risk-model/
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وهنةةاا أالةةة متزايةةدة علةةى أه الةةرمل يةةرتبع غلتلةةاليمي األوسةةع للصةة ة العامةةة، وخسةةا ر  -8
وغلتامن، ُُيتما أه تتعلق ادوةوا  و(١٤)ا  تاجية، واآل ر البيكية اخلارجية السلبية، والدخا اللا ع

قيق اادح  مةن أهةداح التنميةة املسةتدامة )العمةا الال ةق(  8الرامية ىل  التصدي لعواما الرمل ٌو
غدووا الرامية ىل  ٌقيق أهداح التنمية املستدامة األخرى، ومنوا تلس املتعلقة غلتعليم واملساواة 

والا املسةةةتداي، ووجةةةوا جمتمعةةةاا مسةةةاملة وعاالةةةة وةةةّ ادنسةةةّ والتاةةةاوا االجتمةةةاع ، واالسةةةت
 وكاملة لللميعو

 ميكن للرق أن ييغري يف انسيقبل وناذا؟ كيف -ابء 
 مسيقبل العمل  

وتناةةيم سةةومل العمةةا واينامياهتةةاو ويُعةةد العةةاالوه عةةن ا  وابيقةةا  يةةرتبع التعةةر  للةةرمل ارتبااةة -٩
ومةةةن إ هلةةة ه االجتاهةةةاا يف  و(١٥)ملالعمةةةا والعةةةاملوه وةةةدواي جز ةةة  أكلةةةر عر ةةةة مةةةن  ةةةتهم للةةةر 

مستقبا العما ويف  ام ا ماية االجتماعية غل ة األاية ألي هل وةم يتعلةق غلليايةة الة  نلةن أه 
  و(١٦)يت ت ْبا الرمل

والطاوع  ت الرر ، مبا يف للس األعمال العر  ية، واألكلال األخرى لللةعمي يف العمةا  -١٠
رملو ويتسةةم القطةةاع  ةةت الررةة  غتاةةا  ا  تاجيةةة و ةةعمي هةة  عوامةةُا  ةةاار  تةة اي للتعةةر  للةة

يف املا ةةة مةةن السةةلاه  ٦٠واليةةوي يوجةةد أكلةر مةةن  و(١٧)املوةاراا وةةدوه وجةةوا ملصةةاار اخةا مسةةتقرة
، يف ِسطةةةةاع العمالةةةةة  ةةةةت ٢ ٠يف املا ةةةةة يف اِستصةةةةاااا جمموعةةةةة العاةةةةرين  ٥٦العةةةةاملّ، مبةةةةن هلةةةةيوم 

 و(١٩)يف املا ةةةة مةةةن العمةةةا ٩٠القطةةةاع  ةةةت الررةةة  أكلةةةر مةةةن  ويف البلةةةداه الناميةةةة، نلةةةا و(١8)الرريةةةة
أه العمالةةةة  ةةةت الرريةةةة تبةةةدو يف اريقوةةةا ىل  االزاايا، لةةةيس وسةةةبن التاةةة يا اآلمن هل سةةةن،   ةةةت
مةةا يسةةمى  - وسةةبن زاياة املنصةةاا الرِسميةةة للعمةةا لل سةةاب اخلةةاص والعمةةا غلقطعةةة،ا  أيلةة وةةا
وهنةةاا أالةةة وا ةة ة علةةى أه العمةةال يف هةةذا النةةوع مةةن العمةةا، يف هنايةةة  و(٢٠)‘‘اِستصةةاا العروةةة’’

مةا يلو ةوه ُعر ةة لالسةت اللو وتعةد وارسةاا ا  سالسا ا مداا الاديدة التلاما واملتقلبة، كلةت 
__________ 

 و٥؛ عر  م سسة ماع  للسالي والتنمية وحقومل ا  ساه، ص ٢-١عر   ترب ا قومل، ص  (١٤)
(١٥) Diego-Rossel and Larsen, “Modelling the risk of modern slavery”و 
ورِسةةةةة وعنةةةةواه  (؛٢٠١٧)جنيةةةةمي،  التقريةةةةر األومن لللنةةةةة العامليةةةةة ملسةةةةتقبا العمةةةةاا الدوليةةةةة، ا اةةةةر منامةةةةة العمةةةة (١٦)

ِسةةدمتوا منامةة التعةةاوه والتنميةةة يف امليةةداه االِستصةااي يف االجتمةةاع اللةةاين للاريةةق  ‘‘مسةتقبا العمةةا واملوةةاراا’’
 ,World Economic Forum ؛(كةةةبا /هلرباير ١٧-١٥العامةةةا التةةةاوع جملموعةةةة العاةةةري )هةةةامبورد، أملا يةةةا، 

“Industry profile: basic and infrastructure”, available at http://reports.weforum.org/future-of-jobs-

2016/basic and infrastructure/; and World Bank, World Development Report 2019: The Changing 

Nature of Work (Washington, D.C., 2019)و 
 و٢٠١٩لعاي  تقرير التنمية يف العاوالبنس الدومن،  (١٧)
مل ، ورِسةة أُعةدا للاريةق العامةا املعة‘‘الطاوع  ت الرر  وأاا  العمالة املشالاة للمعايت’’منامة العما الدولية،  (١8)

 (و٢٠١8كبا /هلرباير  ٢٢-٢غلعمالة يف جمموعة العارين، )ووينس  يرس، 
 واملرجع  اسا (١٩)
(٢٠) Elizabeth Stuart, Emma Samman and Abigail Hunt, “Informal is the new normal: improving the 

lives of workers at risk of being left behind”, Overseas Development Institute Working Paper 530, 

January 2018; and Amolo Ng’weno and David Porteous “Let’s be real: the informal sector and the 

gig economy are the future, and the present, of work in Africa”, Center for Global Development, 

CGD Note, October 2018و 

http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/basic%20and%20infrastructure/
http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2016/basic%20and%20infrastructure/
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11993.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/11993.pdf
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الاةةراي الصةةارمة الةة  ت عتمةةد واةةلا ماةةر  علةةى العقةةوا ِسصةةتة األجةةا، و واهلةةذ ا  تةةاج القصةةتة، 
أمللة على املمارساا ال  تدهلع غملشةاار ىل  أسةاا سلسةلة ا مةداا لتقةع  وكرو  الدهلع اجمل اة
 و(٢١)وهو اجتا  ِسد يزيد  التا يا اآلمن تااِسما   ا ،على أكلر األهلراا  عا

ةةةز الت ةةةتاا التلنولوجيةةةةة واالجتماعيةةةة يف عةةةاو العمةةةةا علةةةى ا  سةةةاه وو تةةةةتم  -١١ وىللا و تركِّ
هل  ةةا نلةةن لللةةعمي يف سةةومل العمةةا  ،(٢٢)العمةةا الال ةةقمعادةةة االجتاهةةاا حنةةو العلةةز يف هلةةرص 

ومن ك ه  اار الرمل أه تزااا معواو ومن املرجِّح أه إتا الوفةا مي الة  تتطلةن  ،(٢3)أمن يزااا
موةةاراا منشالةةة وسةةبن التاةة يا اآلمن، وهةةو مةةا سةةي اي غلعةةاملّ النةةازحّ ىل  التنةةاهلس مةةع 

 و(٢٤)عةةدا أِسةةَا مةن الوفةةا مي املنشالةةة األجةةرعةاملّ  خةةرين مةةن لوي املوةةاراا املنشالةة علةةى 
وست اي االختالالا يف أسوامل العما ىل  صدماا سلبية يف الدخا غلنسبة للعديةد مةن األسةر 
املعياية، وتلوِّ ه تصوراا سلبية عن اخا األسر املعياية وت ذي عدي املساواة، وه  كلوا أمور 

ويف الوِس   اسا، سيتطلن توهلت هلرص عما  و(٢٥)يُعتقد أهنا عواما خطر ر يسية للوِسوع يف الرمل
جديدة مستواياس أعلى من املوارة والت صيا التعليم ، األمر الذي يقتل  استلماراا كبةتة يف 

  و(٢٦)ىلعااة التدرين والتعليم

 ااجتاهات الدميغرافية واهلجرة  
الةة  تُعةةد يف علةةى االةةرة، ا  أيلةةا  ر يسةةيا  تعةةد ودوايةةة ا صةةول علةةى هلةةرص العمةةا ااهلعةة -١٢

للتعةةر  للةةرملو ومةةن كةة ه ا صةةول علةةى هلةةرص عمةةا واالةةرة كليومةةا ا  ر يسةةيا  حةةد لاهتةةا مصةةدر 
مليةوه كةاب  ٢٥.٦يف املا ةة مةن وةّ  8٥.٦غالجتاهاا الدن راهلية  سيلوه ا  أه يت ابرا كلت ا  أيل

ويُتوِسةع  و(٢٧)يف البلةداه الناميةة والناكةكة ٢٠3٠يدخلوه سومل العما على الصعيد العامل  حبلةول 
وليةةوه سيلةةاهلوه  ٢.٢وليةةوه  سةةمة مةةن وةةّ  ١.3أه يلةةوه أعلةةى اةةو يف أهلريقيةةا، حيةة  سةةيعي  

 ، تليوا  سيا وأمريلا الالتينية ومنطقة الب ر اللاري و ٢٠٥٠و ٢٠١٧ىل  سلاه العاو وّ 
دي ومن املةرجح أه تسةتمر االةرة يف الةزاياة وسةبن عوامةا اهلهةعس مةن ِسبيةا النزاعةاا، وعة -١3

املسةةةاواة يف الةةةدخا، وا عةةةداي الاةةةرص االِستصةةةااية والت ةةةتاا املناخيةةةة وعوامةةةا االسةةةتقطاب، ملةةةا 
ُعر ةة العمةال املوةاجرين للةرمل مبةا أهنةم ُيةاولن ىل  االِستصةاا  وتةزااا و(٢8)الطلن على اليد العاملةة

ارسةةاا دهلع رسةةوي التوفيةةمي واملميتعر ةةوه لةة ةةت الررةة  لاللتاةةاح علةةى اةةرمل العمةةا القا و يةةة، و 
__________ 

 و ٤، االستبياه ةعر  صندومل ا ري (٢١)
 و(٢٠١٩)جنيمي،  الللنة العاملية ملستقبا العما  ‘‘من أجا مستقبا أكلر ىلكراِسا  ’’منامة العما الدولية،  (٢٢)
 االستشداي واآلهلامل االجتماعية يف العاو  االجتاهاا يف عاي ٢٠١٩ )جنيمي ٢٠١٩(و منامة العما الدولية،  (٢3)
 و Verisk Maplecroft, Human Rights Outlook 2018, p. 11وو ٢٠١٩تقرير التنمية يف العاو لعاي البنس الدومن،  (٢٤)
(٢٥) Diego-Rossel and Larsen, “Modelling the risk of modern slavery” و 
(٢٦) World Economic Forum, The Future of Jobs Report 2018 (Geneva, 2018) ومنامةة العمةا الدوليةة، ؛

 والتقرير األومن
   مسةاراا ملسةتقبا أهللةا للعمةا٢٠١٧لعةاي  ‘‘اجتاهةاا االسةتشداي العامليةة للاةباب’’، منامة العمةا الدوليةة (٢٧)

 والتقرير األومن(؛ ومنامة العما الدولية، ٢٠١٧)جنيمي 
 ILO, “Addressing the situation and aspirations of؛ ٤عةر  املبةةاارة التلاريةةة األخالِسيةةة، االسةةتبياه  (٢8)

youth”, Issue Brief No. 2, prepared for the second meeting of the Global Commission on the 

Future of Work (Geneva, 15–17 February 2018); and ILO, Global Estimates on International 

Migrant Workers: Results and Methodology, 2nd edition (Geneva, 2015) و 
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وهذا ي اي ىل  تدين املااركة يف اجملتمع وحالة ص ية سةيكة  و(٢٩)االحتيالية لسماسرة اليد العاملة
 واالهلتقار ىل  كبلة األماه، وه  كلوا اواهلع للرملو 

 اليغريات ااديةا ية  
اةار شعلى  سةبة ا ت يف ج راهلية الرملو هلآسيا، امللقلة أصال  ا  ست ابر الت والا االِستصااية أيل -١٤

ِسةةد يزيةةد مةةن  ةةاار الةةرمل يف وعةة   اِستصةةاااي  ا  ، تاةةود ازاهةةار للتقةةديراا العامليةةةا  مطلقةةة للةةرمل وهلقةة
أه ية ابر مةا ُيةدث مةن ا  القطاعاا االِستصااية، ال سيما البناي وتطوير البة  األساسةيةو ونلةن أيلة

اسةةتلاوة  ملصةةاار ٌةةوالا يف أاةةا  االسةةتوالا العةةامل  وسالسةةا توريةةد السةةلع األساسةةية الزراعيةةة، 
للطلن من االِستصاااا الناككة، على التوزيع اد رايف للرملو وِسد يلوه هنةاا خطةر متزايةد يف  جديدة

وصةةةورة كبةةةتة يف ا  القطاعةةةاا الةةة  تعتمةةةد علةةةى ا  تةةةاج املةةةنشا   املوةةةاراا واألجةةةور ، واملندجمةةةة رأسةةةي
ا الصةةةةواي، واملاكةةةية، وزيةةة  النشيةةةةا، سالسةةةا ىلمةةةداا عامليةةةةةس متقل ِّبةةةة ومراعيةةةةس ملتطلبةةةةاا السةةةومل، ومنوةةة

 واملالوس، وا للحو يااو 

 اليغري البيئي  
غلت ةت املنةاخ  والبيكة و وِسةد ا  كةديدا  أتابةر ا  عاصةرة للةرمل أيلةستت ابر ج راهلية األكلال امل -١٥

ألكةةلال الةةرمل املعاصةةرة وِسةةوة   أخةةذ التعةةرُ  لللةةوارث الطبيعيةةة يةةربز ووصةةاا عامةةا  خطةةر وةةتمال  
 التنايم هليوا، ومن كة ه ت ةت املنةان أه يزيةد مةن اللةوارث الطبيعيةة وكلاهلتوةاو هلاة  منطقةة  عااة  

أعلةى معةدل ا تاةار مطلةق مقةَدر لشكةلال   سيا وا يع ااةاائ، وهة  املنطقةة الة  لةديوا أصةال  
املعاصةةرة للةةةرمل والعمةةا القسةةةري، نلةةن أه يصةةةبح الةةحاوع وةةةّ ِساوليةةة التعةةةر  لالسةةت الل وت ةةةت 

  و(3٠)ملنان أكلر و وحا  ا
سةةةيتلاوز ’’يف املنةةةااق الةةة  ا  واليةةةّ كةةةشص تقريبةةة ٥ِسةةةد يعةةةي   ٢٠٥٠وحبلةةةول عةةةاي  -١٦
مليةوه كةشص يف أهلريقيةا جنةةوب  ١٤3وسةيواجا  ،(3١)‘‘ا ةدوا التارييةة للتقلةةن’’املنةان ‘‘ هليوةا

األمةةر  ،(3٢)الصةة راي اللةةربى، وجنةةوب  سةةيا، وأمريلةةا الالتينيةةة هلةةرة ااخليةةة وسةةبن ت ةةت املنةةان
وحةةب وةةدوه كةةوارث ابيعيةةة، هلةة ه مةةن  و(33)لسةةرعة التةة ابارالةةذي سةةيزيد مةةن ِساوليةةة هةة الي السةةلاه 

كةةةة ه اآل ر البطيكةةةةةة لت ةةةةت املنةةةةةان علةةةةى الصةةةةةناعاا األوليةةةةة أه تةةةةة اي ىل  اخةةةةتالالا كبةةةةةتة يف 
__________ 

(٢٩) Genevieve LeBaron and others, Confronting Root Causes of Forced Labour: Forced Labour in 

Global Supply Chains (openDemocracy and Sheffield Political Economy Research Institute, 

2018); and Nicola Phillips, Genevieve LeBaron and Sara Wallin, Mapping and Measuring the 

Effectiveness of Labour-Related Disclosure Requirements for Global Supply Chains, Research 

Department Working Paper No. 32 (ILO, 2018) و 
(3٠) IOM, Addressing Human Trafficking; Zack Bowersox, “Natural disasters and human   ا اةةر

trafficking: do disasters affect State anti-trafficking performance?”, International Migration, vol. 

No. 3 (September 2017), pp. 196–122; and Anuj Gurung and Amanda Clark “The perfect , 56

storm: the impact of disaster severity on internal human trafficking”, International Area Studies 

 Review, vol. 21, No. 4 (August 2008), pp. 302–322و
(3١) Andrew Freedman, “Up to five billion face ‘entirely new climate’ by 2050”, Climate Central, 9 

October 2013و 
(3٢) K.K. Rigaud and others, Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration (Washington, 

D.C., World Bank, 2018)و 
(33) IOM, The Climate Change-Human Trafficking Nexus (Geneva, 2016) و 

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/confronting-root-caus-4/
http://www.climatecentral.org/news/one-billion-people-face-entirely-new-climate-by-2050-study-16587
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علةى الصناعاا وسبا كسن العي  واألسر املعياية وىل  ىلعااة تنايموةا، وهةو مةا يلةع القةدرة 
استيعاب الصدماا املالية على ا س، ويزيةد مةن مةواان اللةعمي اللامنةة ويصةين سةبا كسةن 

وِسةةد ياةةلع تنةةاهلس املنتلةةّ علةةى املةةوارا اآلخةةذة  و(3٤)العةةي  والاةةبلاا االجتماعيةةة غالخةةتالل
يف التلاؤل على وروز سلوكياا إاِّ مي من العما وتقلا من التلاليمي األخةرى، كمةا  ةرى للةس 

 ت ةت املنةةان مةن  ةاار الةزواج القسةةري،ا  وِسةد يزيةد أيلة و(3٥)األرةاا يف جنةوب كةرمل  سةةيايف مصةا د 
 و(3٦)لتلوين رأس املالا  وللس غلنار ىل  املوور غعتبارها تلييا

أالة على وجوا ت اير وةّ احتمةال أكةلال الةرمل املعاصةرة واحتمةال ا توةاا ا  وهناا أيل -١٧
وللةةن  و(3٧)يف صةةناعة صةةيد األرةةاا أو يف ال ةةاغا أو يف الزراعةةة القةةوا ّ واملعةةايت البيكيةةة، سةةواي

 مةةن املوةةم أه  ةةدرا أه املسةةاراا السةةببية املعنيةةة معقةةدة وِسةةد ال تلةةوه خطيةةة  هلوةة  ِسةةد تتةة ابر  يةةاراا
 و(38)السياسة العامة على الصعيدين الوامل والدومن

 اجتاهات أخرى انشئة  
تة اي التلنولوجيةةاا ادديةدة ىل  أكةةلال جديةدة مةةن االسةت الل، ملةةا ىلر ةاي األااةةال  -١8

على املااركة يف االست الل ادنس  على كبلة ا  ح  و وِسةد تناة  أكةلال أخةرى جديةدة مةن 
الرحبيةة وةواغا السةحِسامل األااةالو ونلةن االجتةار ‘‘ ُاور األيتةاي’’الرملو هلوناا خطر شه تصبح 

ت الام يف هذ  امل سساا أو أه تتاجر ْبم هذ  امل سسةاا غسةت الام يف أو ةاع غألااال غس
أخرى، ومةن مةرِّ مةنوم عةرب هةذ  امل سسةاا ِسةد يلو ةوه أكلةر عر ةة للةرمل يف وِسة  الحةقو وِسةد 

يف اور األيتةةاي األجنبيةة مةةن خطةةر أتجةةي  ‘‘ لسةةياحة املتطةةوعّ’’يزيةد االرتاةةاع املتوِسةةع يف اخلةارج 
 و(3٩)لنوع من األااال الذين جيري االجتار ْبمالطلن على هذا ا

عالماا مقلقة تات ىل  أه جتدا االسحِسامل يف سةياِساا النزاعةاا املسةل ة، ا  وهناا أيل -١٩
تلتيلةةاا ماتوحةةة لعخلةةةاع ا  للتلنيةةةد هلقةةع، وةةا غعتبةةةار  وصةةورة متزايةةدة أيلةةة ال ووصةةاا أسةةلوغ  

األيةةديولوج  ويويةةا النزاعةةااو وياةةت االجتةةا  املتنةةام  حنةةو تاةةا  النزاعةةاا املسةةل ة ىل  ىل ةةعاح 
معايت ا رب الراسشة وّ الدول، مبا يف للس اعتبار ا دي  عن االسحِسامل مةن ا رمةاا اللبةتةو 

__________ 

ارة املنتلةةةاا الزراعيةةةة، وت ةةةت املنةةةان حالةةةة أسةةةوامل السةةةلع الزراعيةةةة  جتةةةمنامةةةة األ ذيةةةة والزراعةةةة لشمةةةم املت ةةةدة،  (3٤)
 D. Boyd and others, “Modern slavery, environmental destructionو (؛٢٠١8)رومةا،  واألمةن ال ةذا  

and climate change: fisheries, field, forests and factories”, University of Nottingham Rights Lab 

and Independent Anti-Slavery Commissioner, 2018و 
 ؛ عر  م سسة ا عتاملو٤عر  صندومل ا رية، االستبياه  (3٥)
(3٦) M. Alston and others, “Are climate challenges reinforcing child and forced marriage and dowry as 

adaptation strategies in the context of Bangladesh?”, Women’s Studies International Forum, vol. 

47, Part A (November–December 2014), pp. 137–144و 
 D. Boyd, “Modern slavery”; Kevin Bales, Blood and Earth: Modern؛ 3، ص ‘عةر   تةرب ا قةو’ (3٧)

Slavery, Ecocide and the Secret to Saving the World (New York, Random House, 2016); and J.L. 

Decker Sparks and others, “Slavery in the anthropocene”, Science )و )ِسيد املراجعة 
 ,R.L. Malinowski and othersا  ا اةر أيلة عر ا  تةرب ا قةومل ومبةاارة تسةشت التلنولوجيةا مللاهل ةة االجتةار؛ (38)

Natural Disaster, Human Trafficking and Displacement in Kenya (Awareness Against Human 

Trafficking, 2017) و 
 Parliament of the Commonwealth of Australia, Hidden in Plain ا ،ا اةر أيلة عةر  م سسةة لومةوس؛ (3٩)

Sight: An Inquiry into Establishing a Modern Slavery Act in Australia (Canberra, 2017), sect. 8و 
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نةةاا اال ةةا حديلةةة علةةى أه االسةةحِسامل أخةةذ هلمةةن ادمووريةةة العرويةةة السةةورية ىل  ليبيةةا ىل   يلةةتاي، ه
وتاةةةةما أكةةةةلال االجتةةةةار أل ةةةةرا   و(٤٠)لةةةةاا  يت ةةةةول مةةةةن أمةةةةر عةةةةار  يف النةةةةزاع ىل  كو ةةةةا أساسةةةةي
مةةن حيةة  ا وةةالد االسةةحِسامل ادنسةة  للنسةةاي ا  االسةةت الل يف حةةاالا النةةزاع املسةةلح األكلةةر كةةيوع

ل يف ادماعةةاا املسةةل ة؛ والعمةةا واألااةةال واالختطةةاح أل ةةرا  الةةزواج القسةةري؛ وجتنيةةد األااةةا
القسةةةري يف  تلةةةمي القطاعةةةاا ملةةةا الزراعةةةة واخلدمةةةة املنزليةةةة والصةةةناعاا االسةةةتشراجيةو ونلةةةن أه 

 و(٤١)ُتستشدي هذ  األختة لتمويا عملياا ادماعاا املسل ة أو من أجا اللسن الاشص 
رص حصةةول النةةاس وِسةةد ولةةت التاةةرا النةةاجم عةةن النزاعةةاا مسةةتوايا كبةةتة، مةةا جيعةةا هلةة -٢٠

تعر ةوم لعبوايةة الةدين، على عما ال ق ودواة أكلةر، والاةبلاا االجتماعيةة إتةا، ويزيةد مةن 
القسةةري، واالسةةت الل ادنسةة  أل ةةرا  جتاريةةة، وعمةةا األااةةال، وأكةةلال الةةزواج القةةا م  والعمةةا

 ه تزايةد اسةتوداحوغ  ةاهلة ىل  للةس، هلة  و(٤٢)على العبواية كوسيلة للبقاي على ِسيد ا ياة والتة ِسلم
املدارس واستشداموا أل را  عسلرية يزيد ىل  حد كبةت مةن احتمةال تعةر  األااةال ألكةلال 

  و(٤3)الرمل املعاصرة، ال سيما عما األااال وجتنيدهم
خطر الزواج القسري والقا م علةى العبوايةة واالسةحِسامل ادنسة  يف اجملتمعةاا سيزااا  ا ،وأخت  -٢١

مةا تةنلم عةن وارسةة ا جوةا  اال تقةا   ا  ، وهةو فةاهرة  البةمسةتمرال  يوجد هليوا اختالل جنساين 
ويف البلةةداه لاا النسةةن ادنسةةا ية  ةةت املتناسةةبة، يةة اي تزايةةد هلكةةة الةةذكور  و(٤٤)وسةةبن جةةنس ادنةّة

  زاياة يف الطلةةن علةةى االجتةةار غلنسةةاي والاتيةةاا يف أكةةلال الةةزواج القةةا م علةةى العبوايةةة الاةةباب ىل
وغ  ةةاهلة ىل  للةةس،  و(٤٥)واالسةةت الل ادنسةة  التلةةاري، مبةةا يف للةةس مةةن ولةةداه أخةةرى يف منطقةةتون

هلةةة ه مةةةن كةةة ه التاةةةريد الطويةةةا أه يةةة اي ىل  ارتاةةةاع معةةةدالا أكةةةلال الةةةزواج القةةةا م علةةةى العبوايةةةة، 
سةةيما الاتيةةاا، كآليةةة أتِسلةةةم، وِسةةد يزيةةد مةةةع مةةرور الوِسةة  ماةةاركة املةةةرأة يف العمةةا املنةةزمن اللةةةعيمي  ال

  و(٤٦)والعما القسري
__________ 

(٤٠) Thomas S. Szayna and others, Conflict Trends and Conflict Drivers: An Empirical Assessment of 

Historical Conflict Patterns and Future Conflict Projections (Santa Monica, California, Rand 

Corporation, 2017)وتقريةةةر املقةةةررة اخلاصةةةة املعنيةةةة مبسةةة لة االجتةةةار غألكةةةشاص، و اصةةةة النسةةةاي واألااةةةال ؛ 
(A/73/171) و 

(٤١) UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (United Nations Publication, Sales No. E.19.IV.2) و 
 Freedom Fund, “Struggling to survive: slavery and exploitation of ؛٤عر  صندومل ا رية، االستبياه  (٤٢)

Syrian refugees in Lebanon”, 2016; and W.C. Robinson and others, “Estimating trafficking of 

Myanmar women for forced marriage and childbearing in China”, Johns Hopkins University and 

Kachin Women’s Association Thailand, 2018ا اةر  وJames Cockayne and Julie Oppermann, 

“Can we sustain peace by fighting human trafficking in conflict? Lessons from Libya”, 

United Nations University Centre for Policy Research, 10 November 2017 و 
 (و٢٠١8)هليينا،  ملاهل ة االجتار غألكشاص يف حاالا النزاع  ورِسة موا يعيةملشدراا وادرنة، امللتن املعمل غ (٤3)
(٤٤) James Cockayne and Amanda Roth, “Crooked States: how organized crime and corruption will 

impact governance in 2050 and what States can – and should – do about it now”, United Nations 

University Report, October 2017 و 
(٤٥) United Nations Action for Cooperation against Trafficking in Persons, Human 

Trafficking Vulnerabilities in Asia: A Study on Forced Marriage between Cambodia and 

China (Bangkok, 2016)و 
(٤٦) Claire Healy, Targeting Vulnerabilities: The Impact of the Syrian War and Refugee Situation on 

Trafficking in Persons – A Study of Syria, Turkey, Lebanon, Jordan and Iraq (Vienna, 

International Centre for Migration Policy Development, 2015)و 
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 اجلهو  انبذولة نكافحة الرق اليوم -اثلثاا  
 تقييم  

ال توجةةةةد اراسةةةةة استقصةةةةا ية كةةةةاملة لللوةةةةوا العامليةةةةة مللاهل ةةةةة الةةةةرملو وىل  أه جةةةةايا  -٢٢
مةةةن أهةةةداح التنميةةةة  ٧-8مةةةن أهةةةداح التنميةةة املسةةةتدامة والت ةةةالمي املعةةةمل غل ايةةة  ٧-8 ال ايةةة

 (، والاةراكة العامليةة مةن أجةا القلةاي علةى السةشرة والةرمل املعاصةر واالجتةار٧-8املستدامة )الت ةالمي 
غلباةةر وعمةةا األااةةال يف  يةةع أحنةةاي العةةاو، الةة  تتةةو  منامةةة العمةةا الدوليةةة أما توةةا، و يلةةن 

ةةد يتةةيح ىلاةةار   للتعةةاوه وةّة تلةةس ادوةةاا الااعلةةة الةة  تعمةةا علةةى معادةةة األكةةلالا  هنةةاا هيلةةا موحِّ 
 املشتلاةةة لالسةةت اللو وحةةب اآله، ال يةةزال للةةس التعةةاوه حةةدي   العوةةد، وال توجةةد ىل  اليةةوي مقةةاييس

هلةة ه و ومةةع للةةس ٧-8صةةوب ٌقيةةق ال ايةةة ‘‘ لعمةةا  ةةاع ’’اسةةحاتيل  ‘‘ ىلاةةار’’وا ةة ة أو حةةب 
  و(٤٧)جاي وعناصر هامة للعما االسحاتيل  ١٩3٠التااِسية العما ادربي لعاي  ٢٠١٤وروتوكول 

ومن إ تاا ا جراياا ال  تتشذها الدول األعلاي ووريةة يف اللاةا  مةن أجةا للقلةاي  -٢3
ااي، على الرمل، ليس هلقع وسبن واجبوا املتملا يف ا ماية من خالل املسةايلة والتناةيم، واعةم اللة 

و والةدول وسبن اورها األساس  يف حاد استلاوة اسةحاتيلية للسياسةاا العامةة وصةيا تواا  وا أيل
  و(٤8)ه  ادواا الر يسية املس ولة عن كاالة ىلعمال حق ا  ساه يف الت رر من الرمل والعبواية

ولة وهناا م كراا ىلجياوية وا ه ا جراياا ال  تتشذها الدولةو هلقد صدِس  ابالابوه ا -٢٤
يف جمةةةال ا  التااِسيةةةة العمةةةا ادةةةربيو وأصةةةب   ا لومةةةاا أكلةةةر  اةةةاا ٢٠١٤علةةةى وروتوكةةةول 

يبةةذل ا  ولةةد ١٥٤التوعيةةة ْبةةذ  املسةةا ا يف السةةنواا األخةةتة، حيةة  تة ُعةةد منامةةة العمةةا الدوليةةة 
وتات البيا ا املتاحة ىل  أه ا جراياا التاريعية ا لوميةة ملنةع الةرمل واالجتةار  و(٤٩)هذ  ادووا

هلبلةةةةةداه ملةةةةا ىلسةةةةبا يا، وىلسةةةةةتو يا،   (٥٠)غلباةةةةر وملاهل تومةةةةا ِسةةةةةد ازاااا يف السةةةةنواا األخةةةةتة
وامل ةةةرب، و يوزيلنةةةدا تعلةةةمي علةةةى اعتمةةةاا اسةةةتلاغا يف جمةةةال العدالةةةة ادنا يةةةة للتصةةةدي للةةةزواج 

خطةةةواا للت قيةةةق يف العمةةةا القسةةةري يف سالسةةةا ا مةةةداا ا  ولةةةد ٤٠اإةةةذ حةةةوامن و  ،(٥١)القسةةةري
اخلاصةةة أو العامةةة، مبةةا يف للةةس معاةةم الةةدول األعلةةاي يف االٌةةاا األوروج الةة   ة ق لةة  توجيوةةاا 
االٌةةاا األوروج واةة ه ا وةةالد  ةةت املةةامن واملاةةحايا العامةةة ىل  التاةةريعاا ا ليةةةو ومةةع للةةس، 

ا لومةةاا واةةلا هلعةةال مةةع ِسطةةاع األعمةةال للتصةةدي علةةى وجةةا الت ديةةد للةةرمل يف  هلةة ه ماةةاركة
سالسا التوريد ال تزال  ارةو وِسد وِسَعة  ِسطةر العديةد مةن االتااِسةاا اللنا يةة مةع البلةداه املرسةلة 

 و(٥٢)للعمالة لتوهلت ا ماية القا و ية للعمال املواجرين ِسبا توفياوم
__________ 

اسةتعرا  للسياسةاا والةربام    ٢٠3٠ومنامة العما الدولية، و ةع حةد للسةشرة حبلةول  ا قومل؛عر   ترب  (٤٧)
 و (٢٠١8)جنيمي، 

 ,Walk Free Foundation, Measurement, Actionلالاالع على الرا ا لوم  على أكلال الةرمل املعاصةرة، ا اةر (٤8)

Freedom: An Independent Assessment of Government Progress Towards Achieving UN Sustainable 

Development Goal 8.7 (Minderoo Foundation, 2019); and Stef Monaco, The Commonwealth 

Roadmap to SDG 8.7: foreword by Urmila Bhoola, UN Special Rapporteur on contemporary forms 

of slavery, including its causes and consequences (Commonwealth Human Rights Initiative, 2018) و 
 و٢٠3٠و ع حد للسشرة حبلول منامة العما الدولية،  (٤٩)
(٥٠) Walk Free Foundation, The Global Slavery Index 2018 (Minderoo Foundation, 2018) وعةر  ؛

 وحلومة ِسطر
(٥١) Walk Free Foundation, Measurement, Action, Freedom, 2019 و 
 عر  حلومة ِسطرو (٥٢)
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واا ٌققة  يف جتةرمي الةرمل علةى الصةعيد ا لة ، وأ ةا وتاةت الب ةوث ىل  أه هنةاا خطة -٢٥
ال تةةزال هنةةاا هللةةةواا كبةةتة علةةةى حةةد سةةوايو وعلةةةى الةةر م مةةةن أه مةةا يقةةرب مةةةن  صةةمي  يةةةع 

اب راا  البلداه جترِّ ي الرمل، هل ه أِسلية هلقع ه  ال  جترِّي العما القسري أو العبواية، وال تزال هناا 
يف حةّ  وغمللةا، و(٥3)زامةاا املنصةوص عليوةا يف القةا وه ا لة كبتة يف ىلاراج التعاريمي الدوليةة وااللت

أه معدالا املالحقة القلةا ية وا اا ةة  خةذة يف التزايةد، هلة ه األعةداا املطلقةة لةعاا ا ال تةزال 
ا  وِسد حدِّا الباحلوه واملمارسةوه عةدا و(٥٤)واحتمال أه يواجا ادناة العدالة  كياا  منشالة جد

مبا يف للس الطاوع املعقةد  ،(٥٥)  هلعالية استلاغا العدالة ادنا ية واملد يةمن العقباا ال  تعح 
للت قيقاا غلنار ىل  الطاوع العاور لل دوا الوانية والسةرِّي الةذي يتسةم وةا تناةيم جرنةة العمةا 
القسةةةري أو العبوايةةةة أو الةةةرمل، واتاةةةا  الةةةوع  لةةةدى ادوةةةاا الااعلةةةة يف جمةةةال العدالةةةة ادنا يةةةة 

 و(٥٦)العدالة على يد املس ولّ الااسدينوعرِسلة 
مد ية وىلااريةة تاةح  علةى الاةركاا ا  وىل  جا ن جووا العدالة ادنا ية تلع الدول أحلام -٢٦

اللبةةتة ا وةةالد عةةن  ةةاار الةةرمل يف سالسةةا التوريةةد اخلاصةةة ْبةةا، ويف وعةة  ا ةةاالا، يف حاهلااهتةةا 
غلعمةا ’’، التزي وزراي العما والعمالةة ٢٠١٧املاليةو وخالل م ير ِسمة العما جملموعة العارين يف عاي 

لةداههه م  مةن أجةا اعةم ٌقيةق العمةا الال ةق وتعزيةز لو ع ما يلا  مةن أاةر السياسةاا العامةة يف و
ومةةةع للةةةس، هلةةة ه  و(٥٧)‘‘االمتلةةال للمبةةةاائ وا قةةةومل األساسةةية يف العمةةةا يف سالسةةةا ا مةةةداا العامليةةة

هلعاليةةة هةةذ  الةةنام ليسةة  وا ةة ة حةةب اآله، ىلل ال يةةزال ا وةةالد يف العديةةد مةةن ا ةةاالا يف مراحلةةا 
  و(٥8)للقياس على الطلن يف السومل ِساوال  ا  ه لعوالد أتابت األو ، وال توجد أالة وا  ة على أ

تستبعد املورِّ اين الذي تبدو علةيوم احتمةاالا ا  أحلاما  وِسد اعتمدا وع  الدول أيل -٢٧
وتعةةد املاةةحايا العامةةة  و(٥٩)وجةةوا رملِّس يف سالسةةا التوريةةد اخلاصةةة ْبةةم مةةن الاةةوز غلعقةةوا العامةةة

ة األمةةةةن والتعةةةةاوه يف أوروغ الةةةة   اةةةةرا مبةةةةاائ توجيويةةةةةو مةةةةن وةةةةاور الناةةةةا  يف منامةةةةا  وةةةةور 
وت ستشدي ا لوماا  ام ملاهل ة  سا األموال لتاةليع القطةاع املةامن علةى ا يلولةة اوه اخةول 

مباحلةةاا غمن واةة ه هتريةةن األكةةشاص واالجتةةار ’’الناةةاي املةةامنو وِسةةد أصةةدرا ىل  عا ةةداا الةةرمل 
مةواا توجيويةة تتعلةق شاواا  سةا األمةوال للتصةدي ‘‘ ْبم وما يتصةا وةذلس مةن جةرا م عةرب وانيةة

مبةةاارة ليشتناةةتاين   اةةاي دنةةة للقطةةاع املةةامن معنيةةة شكةةلال الةةرمل ’’كمةةا ِسامةة  ؛  (٦٠)اةةذ  ادةةرا م
__________ 

(٥3) Katarina Schwarz and Jean Allain, Antislavery in Domestic Legislation Database (2019) ،
  ا اةةةر أيلةةةا   و١١١-١٠٩، ص ٢٠3٠و ةةةع حةةةد للسةةةشرة حبلةةةول ومنامةةةة العمةةةا الدوليةةةة،  ا صةةةدار؛ ِسيةةةد

Walk Free, Measurement, Action, Freedom و 
(٥٤) Sasha Jesperson and Rosana Garciandia, “Law enforcement”, Delta 8.7 Thematic Overview, 2018 و 
(٥٥) Chloé Bailey, Pathways to Justice: How Grassroots Organisations are Harnessing the Law to 

Tackle Modern Slavery (Freedom Fund, 2019)و 
 و/www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findingsا ار   (٥٦)
(٥٧) “Towards an inclusive future: shaping the world of work”, Ministerial Declaration adopted at the 

G20 Labour and Employment Ministers Meeting, 17 May 2017و 
؛ عةر  تسةشت التلنولوجيةا مللاهل ةة االجتةار، ٥؛ عر  صندومل ا ريةة، االسةتبياه ٦عر   ترب ا قومل، ص  (٥8)

 Patricia Carrier, “The Modernا  ا اةةر أيلةة ؛3؛ عةةر  منامةةة التلةةارة املنصةةاة يف النةةروي ، ص ٤ص 

Slavery Act turns four today. Is it working? And how can it be improved?”, Business and Human 

Rights Resource Centre, 26 March 2019 واجتماع املا دة املستديرة الدولية ملسايلة الاةركاا والحكيةز علةى ؛
 (و٢٠١٩) وا هلصا  التاي  حنو ىلوالد أهللا عن الرمل املعاصراالست الل يف العما، 

  اارة التلارية األخالِسيةوعر ا منام  اال عتامل واملب (٥٩)
(٦٠) Bali Process, Policy Guide on Following the Money in Trafficking in Persons Cases (2018) و 

http://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
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الة  عقةدها وزراي خارجيةة ليشتناةتاين، وأسةحاليا، وهولنةدا، ىل  جا ةن  ،‘‘املعاصرة واالجتار غلبار
 و(٦١)ومد يو س، ا ا ز على جا زة  ووا، غستلالي الارص املتاحة لتعزيز هذ  الحتيباا

وتشصيص مزيد مةن املةوارا لللوةوا العامليةة مللاهل ةة الةرملو هلاة  ا  وتقوي ا لوماا أيل -٢8
مةةن منامةةة التعةةاوه والتنميةةة يف امليةةداه االِستصةةااي ا  ولةةد 3٠ ، رصةةد٢٠١3و ٢٠٠٠الاةةحة وةةّ 
واليةةةّ اوالر يف املسةةةاعدة ا اا يةةةة الرريةةةة للقلةةةاي علةةةى أكةةةلال االسةةةت الل الةةة   ٤أكلةةةر مةةةن 

مليةوه اوالر  ١٥٠، حي  زاا متوسع االلتزاماا السةنوية مةن ٧-8تاملوا اآله ال اية اادح 
ادديةةةةةد ‘‘ الصةةةةندومل العةةةةةامل ’’ويتةةةةةو  اآله  و(٦٢)٠١٠٢مليةةةةوه اوالر يف  ٤٥٠ىل   ٢٠٠١يف 
مليةةةوه  ١٠٠مليةةةوه اوالر وصةةةندومل ا ريةةةة  ٧٥ىلاارة أكلةةةر مةةةن ‘‘  هنةةةاي االسةةةحِسامل املعاصةةةر’’

ىل  صةةندومل األمةةم املت ةةدة االسةةتكماين للتربعةةاا مةةن ا  اوالر  ٧٢٤.8٢٥اوالر، وِسةةدم  الةةدول 
املسةةةاعدة ىل  اآلالح مةةةن النةةةاس الةةةذين الةةةذي يقةةةدي  ،(٦3)أجةةةا ملاهل ةةةة أكةةةلال الةةةرمل املعاصةةةرة

 تعر وا لالا ما من أكلال الرمل املعاصرةو
وصورة متزايدةو هلقد حاي  الدعوة للعما مةن أجةا ىلهنةاي ا  وتُعد هذ  ادووا عاملية حق -٢٩

 ؛(٦٤)مةةةن كةةةا منطقةةةةا  ولةةةد 8٥العمةةةا ادةةةربي والةةةرمل املعاصةةةر واالجتةةةار غلباةةةر وت ييةةةد أكلةةةر مةةةن 
 ١٥من أهداح التنمية املستدامة، وتطوع  ٧-8كاي يف الت المي املعمل غل اية كر ا  ولد ٢٢ ويعد
مةةع ا  ولةةد ٤٥الةة  أالقوةةا الت ةةالميو وعمةةا أكلةةر مةةن ‘‘ البلةةد الرا ةةد’’للماةةاركة يف مبةةاارة ا  ولةةد

جامعةةةة األمةةةم املت ةةةدة يف و ةةةع لوحةةةاا املتاوعةةةة الُقطريةةةة للمسةةةاعدة يف ِسيةةةاس التقةةةدي ا ةةةرز حنةةةو 
 و٧-8ة ٌقيق ال اي

لال طةةالمل يف ا  وغ  ةةاهلة ىل  اسةةتلاغا ا لومةةاا، وةةدأا ادوةةوا الةة  وُةةذل  مةة خر  -3٠
مةن املبةااراا مةن  حيويةة ومزاهةرةو ع خريطة الناا  العامل  ملناهلة للرمل تلامي عةن اا اةة 

خريطةةة  ‘‘ العةةامل  للةةرمل املعاصةةر الةةدليا’’القاعةةدة ىل  القمةةة ووليةةة يف  يةةع أحنةةاي العةةاوو ويتةةيح 
منامةة ووكالةة تتنةاول  تلةمي أكةلال  ٢.٩٠٠للب   ماتوحة  لعامة الناس وِساعدة  ويا ا تلم 

وتقةةوي هةةذ  املنامةةاا والوكةةاالا مبلموعةةة واسةةعة مةةن األ اةةطة،  و(٦٥)ولةةدا   ١٩٩الةةرمل، وت طةة  
لة اايو ويف الوِسة   اسةا، تتةيح يف للس الدعوة والتوعية والتلقيمي والتدرين والوِساية واعم ال مبا

علةةةى ا  ح ةةة  ملنامةةةاا ومبةةةااراا تتعةةةاوه مةةةع كةةةركاي مةةةن ا  تااعليةةة خريطةةةة الةةةرمل املعاصةةةر الةةةيال  
  و(٦٦)القطاع اخلاص مللاهل ة الرمل

تسةشت التلنولوجيةا مللاهل ةة ’’وِسد أخذا مبااراا القطاع اخلاص تنتار وسرعة، مةن  -3١
ليشتناتاين   ااي دنة للقطاع املامن معنية شكلال الرمل مباارة ’’ىل   (٦٧)‘‘غألكشاصاالجتار 

__________ 

 و www.financialsectorcommission.orgا ار  (٦١)
(٦٢) Kelly Gleason and James Cockayne, Official Development Assistance and SDG Target 8.7: 

Measuring Aid to Address Forced Labour, Modern Slavery, Human Trafficking and Child Labour 

(New York, Delta 8.7 and United Nations University, 2018) و 
 و٢٠١8األول/ايسمرب كا وه   3١حب  (٦3)
 و https://delta87.org/wp-content/uploads/2018/11/Call-Action-End-Forced-Labour_19-Nov-2018.pdfا ار  (٦٤)
 و www.globalmodernslavery.orgا ار  (٦٥)
 و www.modernslaverymap.orgا ار  (٦٦)
 و www.bsr.org/en/collaboration/groups/tech-against-traffickingا ار  (٦٧)

http://www.financialsectorcommission.org/
https://delta87.org/wp-content/uploads/2018/11/Call-Action-End-Forced-Labour_19-Nov-2018.pdf
http://www.globalmodernslavery.org/
http://www.modernslaverymap.org/
http://www.bsr.org/en/collaboration/groups/tech-against-trafficking
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والاةةبلة العامليةةة لشعمةال التلاريةةة التاوعةةة ملنامةةة العمةةا الدوليةةة  ،(٦8)‘‘املعاصةرة واالجتةةار غلباةةر
ومنوةةاج عمةةا االتاةةامل العةةامل  لشمةةم املت ةةدة واةة ه العمةةا الال ةةق يف  (٦٩)واةة ه العمةةا القسةةري
عن املزيد من ادووا ا لية ملا  اي امليلو ت يف هو ت كو ت  هللال   ،(٧٠)سالسا ا مداا العاملية

 الذي يعما على تعبكة القطاع اخلاص يف سبيا ىلهناي الرملو

 ما هي اليدابري الفعالة؟  
أمرع غلت األاية للاالة استشداي املوارا ا دواة حبلمةة، سةواي مةن  ما هو هلعِّالىله هلوم  -3٢

ةق التةدخالا  ةرر حي  اللااية والاعاليةة غلتمتةع غ ةق يف الت ةرر مةن الةرمل ا  ، وللاالةة أال تُل  
والعبوايةةةو ور ةةةم ودوايةةةة القةةدرة علةةةى ٌديةةةد التةةداوت الاعالةةةة يف أي معةةة  علمةة  اِسيةةةق وسةةةبن 

وةةةدأا  ،(٧١)النةةةدرة يف وةةةرام  ِساولةةةة للمقار ةةةة ويف الرصةةةد والتقيةةةيم علةةةى مسةةةتوى السياسةةةة العامةةةة
كمةا و  (٧٢)ن القطاع اخلاص واملمارسوه والبةاحلوه يف ٌديةد رةاا الاعاليةةا لوماا واملاحنوه م

  و(٧3)رؤى هلاحصة يُقدي االجتواا القلا   للم اكم ا ِسليمية  قومل ا  ساه
حةةب وىله كةةاه هنةةاا اعةةحاح شه ا جةةراياا الاعالةةة للقلةةاي علةةى الةةرمل جيةةن أه  ،أوال   -33

تعمةا علةى  طةةامل واسةع وتعةةاف الةدواهلع العةةاورة لل ةدوا الوانيةة والعامليةةة ملةا االةةرة عةرب ا ةةدوا 
علةةى الناةةا  علةةى املسةةتوى ا  متزايةةدا  والتمويةةا الةةدومن وسالسةةا ا مةةداا العامليةةة، هلةة ه هنةةاا تركيةةز 

ويتطلةةةةن اإةةةةاُل تةةةةداوت هلعالةةةةة للتصةةةةدي للةةةرمل ىلجةةةةرايااس وليةةةةة  لةةةةدعم ادوةةةةوا الدوليةةةةة  و(٧٤)ا لةةة 
هلعلةةى سةةبيا امللةةال، ِسةةد  و(٧٥)و حةةداث الت يةةت املسةةتداي هلعةةاال  ا  والتاةةريعاا ا ليةةة وتنايةةذها تنايةةذ

لا عنةدما ُيةدث االسةت الل يف ملةاه وةدا؛ وللةن ىل يلوه االسةتلمار يف اجملتمعةاا ا ليةة هلعةاال  
حةةدث علةةى اةةول اةةرمل االةةرة تتسةةم غملرو ةةة، ِسةةد تةةدعو ا اجةةة ىل  اسةةتوداح وةةرام  الوِسايةةة يف 

__________ 

 و www.financialsectorcomission.orgا ار  (٦8)
 و٤٧، ص ٢٠3٠و ع حد للسشرة حبلول منامة العما الدولية،  (٦٩)
 و www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/decent-work-supply-chainsا ار  (٧٠)
تلنولوجيةةا مللاهل ةةة االجتةةار، ؛ وعةةر  ٌةةالمي تسةةشت ال١عةةر  الصةةندومل العةةامل  مةةن أجةةا ىلهنةةاي الةةرمل املعاصةةر، ص  (٧١)

 و 3ص 
(٧٢) Pauline Oosterhoff and others, Modern Slavery Prevention and Responses in South Asia: An 

Evidence Map (London, Department for International Development, 2018); and Katharine Bryant 

and Bernadette Joudo, “Promising practices: what works? A review of interventions to combat 

modern day slavery”, Walk Free Foundation, 2018. A promising example of a monitoring and 

evaluation network established by practitioners is Monitoring and Evaluation of Trafficking in 

Persons عن كبلة  رصدس وتقييمس يناكوا املمارسوهوا  واعد ملاال  ‘‘ وتقييم االجتار غألكشاص رصد’’يعد و 
، ٢٠٠٥يوز/يوليةةةا  ٢٦، ا لةةةم الصةةةاار يف سةةةيليااين  ةةةد هلر سةةةاا لمةةةة األوروويةةةة  قةةةومل ا  سةةةاه، ِسلةةةية  (٧3)

ولمةةة العةةدل التاوعةةة  ؛٢٠١٠كةةا وه اللاين/ينةةاير   ٧، ا لةةم الصةةاار يف را تسةةيمي  ةةد ِسةةربص وروسةةياوِسلةةية 
 ٢٧، ا لةةم الصةةاار يف خةةدجياتو كةةوراو  ةةد  ووريةةة النيلةةرلللماعةةة االِستصةةااية لةةدول  ةةرب أهلريقيةةا، ِسلةةية 

عمةةال مةةزارع الربازيةةا اخللةةراي وولمةةة البلةةداه األمريليةةة  قةةومل ا  سةاه، ِسلةةية  ؛٢٠٠8تاةرين األول/أكتةةوور 
 و٢٠١٧ ب/أ سطس  ٢٢، ا لم الصاار يف  د الربازيا

 United States Department of State, Traffickingو ؛٢عةر  هلريةق مةو ل للب ةوث يف جمةال االجتةار والةرمل  (٧٤)

in Persons Report June 2018و 
(٧٥) Delta 8.7 Symposium: Local Approaches to Modern Slavery (New York, 26 March 2019); and 

Alison Gardner, “An introduction to local approaches to tackling modern slavery”, contribution to 

the Delta 8.7 Symposiumو  

http://www.financialsectorcomission.org/
http://www.unglobalcompact.org/take-action/action-platforms/decent-work-supply-chains


A/HRC/42/44 

GE.19-12716 14 

وغمللةةةا، هلاةةة  حةةةّ أه الةةةدروس املسةةةتاااة مةةةن ىل ةةةااي  و(٧٦)جمتمعةةةاا املصةةةدر أو املقصةةةد املعنيةةةة
الطةةاوع الررةة  علةةى القطةةاع  ةةت الررةة  ِسةةد تلةةوه ِساولةةة للنقةةا مةةن سةةيامل ىل   خةةر، ِسةةد تتطلةةن 

وملةال للةس االٌةاا  ا ،ارجة عالية من ا لول ا لية ملةا وجةوا  قةاغا مصةممة خصيصة ادووا
العاي للعمال املنزليّ يف هو ت كو ت، أو أ اطة التوعية ال  تقوي ْبا  قاغا ِسا مة لصاحل القطاع 

ويف وعةةة  السةةةياِساا ِسةةةد ٌتةةةاج ىل   و(٧٧) ةةةت الررةةة ، مللمةةةا اأب عليةةةا اٌةةةاا عمةةةال غكسةةةتاه
محايةةةة علةةى اةةةول وةةةراا هلةةرة وعينوةةةا، ملةةةا ادوةةوا الةةة  يبةةةذاا االٌةةاا الةةةدومن لنقةةةاغا  جوةةوا

األرجنتةةةّ،  - وولنةةةدا، وغرا ةةةواي - العمةةةال واالٌةةةاا الةةةدومن للعمةةةال املنةةةزليّ يف وةةةراا أوكرا يةةةا
 و(٧8)ماليزاي - جنوب أهلريقيا، وىل دو يسيا - ليسوتو - وزمباووي

هناا تركيةز متزايةد علةى الاةراكاا وةّ أصة اب املصةل ة املتعةداين علةى أسةاس  ا ،  ي -3٤
، الةذي جيمةع ٧-8االعحاح شه هناا حاجة  لنو  كل  متعدا األوجا جتا  الرملو ويعد ٌةالمي 

وةةةةّ ادوةةةةاا الااعلةةةةة علةةةةى  يةةةةع املسةةةةتوايا للتعةةةةاوه وو ةةةةع االسةةةةحاتيلياا وتبةةةةاال املعةةةةارح 
يباةر غخلةت اةذا التوجِّةا الةذي ياةما  ، ملاال  ٧-8أجا ٌقيق ال اية والتعليا إبحراز تقدي من 

ومةةةةن املبةةةةااراا الةةةة  تباةةةةر غخلةةةةت  و(٧٩)مبةةةةااراا متعةةةةداة ادوا ةةةةن السةةةةحاتيلية ملاهل ةةةةة الةةةةرمل
الةةذي ُياةةرا الةةدول واملنامةةاا الدوليةةة مةةع القطةةاع ‘‘ مباحلةةاا غمن لشعمةةال التلاريةةة منتةةدى’’

اخلةةاص يف سةةبيا توسةةيع  طةةامل الاةةرص القا و يةةة والاةةرعية الةةرة اليةةد العاملةةة وملاهل ةةة االجتةةار 
غلباةةر ومةةا يتصةةا وةةا مةةن اسةةت الل، مبةةا يف للةةس عةةن اريةةق تعزيةةز وتنايةةذ وارسةةاا العمةةا  ةةت 

 و(8٠) يع مراحا سلسلة ىلمداااهتاالتعساية يف 
ةةز وعةة  املبةةااراا علةةى معادةةة العوامةةا الداهلعةةة ىل  الةةرمل املعاصةةر وواسةةطة التمويةةا  -3٥ وترك ِّ

املشتلع والتدخالا ا اا يةو هلعلى سبيا امللال، هناا تعاوه يف الالبّ وّ ا لومة  والصندومل  
 ‘‘االجتماع  للتشايمي من حدة الاقةر وا وكمةةمعود هليالر ’’العامل   هناي االسحِسامل املعاصر، و

)ال سيما النسةاي( ا  وادواا  الااعلة من القطاع اخلاص على ور م  لتدرين العمال األكد  عا
ويودح الرب م  ىل  تلبيةة  ا ويف وفا مي البناي وتنسيبوم لدى أرغب عما وليّ ملتزموه أخالِسي

مةا يف ا سةلاي مةع أهةداح ا لومةة يف تطةوير البنيةة احتياجةاا الصةناعة مةن العمةال املوةرة، ويع
لسةةار ىل  اخلةةارج للعمةةا عةةن ا، ويتةةيح للعمةةال وةةدا ا  ‘‘ا وهةةن  إ ا وهةةن  إ ا وهةةن  ’’الت يةةة ٌةة  كةةعار 

 و(8١)الذي جيعلوم أكلر عر ة للرمل واالست الل
ريةق ماةاركتوم عةن ا هناا اعحاح متزايد شه منح الل ااي والناجّ صالحية وصوات   ا ، لل -3٦

الناةةطة يف تصةةةميم الةةربام  والسياسةةةاا وتنايةةذها يُعةةةزِّ ز هةةذ  املبةةةااراا ويعةةوا غلاا ةةةدة علةةى النةةةاجّ 
ويُعةةةةةد النةةةةةاجوه يف و ةةةةةع هلريةةةةةد لل ةةةةةدي  عةةةةةن خةةةةةرباهتم واحتياجةةةةةاهتم  و(8٢)ويعةةةةةزز حقةةةةةومل اللةةةةة ااي

__________ 

لرعاية كبلاا مقدم  ‘‘ الب ر الساخنة هن ’’؛ و ع صندومل ا رية ٥عر  صندومل ا رية، االستبياه  (٧٦)
 اخلدماا يف املنااق املستودهلة لدعم الل ااي ومعادة حاالا األهلراا املعر ّ للمشاارو

 و 83-٧٧، ص ٢٠3٠و ع حد للسشرة حبلول ومنامة العما الدولية،  (٧٧)
 و 8١املرجع  اسا، الصا ة  (٧8)
 و/www.alliance87.orgا ار  (٧٩)
 و/www.baliprocess.net/bali-process-government-and-business-forumا ار  (8٠)
  و٦عر  الصندومل العامل   هناي االسحِسامل املعاصر، ص  (8١)
 و ٥؛ ا ار  عر  م سسة ا عتامل، ص ٥عر  كبلة الناجّ، ص  (8٢)

http://www.alliance87.org/
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ديةةد مةةا ِسةةد ننةةع الةةرمل أخةةذ وهنةةاا جوةةد متزايةةد، لةةيس لدراسةةة النةةاجّ والنلةةاة و  و(83)واهتمامةةاهتم، ٌو
لتملةةّة النةةةاجّ ليلو ةةةوا غحلةةّة ومةةةداهلعّ وِسةةةااة ا  النةةةاجّ وعةةّة االعتبةةةار هل سةةةن، وىلاةةةا أيلةةة راي 

وتوجةد مبةااراا هامةة ترمة  ىل  تعزيةز تعبكةة جوةوا النةاجّ وتنسةيقوا، مةن  و(8٤)لل ركة املناهلة للةرمل
ةةالمي النةةاجّ يف ِسبيةةا اجمللةةس االستاةةاري امل عةةمل غالجتةةار غلباةةر، وكةةبلة النةةاجّ الوانيةةة، ٌو

ينب ة  أه تلةةوه السياسةاا املسةةتنتة ’’ومةةن إ هنةاا رأي متنةةايس يقةول ىل ةةا  و(8٥)الةوالايا املت ةدة
 و(8٦)‘‘آبراي الناجّ واملبااراا ال  يقواها الناجوه ه  القاعدة وليس االستلناي

تعتمةد  ااا  أه التدخالا الناج ة تعما آبليةاا السةومل، ر ةم أهنةا المثة رأي متنايس م ا ،راوع -3٧
عليوةةا هلقةةعو وجتةةري علةةى حنةةو متزايةةد ت لم لةةة مبةةااراا الاةةااهلية يف سالسةةا التوريةةد  طةةواا أخةةرى 
لتاليع األعمال التلارية على اال طالع مبسة وليتوا عةن احةحاي حقةومل ا  سةاه مةن خةالل التنايةذ 

ويةةة املتعلقةةة غألعمةةال التلاريةةة وحقةةومل ا  سةةاه، مبةةا يف للةةس مةةن خةةالل وةةذل الاعةال للمبةةاائ التوجي
عةةن اسةةتشداي التةة ابت وىلاتحةةة سةةبا اال تصةةاح مةةن  العنايةةة الواجبةةة يف مراعةةاة حقةةومل ا  سةةاه، هللةةال  

األ رار ال  تتسبن هليوا األعمال التلاريةو وِسد وُذل  املزيد من ادوةوا يف السةنوا األخةتة، وللةس 
صةةةس اومن ملةةةزي ِسةةةا و   يُةةةنام، يف ىلاةةةار القةةةا وه الةةةدومن  قةةةومل ا  سةةةاه، أ اةةةطة الاةةةركاا  وصةةةيا ة

قيقةةة عةةةرب اةةةذ  ال ايةةةة، ِسةةةرر جملةةةس حقةةةومل ا  سةةةاه يف ا  الوانيةةةة و تهةةةا مةةةن م سسةةةاا األعمةةةالو ٌو
ىل ااي هلريق عاما حلوم  اومن ماتو  العلوية معمل غلاركاا عةرب الوانيةة و تهةا مةن  ٢٦/٩ ِسرار 
 و(8٧)سساا األعمال هليما يتعلق حبقومل ا  ساهم  
هناا اعحاح متزايد وقوة كاِّس من البيا ا اللشمة والتلنولوجيا الذكيةةو هلاة   ا ،خامس -38

منامة يف حلقة عما  امتوا جامعة األمةم املت ةدة  ١٠٠التق  أكلر من  ٢٠١٩كبا /هلرباير 
وِسةد و ج ةدا  و(88)الستلالي ىلملا ية استشداي علم ا اسوب والذكاي االصطناع  مللاهل ة الةرمل

 أااة تلنولوجيةةة رِسميةةة مسةةتشدمة مللاهل ةةة ٢٦٠أه هنةةاا أكلةةر مةةن ا  مةة خر  خريطةةةع ُو ةةع  للماةةود
وجيةةةري اسةةةتشداي تقنيةةةُة  و(8٩)يف املا ةةةة منوةةةا يف جنةةةوب اللةةةرة األر ةةةية 38الةةةرمل املعاصةةةر، توجةةةد 

سلسلة السلالا امل لقة لت سّ التتباع يف سالسا ا مداا وتعزيةز املصةاار املسة ولة ووارسةاا 
ملنصاا الرِسمية لتملّ العمال املواجرين مةن تبةاال املعلومةاا عةن أرغب التوفيميو وُتستشدي ا

هلقا مةةة االٌةةاا الةةدومن لنقةةاغا العمةةال عةةن مستاةةاري التوفيةةمي  و(٩٠)العمةةا ا ةةاليّ وا تملةةّ
 الح وكالة يف ىل دو يسيا، وماليزاي، و يبال، والالبّ، وِسطر، واململلة العرويةة  ١٠تلم أكلر من 

__________ 

 و ٧عر   ترب ا قومل، ص  (83)
 A. Nicholson, M. Dang and Z. Trodd, “A full freedom: contemporary survivors’ definitionsا اةر   (8٤)

of slavery”, Human Rights Law Review, vol. 18, No. 4 (December 2018), pp. 689–704 و 
 و/https://survivoralliance.orgو www.state.gov/j/tip/c73433.htm  ا ار (8٥)
 و ٧عر   ترب ا قومل، ص  (8٦)
 www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandا اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   (8٧)

otherbusiness.aspx و 
(88) United Nations University, Code 8.7 Symposium: Using Computational Science and AI to End 

Modern Slavery (New York, 19–20 February 2019) و 
  و٥عر  تسشت التلنولوجيا مللاهل ة االجتار، ص  (8٩)
 Hannah Thinyane and Franciscaو ؛٦ عةر  صةندومل ا ريةة، االسةتبياه ؛‘‘املباارة التلارية األخالِسية’’ عر  (٩٠)

Sassetti, “Apprise: using sentinel surveillance for human trafficking and labor exploitation”, UNU-

CS Policy Briefs, 2019 و 

http://www.state.gov/j/tip/c73433.htm
https://survivoralliance.org/
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وجيري اسةتشداي الصةور السةاتلية لت ديةد املواِسةع  و(٩١)ن اهلورة وهو ت كو ت، والصّالسعواية، وس
وتاةةةتح التلنولوجيةةاا الرِسيمةةةة ادديةةدة للتمويةةا خيةةةاراا جديةةدة للقةةةر   و(٩٢)الاةةديدة اخلطةةورة

املتنةةةاه  الصةةة ر، والتةةة مّ املتنةةةاه  الصةةة ر، والدهلعةةةة املتناهيةةةة الصةةة ر ِسةةةد تسةةةاعد علةةةى ا ةةةد مةةةن 
  و(٩3) اار الرمل

 ما الذي ينقص؟  
‘‘ مةةةةا يصةةةةلح’’حةةةب وىله سةةةةاعدا جوةةةةوُا املمارسةةةةّ والبةةةةاحلّ يف الاةةةةروع يف ٌديةةةةد  -3٩

يف اآلراي وا ه ما تاتقر ىلليا جووا ا  متزايدا  تواهلقا  ملواجوة أكلال الرمل املعاصرة، هل ه هناا أيل
 توِسعوا يف املستقباوملاهل ة الرمل املعاصر، ال سيما عند مقار توا شكلال الرمل ال  نلن 

 اليةدي لإلفالت من العقاب على مجيع الةُّعد  
تُعةةةدا  ةةةرورة التصةةةدي السةةةتمرار ا هلةةةالا مةةةةن العقةةةاب وكاالةةةة املسةةةايلة مةةةن املوا ةةةةيع  -٤٠

أل ةا  ةت وةَدا أو  ةت يعاِسةن ا  املتلررةو هلالرمل  ت ِسا وين يف معام البلةداه، وللنةا ال يةزال ِسا مة
 جياا السبا اللايلة وسةد ا  ا العديد من التطوراا ال    تا اصوا أعال  جوواويلِّ   ا وعليا هلعلي

 -مبا يف للةس أتابةت الاةركاا  -اب رة ا هلالا من العقاب هذ  واستشداي أكلال أخرى للت ابت 
وتعزيةةز ا ةةق يف الت ةةرر مةةن الةةرمل ومعادةةة اللةةررو وتتزايةةد ادوةةوا الراميةةة ىل  اسةةتشداي التقا ةة  

وستتزايد أاية هذ  النو  اخلالِسة يف السياِساا الة  تلةوه هليوةا  و(٩٤)يل  يف هذا الصدااالسحات
ِسةةدرة الدولةةةة وسةةةيااة القةةا وه  ةةةعياة، وهةةةو مةةةا مةةن كةةة  ا أه ياةةةما العديةةد مةةةن املنةةةااق املتةةة ابرة 

 املنان يف السنواا القاامةو  وت تِّ  ابرة املتغلنزاعاا واملنااق 
ي الت ا ةة  عةةن الةةدور ا ةةوري للةةدول يف التصةةدي لعهلةةالا ويف الوِسةة  لاتةةا، ينب ةة  عةةد -٤١

وتعيةةةةّ ولةةةةداه  ٧-8مةةةةن العقةةةةابو ومثةةةةة مبةةةةاارة هامةةةةة يف هةةةةذا الصةةةةدا تلمةةةةن يف ِسيةةةةاي ٌةةةةالمي 
وغ صةةول علةةى الةةدعم  و(٩٥)٧-8التزمةة  غلعمةةا واةةلا أكلةةر كلاهلةةة لت قيةةق ال ايةةة ‘‘ را ةةدة’’

جبوواهةا الراميةة ىل  التصةدي ا  ذ  الةدول ِسُةدمالتقمل واملامن من الت ةالمي، مةن املتوِسةع أه يلة  هة
لشكةةةلال املعاصةةةرة للةةةرملو وتتةةةيح هةةةذ  املبةةةاارة هلرصةةةة هامةةةة للتعليةةةا إبحةةةراز تقةةةدي حنةةةو ٌقيةةةق 

الت كد مةن أه الةدول املتطوعةة لتلةوه را ةدة ا  ، وللن سيلوه من األاية مبلاه أيل٧-8 ال اية
  تستشدي املوارا  ال  ٌصا عليوا على حنو هلعالو

__________ 

 و ٦3-٦٢، ص ٢٠3٠و ع حد للسشرة حبلول منامة العما الدولية،  (٩١)
(٩٢) Kevin Bales and others, “Slavery from space: demonstrating the role for satellite remote sensing to 

inform evidence-based action related to UN SDG number 8”, Photogrammetry and Remote 

Sensing, vol. 122 (August 2018), p. 380; and Sarah Scholes, “Researchers spy signs of slavery 

from space”, Science, 19 February 2019و 
 James Cockayne, Innovation for Inclusion: Using Digital Technology to Increase Financial ا اةر (٩3)

Agency and Prevent Modern Slavery, Financial Sector Commission on Modern Slavery and 

Human Trafficking Secretariat Briefing Paper 3 (United Nations University, 2019) و 
(٩٤) “Turning outrage into action: using strategic litigation to combat modern slavery”, Freedom Fund, 

15 December 2015 و 
 و /www.alliance87.org/pathfinder-countriesا ار   (٩٥)

http://www.alliance87.org/pathfinder-countries/
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وسةيتطلن للةس ملةاعاة جوةوا الةدول ملسةايلة كةا منوةا األخةرى عةن ا تواكةاا ا ةق  -٤٢
يف الت رر من الرمل والعبواية، ال سيما يف أهلاع ا االا ال  يلوه هليوا العما القسةري أو  ةت  

 ٤.١، هناا للتقديراا العاملية للرمل املعاصرا  ووهلق و(٩٦)للسياسة العامةا  من  روب السلوا  تاج
وسةةيلت حلةةم هةةذ   و(٩٧)ِسسةةرية تار ةةوا علةةيوم سةةلطاا الدولةةة ليةةوه كةةشص نارسةةوه أعمةةاال  م

وصةرامة لُتسةا ا كةا  ا  أكلةر تةواتر ا  وي اي ىل  وذل الةدول جوةواا  غل ا  اال تواكاا، لو ابُبت ، ِسلق
أه ىل  جمموعة متنوعةة مةن الساةبا الة  نلةن ا  منوا األخرىو وأكارا الب وث ال  ُأجري  م خر 

 (٩8)تُاعا ْبا مس ولية الدولة عن التصةرهلاا الااسةدة ملةوفا  ا ةدوا املاةاركّ يف كةبلاا الةرمل
ىل  الةةةدول الةةة  تقةةةدي ا تمةةةا ا التصةةةةدير  (٩٩)ىل  الدولوماسةةةيّ الةةةذين يسةةةتعبدوه خةةةدي املنةةةازل

  و(١٠٠)للاركاا ال  تعتمد على العمال املستعبدين

 البياانت  
ااامةةةةةة األخةةةةةتة، مبةةةةةا يف للةةةةةس اعتمةةةةةاا منوليةةةةةاا الدراسةةةةةاا علةةةةةى الةةةةةر م مةةةةةن التطةةةةةوراا  -٤3

االستقصا ية املوحدة من امل ير الدومن خلرباي ىلحصاياا العمةا، ٌتةاج البيةا ا األساسةية عةن ا تاةار 
ليلوةا تصةطدي غلطةاوع السةري ألكةلال الةةرمل  و(١٠١)الةرمل ىل  مزيةد مةن التعزيةز هلعمليةة  ةع البيةةا ا ٌو

دواة، وسةةبن االهلتقةةار ىل  تقاسةةم التصةةنيااا ومنوليةةاا  ةةع البيةةا ا والقيةةوا املعاصةةرة، واملةةوارا ا ةة
وتتسةةةم الةةةناو  املوجةةةواة لتقةةةدير اال تاةةةار شهنةةةا مباكةةةرة، مبةةةا أهنةةةا  و(١٠٢)اللةةةرورية علةةةى تقاسةةةم البيةةةا ا

تعمةةا علةةى مسةةتوى عةةال مةةن العموميةةة وِسةةد تُ اةةا االختالهلةةاا اللبةةتة يف سةةرعة التةة ابر علةةى املسةةتوى 
وتعةةد التلةةاليمي  و(١٠٤)ووعةة  املنةةااق ال تُ طيوةةا التقةةديراا املوجةةواة واةةلا جيةةد و(١٠3)الةةوامل اوه

من الاوا ا الر يسيةو وتتسم الةناو  واألاواا املنوليةة املعياريةة لتقةدير اال تاةار ا  والقاولية للتلرار أيل
خةع عنةد ال تاةار مليةوه اوالر لدراسةتّ عةن ا ١ألمي اوالر و ٤٠٠وتلاليمي غهاة، ىلل تحاو  وّ 

__________ 

(٩٦) Philippa Webb and Rosana Garciandia, “State responsibility for modern slavery: uncovering and 

bridging the gap”, International and Comparative Law Quarterly, vol. 68, Issue 3 (July 2019) و
 و ٢عر  هلريق مو ل للب وث يف جمال االجتار والرمل، ص  ا  أيلا ار 

(٩٧) ILO, Walk Free Foundation and IOM, Global Estimates of Modern Slavery, p. 10 و 
 Fact-finding mission on Myanmar: concrete and overwhelming“ا اةةةر، علةةةى سةةةبيا امللةةةال،  (٩8)

information points to international crimes”, Human Rights Council News, 12 March 2018 ا اةر و
 و”Webb and Garciandia, “State responsibility for modern slavery ا  أيل

ون خروول )املدعى عليا(  د وزير الدولة للا وه اخلارجية وك وه ا لمة العليا للممللة املت دة، ِسلية  (٩٩)
وزير الدولة للا وه  ،)مست  مي(  اللومنولوزير الدولة للا وه اخلارجية وك وه و، )مست  مي(  اللومنول

تارين  ١8، ا لم الصاار يف وليبيا )مست  ااه(  د جنا  )مدعى عليا(  اللومنولاخلارجية وك وه 
، رييس )مست   مي/مدعى عليا(  د املالل  و خر )مدعى عليوما/مست  ااه(وِسلية  ؛٢٠١٧األول/أكتوور 

 و٢٠١٧تارين األول/أكتوور  ١8لم الصاار يف ا 
(١٠٠) Webb and Garciandia, “State responsibility for modern slavery”و 
  ا اةر أيلةا   و٢ا اةر  عةر  معوةد ا وسةبة واجملتمةع التةاوع دامعةة األمةم املت ةدة، وعةر  حلومةة وولنةدا، ص  (١٠١)

R. Weitzer, “New directions in research on human trafficking”, The Annals of the American 

Academy of Political and Social Science, vol. 653, No. 1, pp. 6–24 (May 2014)و 
عةةةرو   تةةةرب ا قةةةومل، والصةةةندومل العةةةامل   هنةةةاي االسةةةحِسامل املعاصةةةر، وتسةةةشت التلنولوجيةةةا مللاهل ةةةة االجتةةةار،  (١٠٢)

 ومعود ا وسبة واجملتمع التاوع دامعة األمم املت دة، وهلريق مو ل للب وث يف جمال االجتار والرملو
 وعر  كبلة الناجّ الوانية (١٠3)
 و ١عر  م سسة ا عتامل، ص  (١٠٤)
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ومللما أكار ىلليةا الصةندومل  و(١٠٥)كورا   ٢٤ىل   ١٥األساس وخع النواية، حي  تست رمل كا منوما 
‘‘ تعةةدااااال’’العةةامل   هنةةاي االسةةحِسامل املعاصةةر يف تقريةةر ، هلةة ه هةةذ  املقةةاييس عةةااة مةةا تقتصةةر علةةى 

ليةةا املشةةاار يف سالسةةا  وةةدال   ا مةةداا الالزمةةة أو تقةةديراا اوليةةة مةةن تقةةديراا الاكةةاا املشايةةة، ٌو
أسةةكلة ماةةروعة حةةول ا  وهنةةاا أيلةة و(١٠٦)أوسةةع أِسةةرب ىل  تقييمةةاا ىلاارة املشةةاار يف الوِسةة  ا قيقةة 

ىللا كاه أاواا تقةدير اال تاةار املوجةواة تُاةرز وعة  الاكةاا، ملةا العمةال املنةزليّ، حبية  ُإةرجوم  ما
 يف ِسةةةدرتنا علةةى تقيةةيم مةةةا يصةةلح وأتسةةةيسا  أساسةةيا  أكلةةر مةةن اا ةةةرة اللةةويو وهةةذا ياةةةلا عا قةة

  و(١٠٧)استلاغا الدولة واالسحاتيلياا الدولية على املعرهلة

 توفري انوار   
يتملةةةا الت ةةةدي اللالةةة  يف ودوايةةةة املةةةوارا املشصصةةةة لللوةةةوا الراميةةةة مللاهل ةةةة الةةةرملو  -٤٤

راها الناا  ا جرام  أتيت وليوه اوالر من األرغ  ال  يُد ١٥٠وتقد ِّر منامة العما الدولية أه 
من العما القسري )هلقع( كا عايو وال يُعرح على وجا الدِسةة مقةداُر مةا يُنا ةق كةا عةاي ملواجوةة 
أكةةلال الةةرمل املعاصةةرة، علةةى الةةر م مةةن أه ويةةا ا جامعةةة األمةةم املت ةةدة تاةةت ىل  أه التزامةةاا 

وهةو مةا يعةمل أه ا  اةامل العةاي،  ،مليةوه اوالر سةنواي   ٤٠٠املساعدة ا اا ية الررية تبلةت حةوامن 
وليةةوه  ١٥٠حةةب حبسةةاب التربعةةاا اخلتيةةة اخلاصةةة وا  اةةامل ا لةة ، مةةن  ةةت املةةرجح أه يقةةارب 

اوالر شي حال من األحوالو وليس مثة ما يدعو ىل  اهلحا  أ ا ال ود من وجوا تطةاوق اتي وةّ 
ل ىله ا  اةامل غ لةم ا ةامن ا تمةا، األرغ  واستلاوة ا  اامل؛ وللن غمللا، من الصةعن القةو 

غلنار ىل  التااِّ  و ياب تنسيق اسحاتيل ، مال م  هناي الرملو وللن ِسد تلوه هناا مصةاار 
يويةةا كبةةتة وهلعاليةةة ماليةةة  ةةت مسةةت لة، تةةحاو  مةةن ا  اةةامل علةةى املاةةحايا ىل  التةة مّ، وكالاةةا 

 و(١٠8)ال  ينع الرمل نلن  بطا مللاهل ة املمارساا األعمال التلارية

 اا رتاتيجي للموار  اليخةيص  
هناا اب رة أخرى أصةب   غايةة للعيةاه تلمةن يف ا اجةة ىل  وجةوا تنسةيق اسةحاتيل   -٤٥

ةةةا جمةةةَرا وجةةةوا ٧-8أِسةةةوى يف جوةةةوا الةةةدول الراميةةةة ىل  ٌقيةةةق ال ايةةةة  و وال تتطلةةةن اسةةةحاتيلية م 
وةةا خطةةة  لتشصةةيص املةةوارا املتاحةةة وادمةةع وينوةةا  - ٧-8تتي ةةا اليةةوي ال ايةةة  -هةةدح ماةةحا 

وسةةةُبا وةةةداة جتتمةةةع مةةةن أجةةةا ٌقيةةةق هةةةذا ااةةةدحو  ةةةت أه اجملتمةةةع الةةةدومن ياتقةةةر ىل  العناصةةةر 
األساسةةةية الالزمةةةة لو ةةةع هةةةذ  االسةةةحاتيليةو ىلل ال يوجةةةد هلوةةةم وا ةةةح ألي مةةةن املةةةوارا املتاحةةةة 

ا ةةةداو وحنةةةن ال  عةةةرح تللاةةةة تقلةةةيص عةةةدا للتصةةةدي للةةةرمل، وال للمةةةوارا الالزمةةةة لتلبيةةةة ااةةةدح 
مةن مليةوه  ٤٠ومةن إ ال نلةن تقةدير التللاةة لتقليصةا مةن أكلةر مةن  ،املتلررين من الرمل، أوال  

ىل  الصارو وحب وىله تسلِّ نا ْبةذ  املعلومةاا، هل  نةا ال الةس وعةُد الةناام الة  تسةمح ملةن ويةدهم 
وتنسةةيق ىلجةةراياهتم لت قيةةق  - وةةاا املاحنةةة اخلاصةةةالةةدول واملنامةةاا الدوليةةة واد -هةةذ  املةةوارا 

املستوى املطلوبو و تيلة لذلس، ِسد يلوه هنةاا تبةاين خطةت وةّ املواِسةع الة  تُنا ةق هليوةا املةوارا 
وال تةزال هةذ  ادوةوا املناهلةة للةرمل جُتتةزأُ واةلا  ا وواملواِسع ال  ِسد يلوه هليوا ىل ااِسوا أكلةر أتابةت 

__________ 

  و٢عر  الصندومل العامل   هناي االسحِسامل املعاصر، ص  (١٠٥)
 واملرجع  اسا (١٠٦)
 Jessie Brunner, Inaccurate Numbers, Inadequate Policies: Enhancing Data toا اةةر كةةذلس   (١٠٧)

Evaluate the Prevalence of Human Trafficking in ASEAN (Honolulu, East-West Center, 2015)و 
 وCockayne, Innovation for Inclusion ؛3الصندومل العامل   هناي االسحِسامل املعاصر، ص  عر  (١٠8)
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صةةلة، وال سةةيما يف جمةةال األعمةةال التلاريةةة وحقةةومل ا  سةةاه،  وا ةةح مةةن مبةةااراا أخةةرى لاا
 وادووا الرامية ىل  ٌقيق التنمية املستدامةو 

لقد ودأ هذا يت ةت، ال سةيما أه األحلةاي امللزمةة وبةذل العنايةة الواجبةة يف مراعةاة حقةومل  -٤٦
ى األعمال التلارية علا  تتالِسى لتالِّ ا   وا‘‘ الرمل املعاصر’’ا  ساه ومتطلباا ا والد عن 

حةةب تُةةدم  التالةةت يف ملاهل ةةة الةةرمل يف االسةةحاتيلياا البيكيةةة واالجتماعيةةة وا ااريةةة، ووصةةورة 
 ٢٠١٤وهةةذا عنصةةر أساسةة  مةةن عناصةةر وروتوكةةول ‘‘و االسةةتدامة’’يف جمةةال أعةةم يف عمةةا الاةةركاا 

عمةا الةواملو وتاةر  ووصةاا  قطةة تركيةز يف الا  التااِسية العما ادربي وهو  خذ يف الاوةور أيلة
علةةةى سلسةةةلة ا مةةةداا وةةةذل العنايةةةة الواجبةةةة  PERMEN-KP/2015/35الال  ةةةة ا  دو يسةةةية رِسةةةم 

ويف أسةةةةحاليا، أصةةةةدرا ا لومةةةةة توجيوةةةةاا  و(١٠٩) قةةةةومل ا  سةةةةاه يف ِسطةةةةاع مصةةةةايد األرةةةةاا
أكةةةلال الةةةرمل للاةةةركاا م كةةةدة وو ةةةو  أه تنايةةةذ االلتزامةةةاا املتعلقةةةة غ وةةةالد مبوجةةةن ِسةةةا وه 

للمبةةاائ التوجيويةةة املتعلقةةة غألعمةةال التلاريةةة وحقةةومل ا  يقتلةة  التصةةرح وهلقةة ٢٠١8ملعاصةةرة ا
وللن هناا الللت وا ينب   هلعلا لروع املناِسااا يف ميداه ملاهل ة الرمل غلعما  و(١١٠)ا  ساه

 ،ا  اداري يف كا من األعمال التلارية وحقومل ا  سةاه وجمةاالا التنميةة املسةتدامة األوسةع  طاِسة
  و(١١١)مبا يف للس األسكلة امللارة وا ه يويا التنمية والتلارة والولوج ىل  األسوامل

  ور الناجني  
غ  اهلة ىل  للس، هنةاا اعةحاح متزايةد شه العديةد مةن ادوةوا املبذولةة مللاهل ةة الةرمل  -٤٧

العامةةةة  وصةةةالحية كةةةاهليّ للمسةةةااة يف عمليةةةاا ىلعةةةداا السياسةةةااا  اليةةةوي ال يةةةنح النةةةاجّ اور 
وصةةنع القةةرارو وِسةةد يلةةوه النةةاجوه أِسةةدر علةةى تو ةةيح مةةا املطلةةوب لتعةةاهليوم ومةةا نلةةن القيةةاي وةةا 

 و(١١٢)لل يلولة اوه أه يتعرِّ   خروه الست الل واابا

  ور اليكنولوجيا  
يف تسةةةريع ادوةةةوا املبذولةةةة مللاهل ةةةة الةةةرمل، مثةةةة حاجةةةة ىل  ا  يف حةةّة تةةة اي التلنولوجيةةةا اور  -٤8

ا يطةةة للت كةةد مةةن أهنةةا ٌةةحي وتعةةزز ا قةةوملو وال وةةد مةةن العمةةا يف هةةذا اجملةةال لو ةةع تةةوخ  ا ةةذر و 
عةن معةايت البيةا ا والقواعةد، حبية  نلةن  تعاريمي موحدة ومدو ا للمصةطل اا الر يسةية، هللةال  

 تباال البيا ا، وتت قق ابقة الاركاي يف  وعية البيا ا، ويت كد ادميع مةن أه هنةاا  ةما اس كاهليةة  
مةةن ِسةةدر كبةةت مةةن العمةةا للت كةةد مةةن ا  وال وةةد أيلةة و(١١3) مايةةة حقةةومل اللةة ااي والعمةةال ومصةةا وم

 و(١١٤)أ ةةا جيةةري تطةةوير التلنولوجيةةا و اةةرها يف ولةةداه ادنةةوب، ولةةيس يف البلةةداه املتقدمةةة النمةةو هلقةةع
 وما و يتم للس، هل ه أوجا عدي املساواة القا مة والل راا نلن أه تتااِسمو

__________ 

 و ٦٧، ص ٢٠3٠و ع حد للسشرة حبلول منامة العما الدولية،  (١٠٩)
(١١٠) Government of Australia Department of Home Affairs, “Modern Slavery Act 2018: draft guidance 

for reporting entities”, 2019, p. 9 و 
  ترب ا قوملوعر   (١١١)
  املرجع  اساو (١١٢)
 .Z. Trodd, “Using ICT to find hidden populations”; P ‘‘ ٧-8الرمةز ’’ا ار املساااا التالية يف ملتقى  (١١3)

Jones and C. Setter, “Finding hidden populations: orphanage trafficking”; N. Bliss, “Towards a 

pipeline: technology, techniques and training”; and S. Powell, “A survivor perspective”و 
  و٥تسشت التلنولوجيا مللاهل ة االجتار غألكشاص، ص عر   (١١٤)
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 نكافحة الرقمسيقبلية خطة  -رابعاا  
ىل  ما هو معروح عن الرمل اليوي، وعن الت يتاا ا تملة الة  نلةن أه تواجوةا ا  استناا -٤٩

يف السةةنواا املقبلةةة، وعةةةن حالةةة االسةةةتلاوة القا مةةة، مةةةالا نلةةن أه يقةةةال عةةن الليايةةةة الةة  ِسةةةد 
ىل  ا  واعاليةةةةا واسةةةتناا قبال  تلةةةوه  ةةةرورية لللوةةةوا الراهنةةةة لتتطةةةوِّر يف سةةةبيا التصةةةدي للةةةرمل مسةةةت

 الت ليا الوارا أعال ، تقح  املقررة اخلاصة النو  التامنو 
ال وةةةد لللوةةةوا املبذولةةةة مللاهل ةةةة الةةةرمل أه تصةةةبح أكلةةةر منوليةةةة، أي أه تتطلةةةن  ،أوال   -٥٠

ا  ِسا مةةا  اإةةال ىلجةةراياا علةةى  يةةع املسةةتوايا ومةةن كاهلةةة ادوةةاا الااعلةةةو وسةةيتطلن هةةذا تالةةت 
ليةةةا الةةةنامو وتُعةةةد أكةةةلال الةةةرمل املعاصةةةرة منتلةةةااس معقةةةدة  للطريقةةةة الةةة  تعمةةةا ْبةةةا  ُاةةةُم علةةةى ٌ

املنتلاا السياسية واالجتماعية واالِستصااية العامليةة؛ و هنةاي الةرمل، ال وةد مةن ت يةت الطريقةة الة  
ة، ومبةا أه عمليةاا السةببية تلةوه يف أحيةاه كلةتة متعةداة و ةت خطية و(١١٥)تعما ْبا تلس الةنام

وِسةةد يلةةوه الت ليةةا ا اسةةوج  و(١١٦)املةة ابرة جيةةن أه تسةةتند االسةةتلاغا ىل  هلوةةم الةةنام املعقةةدة
اذ  ال اية، وللس على سبيا امللال يف االستاااة املللى من املوارا املشصصة للماه ا ةد ا  مايد

امةةة أو هلوةةم التااعةةا وةةّ ملةةو ا الاةةبلاا ا جراميةةة املن ،(١١٧)األِسصةةى مةةن األابةةر االجتمةةاع 
ا  وسةيلوه علةى جوةوا ملاهل ةة الةرمل أيلة و(١١8)اللالعة يف الرمل على كبلة ا  ح   وخارجوةا

استشداي  يع القنواا املتاحة لت ديد أكلال الةرمل املعاصةرة والتقلةيص منوةا، مبةا يف للةس البة  
  و(١١٩)األساسية االجتماعية والص ية العمومية القا مة

زال هنةةاا ا اصةةاي وةةّ ابيعةةة ادوةةوا الدوليةةة الناكةةكة وتاةةت وعةة  املصةةاار ىل  أ ةةا ال يةة -٥١
مللاهل ة الرمل ال  جتري من القمة ىل  القاعدة ووّ ابيعةة الةناو   ا ليةة، الة  تعمةا مةن القاعةدة 

ولتلوه جووا ملاهل ة الةرمل هلعالةة  و(١٢٠)ىل  القمة، الالزمة  لت قيق ت تا ابقايف وجمتمع  مستداي
دالةةة ادنا يةةة ووةةّ التةةدخالا األخةةرى الةة  تعمةةا علةةى التملةةةّ جيةةن أه جتمةةع وةةّ جوةةوا الع

القةةا وين للاكةةاا اللةةعياة، مبةةا يف للةةس مةةن خةةالل املنامةةاا واالٌةةاااا العماليةةة وتعزيةةز ِسةةدراا 
املةةةةوفاّ ا ليةةةةّ وامل سسةةةةاا ا ليةةةةة، والةةةةروع وةةةةّ ادوةةةةوا ا ليةةةةة وادوةةةةوا الوانيةةةةة وا ِسليميةةةةة 

 اسةةا، هلةة ه صةةلة الوصةةا الالزمةةة لال لةةماي ىل  هةةذ  ادوةةوا  خةةذة يف  ويف الوِسةة  و(١٢١)والعامليةةة
ومةةن خةةالل  ،(١٢٢)الاوةةور، يف كةةلا مبةةااراا ِسطاعيةةة ومبةةااراا سالسةةا ِسيمةةة علةةى حةةد سةةواي

__________ 

  و3ِساره عر  هلريق مو ل للب وث يف جمال االجتار والرمل، ص  (١١٥)
 و٦؛ وعر  كايس من ماس، االستبياه ٤، ص ‘‘ا قومل  ترب’’عر   (١١٦)
(١١٧) K.L. Maass, A. Trapp and R. Konrad, “Optimizing placement of residential shelters for human 

trafficking survivors”, Socio-Economic Planning Sciences ِسيد املراجعة(و( 
 و ٦عر  كايس من ماس، االستبياه  (١١8)
 ر ا موِسع تقييم التعر  الباري واملباارة التلارية األخالِسيةو ع (١١٩)
، تقريةةةر حبلةةة  مةةةن ملتةةةن املاةةةو  ‘‘التعةةةاوه مةةةن أجةةةا ا ريةةةة  كةةةراكاا مللاهل ةةةة الةةةرمل يف اململلةةةة املت ةةةدة’’ (١٢٠)

 و٢٠١٧املستقا املعمل مبلاهل ة الرمل و ترب ا قومل يف جامعة  وتن واي 
 و ٥عر  صندومل ا رية، االستبياه  (١٢١)
و جيري و ع املبااراا القطاعية يف ِسطاعاا ملا اللاكاو وصيد األراا واملنسوجاا وِسطاع ا للحو ياا (١٢٢)

ومن األمللة ال  تبار  ت، الاريق العاما املعمل غمل كوالا الب رية التايلندية وقيااة املباارة التلارية األخالِسية 
وتادا هذ  املباارة، ال  تاما جتار التلز ة واملوراين  الب رية التايلنديةوملعادة ِسلااي الرمل يف صناعة األ ذية 

(، واملناماا  ت ا لومية ملا ادمعية الدولية مللاهل ة الرمل، واألعمال التلارية )املتاجر اللربى أساسا  
ملعنية ا لية والدولية والنقاغا ملا االٌاا الدومن لعمال النقا، وم ير والنقاغا، على التواصا مع ادواا ا

وتتواهلر معلوماا ىل اهلية على الراوع  الر يسية، مبن يف للس وللو العمال والاركاا التايلندية وحلومة اتيلندو
 و www.ethicaltrade.org/programmes/thailands-seafood-industry التامن 

file:///C:/Users/Valued%20Customer/Documents/Bonnie%20Wordsmith/Documents%202019/July/www.ethicaltrade.org/programmes/thailands-seafood-industry
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لصةندومل ا ريةة الة  هتةدح ‘‘ ا ريةة وةزود’’جووا مدروسة لروع القاعدة ىل  القمة، ملا مبةاارة 
وتركةز علةى اللة يةو  ىل  يلّ ِسااة علةى املسةتوى ا لة  وونةاي حركةة مناهلةة للةرمل أكلةر  ةوال  

اإةةةال خطةةةواا  - ا لةةةوميّ و ةةةت ا لةةةوميّ علةةةى حةةةد سةةةواي -وللةةةن سةةةيتعّ علةةةى املةةةاحنّ 
حاح غ اجةة ىل  االسةتلمار يف مدروسة للنار ىل  أوعد من اوراا التمويا القصةت األجةا واالعة

  و(١٢3)ت تا ُمنتا م ُيدث على املدى الطويا
البلةةةةداه والقطةةةةاع اخلةةةةاص مةةةةن حلةةةة  أِسةةةةوى لبيةةةةاه الاوا ةةةةد الةةةة  سةةةةتلنيوا وال وةةةةد مةةةةن  -٥٢

و ونلةن اسةتلالي ارا ةق التعاو يةاا يويةامةزااي مةن االستلمار يف ادووا املبذولة مللاهل ةة الةرمل و 
صةةناايق و مةةن ِسبيةةا ادةةوا ز العامةةة، وِسةةرو  األااي، ، مل القا مةةة علةةى التةة ابتالتمويةةا مللاهل ةةة الةةر 

ا  صندومل العامل   هناي االسحِسامل املعاصةر وعلةُيما و  و(١٢٤)النتا  ، وسنداا األابر االجتماع 
 للتمويا يف هذا اجملالوا  مبتلر ا  راا صندومل النتا   ويقدي هنل من
الرمل ىل  أه تصبح علمية أكلرو هلقد التزم  الةدول جين مواصلة جووا ملاهل ة  ا ،  ي -٥3

و ولةةن يتطلةةن ٢٠3٠غإةةال تةةداوت هلوريةةة وهلعالةةة للقلةةاي علةةى الةةرمل حبلةةول عةةاي  ٧-8يف ال ايةةة 
تعزيةةز اللقاهلةةة ا  ٌديةةد التةةداوت الاعالةةة جمةةرا مواصةةلة االسةةتلمار يف  ةةع البيةةا ا وتباااةةا، وةةا أيلةة

وإصةيص املةواراو وِسةد جةاي يف أحةد العةرو  الةواراة أ ةا  القا مة على العلةم يف و ةع السياسةاا
ينب ةةةة  للسياسةةةةة العامةةةةة أه تسةةةةتند ىل  أالةةةةة؛ وىللا و يلةةةةن هنةةةةاا اليةةةةا، هلةةةة ه ا لمةةةةة تقلةةةة  ’’

واألسةةس لتطةةوير ملةةا هةةذ  اللقاهلةةة  و(١٢٥)‘‘وت ديةةد  تةةا   واختبارهةةا ِسبةةا ٌديةةد أاةةر السياسةةاا
وللةةةةن سةةةةيلوه  ،(١٢٦)‘‘٧-8التةةةةا ’’ة ملةةةةا موجةةةةواة، مبةةةةا يف للةةةةس مةةةةن خةةةةالل املبةةةةااراا ااامةةةة

لالستلمار املستداي، واالهتماي، والدعم من الدول األعلاي والقطاع اخلاص أايةة غل ةة يف تطةور 
  و(١٢٧)تلس اللقاهلة والبيا ا الالزمة لو ع السياساا وطريقة هلعالة

جيةن مواصةلة جوةوا ملاهل ةة الةرمل ىل  أه تصةبح علميةة أكلةرو هلونةاا يف الوِسة   ا ، لل -٥٤
، وةا وحةب ىلاةار ٧-8الراهن اهلتقار ىل  ىلاار عامل  ماحا لتنسيق ا جراياا حنو ٌقيق ال ايةة 

لاوةةةم أي املةةةوارا جيةةةري اسةةةتشداموا وشي الطةةةرملو ونلةةةن للةةةدول األعلةةةاي أه تتشةةةذ خطةةةةواا 
دو ا لاا الصةةةلة غ وةةةالد عةةةن املسةةةاعدة املةةةن االتاةةةامل علةةةى عديةةةدة لو ةةةع هةةةذا ا اةةةار، مةةة

ىل  و ع خطة عمةا  ٧-8لتقييم تللاة ٌقيق ال اية  ٧-8ا اا ية الررية ىل  استشداي ٌالمي 
 كاملة لتعبكة املوارا املطلووة وىل ااِسوا وصورة أكلر هلعاليةو 

ىلجنةازاا كبةةتة يف التقةةدي ا  حاليةة ويبةدو أ ةةا مةةن املسةتبعد أه ٌقةةق ادوةةوا املتارِسةة القا مةةة -٥٥
و ويصةعن يف الوِسة  ا ا ةر القةول مةا ىللا كةاه هنةاا ٌةرِّا ٢٠3٠حبلةول عةاي  ٧-8حنو ال اية 

أِسةةرب ىل  ال ايةةة، أو ىللا مةةا كةةاه العلةةس هةةو الصةة يحو وىللا كا ةة  الةةدول األعلةةاي تر ةةن يف 
د األولةةةوايا ، هلةةةال وةةةد مةةةن وجةةةوا  اةةةاي أو ةةةح لت ديةةة٢٠3٠حبلةةةول عةةةاي  ٧-8ٌقيةةةق ال ايةةةة 

__________ 

  و٢اي االسحِسامل املعاصر، ص عر  الصندومل العامل   هن (١٢3)
(١٢٤) International Capital Markets Association, “Working towards a harmonized framework for impact 

reporting for social bonds”, June 2018و 
  و٤عر  هلريق مو ل للب وث يف جمال االجتار والرمل  (١٢٥)
 واة ه الةةرمل املعاصةر واالجتةار غلباةر والعمةةا القسةري وعمةا األااةةال هةو ِسطةن معةةريف ىلللةحوين‘‘ ٧-8التةا ’’ (١٢٦)

مةةةن أهةةةداح  ٧-8يةةةدير  مركةةةز جامعةةةة األمةةةم املت ةةةدة حبةةةوث السياسةةةاا كمسةةةااة يف الت ةةةالمي املعةةةمل غل ايةةةة 
 التنمية املستدامةو

 و١٢٦-١٢٥، ص ٢٠3٠و ع حد للسشرة حبلول منامة العما الدولية،  (١٢٧)
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ألحةةد ا  ىل  زاياة املشةةاارو ووهلقةةا  وإصةةيص ىل اةةامل املةةوارا علةةى أسةةاس األابةةر ا تمةةا، وةةا واسةةتناا
هلقةةةع، وللةةةن اجملتمةةةع الةةةدومن ا  ولةةةد ٢٠التقةةةديراا، يقةةةع حةةةوامن أروعةةةة أفةةةاس  ةةة ااي الةةةرمل يف 

زاايا يف هلوةم وغمللةا، هنةاا ا و(١٢8)يبذل أي جود لحكيةز ا  اةامل أو الةدعم حنةو تلةس البلةداه ال
اسةحاتيلياا ِسا مةة للت كةد ا  الصلة وّ  اةوب النةزاع والتعةر  للةرملو ومةع للةس، ال توجةد حالية

 و(١٢٩)من أه ادووا املبذولة مللاهل ة الرمل مدجمة يف االستلاوة للنزاعاا منذ البداية
كما ال يوجد  ااي وا ح  اد جوةوا ادوةاا املعنيةة للتصةرح وطريقةة منسةقة لتقةدمي  -٥٦

لةةةدعم للبلةةةداه أو اجملتمعةةةاا ا ليةةةة أو القطاعةةةاا الةةة  ُيةةةدِّ ا اجملتمةةةع الةةةدومن أ ةةةا ينب ةةة  منُ وةةةا ا
للمااركة مع ’’األولويةو وكما يقول الصندومل العامل   هناي االسحِسامل املعاصر هل ه هناا حاجة 

اكى ا لوماا يف و ع اسحاتيلياا هملاهل ة الرمل  ماحكة من حي  املللية والت سيس وتتم
لعمةا أصة اب املصةل ة ا  ، الة  تتةيح ىلاةار ‘‘البلد الرا د’’وتقوي مباارُة ‘‘و مع األولوايا الوانية

مةةن أجةةا اعةةم ادوةةوا الةة  تبةةذاا ا لومةةة، وتناةةيم هةةذ  الاةةراكاا مةةن خةةالل  ٧-8يف ٌةةالمي 
اختيةةةار صةةةريح تُعةةةرب عنةةةا الةةةدول وادوةةةاا املعنيةةةة األخةةةرىو وحةةةب اآله و يلةةةع الت ةةةالمي أي 
ترتيبةةاا لصةةيا ة اسةةحاتيلية ماةةحكة لتشصةةيص املةةوارا ا ةةدواة وةةّ هةة الي الاةةركاي أو لت ديةةد 

ا تملة األخةرى علةى أسةاس األابةر ا تمةا أو للت كةد مةن أه املةوارا ‘‘ البلداه الرا دة’’ىلملا ياا 
الةواراة يف ال  ُحادا يف الواِسع ُاستشدم  وطريقة هلعالة  حراز تقةديو وغلناةر ىل  االلتزامةاا 

ومبةةةا أه ‘‘ الةةةدعوة ىل  العمةةةا مةةةن أجةةةا ىلهنةةةاي العمةةةا ادةةةربي والةةةرمل املعاصةةةر واالجتةةةار غلباةةةر،’’
لتعبكةة ا  مايةدا  ىل ةاهلي يف املا ة من سلاه العاو، هل ه للس ِسةد يتةيح واةال   ٥3البلداه امل يدة يلا 

 ملا هذ  املناِسااا االسحاتيليةو 
املناهلةة للةةرمل أكلةر اسةةتدامة، مبعة  أهنةةا جيةن أه تُةةدم   جيةةن أه تصةبح ادوةةوا  ا ،راوعة -٥٧

الراميةة  ىل  ٌقيةق التنميةة املسةتدامةو وهةذا أمةر  ةروري ا  على حنو أهللةا يف ادوةوا األوسةع  طاِسة
أله العمةةةا للةةةبح اواهلةةةع أكةةةلال الةةةرمل املعاصةةةرة ينطةةةوي علةةةى العمةةةا مةةةن أجةةةا ٌقيةةةق ادوا ةةةن 

سةةّ هلةةرص ا صةةول علةةةى ١سةةبا العةةي  )ااةةدح األخةةرى للتنميةةة املسةةتدامة، أال وهةة    (، ٌو
ويةةا سلسةةلة ا مةةداا، وا مةةاايا ٥(، واملسةةاواة وةةّ ادنسةةّ )ااةةدح ٤التعلةةيم )ااةةدح  (، ٌو
وسةتتشذ هةذ  ادوةوا أايةة متزايةدة يف  (١3٠)(١٦( وم سساا أِسوى )هةدح ١٢البيكية )اادح 

تاةةةة يا اآلمن، وت ةةةةت املنةةةةان، والت يةةةةت سةةةةيامل الت ةةةةوالا االجتماعيةةةةة واالِستصةةةةااية النا ةةةةة عةةةةن ال
الةةةدن رايفو وتنطةةةوي الصةةةلة غألهةةةداح األخةةةرى علةةةى القةةةدرة علةةةى معادةةةة العوامةةةا االجتماعيةةةة 
واالِستصةةااية ألكةةلال الةةرمل املعاصةةرةو وغ  ةةاهلة ىل  للةةس، هلةة ه مناومةةة األمةةم املت ةةدة للتنميةةة 

ت ةةدة والللةةاه االِستصةةااية ا ِسليميةةة، تةةةوهلر املسةةتدامة، ال سةةيما األهلرِسةةة القطريةةة التاوعةةة لشمةةةم امل
البةةة  الت تيةةةة، والدرايةةةة، و ليةةةاا التنسةةةيق لتقةةةدمي حلةةةول مللاهل ةةةة الةةةرمل علةةةى  طةةةامل واسةةةع، مةةةن 
خةالل أاةةر العمةةا اململوكةة لل لومةةةو وللةةن حةب اآله فلةة  ِسلةةااي ملاهل ةة الةةرمل هللةةرة اار ةةة 

البلةةةد ’’مةةةر أه يت ةةةت  نلةةةن ملبةةةاارة ىل  حةةةد كبةةةت يف العمةةةا ا اةةةا   للمنامةةةةو وال وةةةد اةةةذا األ
أه تعر  عملية  على البلداه املتلقية والبلداه امللياة للعمةا  ٧-8ال  أالقوا لت المي ‘‘ الرا د

مبلموعةةة واسةةعة مةةن اخلةةرباا واملةةوارا، تةةتم تعبكتوةةا عةةن اريةةق الت ةةالمي وتُناةةذها األهلرِسةةة القطريةةة 
__________ 

  و١مل   هناي االسحِسامل املعاصر، ص عر  الصندومل العا (١٢8)
  و٤عر  املركز الدومن لتطوير سياساا االرة، االستبياه  (١٢٩)
  عر   ترب ا قوملو (١3٠)
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 مةةن املاةةاركة مةةن اا اةةة أوسةةع مةةن أصةة اب أكةةربا  لشمةةم املت ةةدةو ويةةد أه للةةس سةةيتطلن ِسةةدر 
لالسةةتاااة مةةن تنةةوع املسةةاااا  ٧-8متلةةاهلرة ومطةةراة وكةةااهلة يبةةذاا ٌةةالمي ا  املصةةل ة وجوةةوا

 ال  نلن ألعلاي الت المي تقدنواو 
علةى حنةو أكلةر منوليةةو وِسةد   تسةتنت غلنةاجّال وةد دوةوا ملاهل ةة الةرمل أه  ا ،خامس -٥8

كا   هناا مبااراا هامة يف وع  البلداه يف اآلو ة األختة للحكيز على اعم الل ااي وو ةع 
مةةن الت ةةوالا السياسةةية ويلةةّ النةةاجّ مةةن املاةةاركة  لةةدعم اللةة ااي، ومحةةايتومتاةةريعية أاةةر 

ا، ال سةةةيما حةةةول الةةةدعم ومةةةع للةةةس ال تةةةزال هنةةةاا اب ةةةرا و(١3١)واعاليةةةة أكةةةرب يف ا يةةةاة اجملتمعيةةةة
وللةةن هنةةاا املزيةةد وةةا نلةةن القيةةاي وةةا للةةماه اسةةتاااة اجملموعةةة  و(١3٢)الطويةةا األجةةا لللةة ااي

اللاملة من ادووا العاملية وا ِسليمية والوانية من الرؤى الااحصة ال  نلن أه أييت ْبا النةاجوه 
كةاا اللةعياة أو األهلةراا املوماةوه للت ابت يف و ع الربام  وتصميم السياساا والتنايذو وتعد الا

  و(١33)والل ااي والناجوه يف كلت من األحياه أهللا من يداهلع عن مصا وم اخلاصة
يتعةةةةّة أه تصةةةةةبح جوةةةةةوا ملاهل ةةةةةة الةةةةةرمل لكيةةةةةة مةةةةةن حيةةةةة  تسةةةةةشت  ا ،وأخةةةةةت  ا ،سااسةةةةة -٥٩

والسةةواتا التلنولوجيةةاا الرِسميةةة، مةةن الةةذكاي االصةةطناع  والةةتعلم اآلمن ىل  الطةةا راا وةةدوه ايةةار، 
‘‘ ٧-8الرمةز ’’واالستاعار عن وعةد، ومةن حية  الةناو  ادديةدة للتمويةاو ونلةن أه تتةيح مبةاارة 

هلعالةةة وكاةة ة ومبد يةةةو وينب ةة  للتطبيقةةاا التلنولوجيةةة أه تسحكةةد، ماةةاركة ِسنةةاة واحةةدة لتناةةيم 
يم مةن ِسبيةا ، مع االستاااة من التوجيواا األختة واة ه التصةمغححاي حقومل ا  ساه ا ،أساس

وِسةةد تلةةوه التقنيةةاا والتلنولوجيةةاا  و(١3٤)‘‘اعةةم ماةةاركة العامةةا وواسةةطة مبةةاائ التلنولوجيةةا’’
  و(١3٥) رورية لللامي عن األكلال املستلدة من الرمل وملاهل تواا  ادديدة أيل

 اا ينياج واليوصيات -خامساا  
 اا ينياج -ألف 

األخورى صواحبة انةولحة تكوون  يسهم وجو  إجراءات تيخوذها الودول واجلهوات  -٦٠
حنوووو اا كبووري اا  أكثوور منهجيووة وعلميووة وا وورتاتيجية وا وويدامة ومسوووينرية ابلنوواجني وذكيووة إ ووهام

كما أن هناك حاجة إىل معاجلة النظم الو  جتعول النوا   القضاء على أشكال الرق انعاصرة.
انيعلقوووة ابناليوووة عرضووة لكشوووكال انعاصووورة للووورقا مبوووا يف ذلووك اجلوانوووب انيعلقوووة ابألنظموووة 

مون الضورورة مبكوان و  العانية واإلنياج واليجارة والينمية وهجرة اليد العاملة والةحة العاموة.
موون  7-8الغايووة اختوواذ هووذج اإلجووراءات  ون مزيوود موون اليووالخري إذا كووان ا بوود موون  قيووق 

 . ٢٠٣٠أهداف الينمية انسيدامة حبلول عام 
__________ 

؛ وعةةةر  ٦؛ وعةةةر   تةةةرب ا قةةةومل، ص 3؛ وعةةةر  حلومةةةة وولنةةةدا، ص 3و ١عةةةر  حلومةةةة ىلسةةةرا يا، ص  (١3١)
 و٤للب وث يف جمال االجتار والرمل  ؛ وعر  هلريق مو ل٤تسشت التلنولوجيا مللاهل ة االجتار، ص 

 و٥عر  صندومل ا رية، االستبياه  (١3٢)
 و٥عر  املركز الدومن لتطوير سياساا االرة، االستبياه  (١33)
عةةةةةةر   ا  ا اةةةةةةر أيلةةةةةة /https://westprinciples.org/start-with-integrity-and-purposeمتةةةةةةا  علةةةةةةى الةةةةةةراوع   (١3٤)

 و٦م سسة ا عتامل، ص 
 و ٤؛ وعر  حلومة وولندا، ص ٧عر  الصندومل العامل   هناي االسحِسامل املعاصر، ص  (١3٥)

https://westprinciples.org/start-with-integrity-and-purpose/
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 توصيات موجهة إىل الدول -ابء 
من أجل اليةدي اليوم بفعالية لرّق الغودا توصوي انقوررة اخلاصوة أبن تعيمود الودول  -٦١

  النهج انبني أعالج ابختاذ اإلجراءات اليالية
ر ما هو دائم من دوة يف جمال  )أ(  وضع خطط عمل وطنية نكافحة الرق ُتسخِّّ

ناليوووة واليوووات تنظووويم احلمايوووة ااجيماعيوووةا والةوووحة العاموووةا وانشووورتقت العاموووةا والردابوووة ا
 السوق ليحديد أشكال الرق انعاصرة واليةدي هلا ومنعها؛

إ ماج  ليل خماطر الرق يف ااتفادوات اليجاريوة الثنائيوة وانيعود ة األطورافا  )ب( 
  ودرارات متويل الينمية ووضع الربامج اإلمنائيةا واليات الردابة انالية العانية؛

 اإلدليمية والدولية هلجرة اليد العاملة للحد من خماطر الرق؛تعزيز الرتتيبات  )ج( 
الينفيذ الفعال للمبا ئ اليوجيهية انيعلقة ابألعموال اليجاريوة وحقووق اإلنسوان  )ا( 

مون خوالل اليودابري اليشوريعية والينظيميوة واإل اريوة ذات الةولةا مون دبيول اختواذ تودابري جتعول موون 
 اا؛ملزماا ان واإلبالغ أمر بذل العناية الواجبة حلقوق اإلنس

اليةوووديق علوووى بروتوكوووول منوووع ودموووع ومعادبوووة ااجتوووار ابألشوووخاصا و اصوووة  )هة( 
النساء واألطفالا انكمِّّل اتفادية األموم انيحودة بشوالن اجلرميوة اننظموة عورب الوطنيوةا وبروتوكوول 

واتفاديووة  ١٩٣٠انلحووق ابتفاديووة منظمووة العموول الدوليووة بشووالن العموول اجلووربي لعووام  ٢٠١٤عووام 
 (؛١٩٠)ردم  ٢٠١٩منظمة العمل الدولية بشالن العنف واليحرش لعام 

  قيق انساواة يف مكان العمل للحد من اليعرض للرق؛ )و( 
 معاجلة اآلاثر اخلاصة للرق على النساء والفييات؛ )ز( 
تعزيز األ ا  العلمي لسيا ات وبرامج مكافحوة الورق عون طريوق اليعواون  ) ( 
وتقا م البياانت األ ا ية انيعلقة حباات الرق وخةائةه يف إطار الواية القضوائية ليطوير 

  للدولا وذلك ابلعمل يف شراكة مع الوكاات وانبا رات اليقنية ذات الةلة؛
اليعاون حىت تيضمن السيا ات والربامج اإلدليمية والوطنية أحدث األفكوار  ) ( 

 من أهداف الينمية انسيدامة؛ 7-8ليحقيق الغاية ‘‘ لةتدابري فعا’’العلمية بشالن ما يشكل 
تعزيوووز اإلطوووار اا ووورتاتيجي للعمووول الووودوب نكافحوووة الووورقا بطووورق منهوووا  عوووم  )ي( 

‘‘ موون أهووداف الينميووة انسوويدامةا 7-8اليحووالف انعووغ ابلغايووة ’’اجلهوو  اليعاونيووة الدوليووة مثوول 
مبوا رة ’’أو ‘‘ لورق انعاصور وااجتوار ابلبشورالدعوة للعمل من أجول إاواء العمول اجلوربي وا’’أو 

 ؛‘‘ليخينشياين إلنشاء جلنة للقطاع اناب معنية أبشكال الرق انعاصرة وااجتار ابلبشر
ا ويعراض موودوانت اإلبووالغ عوون انسواعدة اإلمنائيووة الرةيووة القائمووة لييسووري  )ا( 

 ؛7-8الغاية  ليل اإلنفاق على الينمية يف  بيل  قيق 
العمول مون أجول وضوع ا ورتاتيجية عانيوة مشورتكة متونة األولويوة ليخةوويص  )ل( 

 انوار  يف جهو  مكافحة الرق للبلدان ال  هي يف أمس احلاجة إليها؛
اليالكد مون أن اجلهوو  انبذولوة نكافحوة الورق تسوينري ابلنواجني وتركِّوز علوى  )ي( 

اق ومحوواييهم و عمهووم يف الضووحاق عوون طريووق إ موواج أحكووام تيعلووق بيحديوود النوواجني الضووح
اليشوووريعات الوطنيوووة اخلاصوووة ابألشوووكال انعاصووورة للووورق وإ مووواج معوووارف النووواجني الضوووحاق 
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ومسامهيهم بكل احورتاما وعلوى حنوو منةوف وشوامل للجميوع يف وضوع السيا وات وتةوميم 
  وتنفيذ الربامج على الةعيد احمللي واإلدليمي والعاني؛

افحوووة الووورق عووون طريوووق العمووول موووع دطووواع إضوووفاء الطوووابع الوووذكي علوووى مك )ه( 
اليكنولوجيا العواني ليعزيوز ا ويخدام علووم احلا ووب واليكنولوجيوات الردميوة لوضوع  ار وة 

 نكافحة الرق؛اا  يا ة صارمة علمي
            إاثرة الشوووووووانل بشووووووالن اليقوووووودم احملوووووور  يف الوووووودول األخوووووورى حنووووووو  قيووووووق  )س( 
 الدوري الشامل؛  أثناء عمليات اا يعراض 7-8الغاية 

وضع خطة ُتركز على اإلنسوان لعواا العمول واليموا  اليعواون مون النقواابت  )ع( 
العمالية ودطاع األعمال اليجارية من خوالل احلووار ااجيمواعي مون أجول معاجلوة الثغورات يف 

 وعن أشكال الرق احلالية والناشئة العمل الالئقا فضالا 

 جاريةتوصيات موجهة إىل األعمال الي -جيم 
ييعني على األعمال اليجارية  عم الدول اعيموا  الونهج انقورتل لليةودي للورق يف  -٦٢

  انسيقبلا مبا يف ذلك من خالل ما يلي
بووذل العنايووة احلوق يف اليحوورر موون الوورق مون خووالل  فعووال شووكلب أن تضومن )أ( 

 اخلالق وإاتحة  بل اانيةاف واليعويض؛ الواجبة واا يخدام
 على جعل خماطر الرق نري مقبولة يف النظم انالية وااديةا ية؛العمل  )ب( 
تعزيز بيان جدوى اا يثمارات اخلالية من الرقا  اخول األعموال اليجاريوة  )ج( 

 و ال ل اإلمدا  اخلاصة هبا على حد  واءا ومن خالل اا يثمار يف األعمال اليجارية األخرى؛
مبووووا يف ذلووووك عوووون طريووووق ا وووويخدام اا وووويثمار يف احللووووول الذكيووووة للوووورقا  )ا( 

 اليكنولوجيات الردمية؛
العمل عن كثب مع الناجني والضحاق لليالكد من ا يفا ة اجلهوو  انبذولوة  )هة( 

  نكافحة الرق يف انسيقبل من خرباهتم.

 توصيات موجهة إىل اجمليمع اندين واألو اط األكا ميية - ال 
 ا مييووة أن يودعموا الوودول يف اعيموا  هووذا الوونهجاينبغوي للمجيمووع انودين واألو وواط األك -٦3

  مبا يف ذلك من خالل ما يلي
مواصلة  عم اجمليمعات احمللية انيضررة على بنواء دودراهتا علوى الةومو  يف  )أ( 

  وجه أشكال الرق انعاصرة؛
العمووول علوووى مسووواءلة الووودول واألعموووال اليجاريوووة عووون واجباهتوووا واليزاماهتوووا  )ب( 

ج حقووق اإلنسوان عون طريوق اليقاضوي وتةوّرف أصوحاب انةولحة والوودعوة ومسووولياهتا جتوا
 العامة واخلاصة؛

  إبرا  الدور انركزي للناجني يف اجلهو  الفعالة نكافحة الرق؛ )ج( 
 اليعجيول يف فهوم كيفيووة إاواء الورقا مبووا يف ذلوك مون خووالل اليعواون موع الوودول )ا( 

  األعضاء من أجل تعزيز الةلة بني العلوم والسيا ات.
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 توصيات موجهة إىل اننظمات الدولية -هاء 
 ينبغووي للمنظمووات الدوليووة أن توودعم الوودول يف جهو هووا الراميووة إىل معاجلووة مسوواللة الوورقا -٦٤

  وا  يما ابلقيام مبا يلي
 األولويووة ليخةوويص انوووار انسووامهة يف وضووع ا وورتاتيجية عانيووة مشوورتكة متوونة  )أ( 

 يف جهو  مكافحة الرق للبلدان ال  هي يف أمس احلاجة إليها؛
تيسووري حةووول الوودول علووى مووا يلووزم موون متويوول و عووم تقووغ وتكنولوجيووات  )ب( 

 لينفيذ ا رتاتيجيات فعالة نكافحة الرق؛
وضوووع معوووايري تقنيوووة واليوووات عانيوووة ليسوووريع مجوووع البيووواانت وتبا هلووواا مثووول  )ج( 

 الدرا ة اا يقةائية الوطنية عن العمالة ومدوانت اإلبالغ عون نظوام الةوحة العاموةا نهجياتم
  ومدوانت اإلبالغ عن انساعدة اإلمنائية الرةيةا وتةنيفات الضُّعف؛

 إ ماج اجلهو  انبذولة نكافحة الرق يف احلود مون خمواطر الكووارث واا ويجابة )ا( 
 عات واأل مات؛اإلنسانية ويف اا يجاابت للنزا

ق/الناجني يف ر وووم السيا وووات وتةووووميم اليشوووجيع علوووى مشووواركة الضوووحا )هة( 
 الربامج وتنفيذها.

    


