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 مجلس حقوق اإلنسان

 الدورة الثامنة واألربعون 
 2021تشرين األول/أكتوبر  1 -أيلول/سبتمبر   13
 من جدول األعمال 3البند  

واالقتصادية    اسيةتعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان، المدنية والسي
 ذلك الحق في التنميةية والثقافية، بما في واالجتماع

 الصلة بين التشرد وأشكال الرق المعاصرة  

تقرير المقرر الخاص المعني بأشككككال الرق المعاصكككرة، بما في ذلك أسككك اب ا    
 *وبوكاتاوعواقب ا، تومويا أ

 موجز  
م هذا التقرير وفقًا    ر  10/ 42نسااااااااا  مجلس حقوق ال  لقرار يقدَّ لس تجديد والية  المج فيه  ، الذي قرَّ

 المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها.المقرر الخاص 

شااااااااردو   ويحّدد المقرر الخاص في هذا التقرير العوامل التي تجعل المشااااااااردين، بما في ذلك الم  
ااًة لئسااتشئل وألشااك  المظاهر  بعض   بّين ال الرق المعاصاارة. اما ي داخليًا وملتمسااو اللجوو والئجنو ، عًر

علن الممارساا  الجيدة وعلن الرئيساية للرق التي يتعر  لها المشاردو  علن نقاق العال ، ويسالل ال اوو 
  ر  لها المشردو  والتصدي لها. التحديا  المستمرة فيما يتعلق بمنع أشكال الرق المعاصرة التي يتع 

  المدني، وأع اااو األوسااا  تمع  المج الدول، وققاع األعمال، و ويقّدم المقرر الخاص توصاايا  ىلن   
اعلة في مجال العمل النسااااني لتوفير توجيها  بنَّاوة بشاااأ  الايتية التي يمكن  األكاديمية، والجها  الف
 بها معالجة الحالة الراهنة.
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 A/HRC/48/52 األم  المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

26 July 2021 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/48/52 

GE.21-10331 2 

 مقدمة -أوالا  
ااااااع الئجنين،  الحالية الذارى الساااااانوية الساااااابعين لئتفا ية  2021تصااااااادف ساااااانة  -1 الخاصااااااة بًو
والعشاارين للمباد   الساانوية السااتين التفا ية خفض حاال  انعدام الجنسااية، والذارى الساانوية ال ال ةارى والذ

معاصرة، بما في ذلك أسبابها  التوجيهية بشأ  التشرد الداخلي. ويرى المقرر الخاص المعني بأشكال الرق ال
  جنو  وعديمو الجنساااااية والمشاااااردو  الئ  ذلك   لحالة المشاااااردين، بما في   وعواقبها، أ  الوقت مناساااااا لجراو تقيي  

  2021سااااانة  73/327لنت الجمعية العامة في قرارها  داخليًا، فيما يتعلق بأشاااااكال الرق المعاصااااارة. اما أع
ولذا، يت ااامن هذا التقرير فرعًا عن أساااوأ أشاااكال عمل األ فال  سااانًة دولية للق ااااو علن تشاااشيل األ فال.  

 .( 1)   ني منها األ فال المشردو التي يعا

مليو  شاااااااخي في جميع أنحاو العال ،  82,4، بلغ عدد النازحين قسااااااارًا  2020وفي نهاية سااااااانة   -2
  48مليو  الجئ، و  4,26ومن بين هؤالو، اا  هناك    .( 2) في المائة من سااااااااااااكا  العال  1ما يقرب من  أي

ر  .( 3) مئيين ملتمس لجوو  1,4مليو  مشاااااااااارد داخليًا، و  18ا دو  ين ممشااااااااااردعدد األ فال ال  أ  يبلغ ويقدَّ
 4,2في المائة(. وعئوة علن ذلك، يبلغ عدد عديمي الجنساااااااااااية   42مليو  شاااااااااااخي ) 35ه  عامًا ما مقدار 
صااوا  يير الرسامية ىلن أ  واحدًا من ال ثئثة أشاخاص عديمي الجنساية  . وتشاير الح( 4) مئيين شاخي

يمي الجنسااااااااية في العال ، ن عدعة مايا من ميانمار أكبر جمويشااااااااكل أفراد الروهين   .( 5) ه  من المشااااااااردين
واليوم، تقول معظ  حااال     .( 6) ه  ىلن بنشئديش ومااليزياا، وااذلاك ىلن الهنااد وبلاادا  أخرى نزح معظم وقاد

 .( 7) سنة في المتوسل 26سنوا  و 10النزوح حيث يتشرد الئجنو  لمدة تتراوح بين  

شااااارد، في بلدا  المرور الت  حالةلمعاصااااارة قبل الوقوع في المشاااااردو  ألشاااااكال الرق ا  وقد يتعر  -3
ااع   العابر وفي ِجها  ااو  للرق أو لممارسااا  شاابيهة بالرق في حاال  متصاالة بالًو الوصااول. وقد يتعًر

النساني وييره، بما في ذلك في المخيما  وخارجها. وتبرز أوجه ال عف التي يعانو  منها بقرق مختلفة  
 رد ونتيجًة له علن حد سواو. للتشبًا أشكال الرق المعاصرة سب حسا السياق. وقد ُتمّ ل 

وقد أصاااااادر المقرر الخاص دعوة ىلن مجموعة واسااااااعة من أصااااااحاب المصاااااالحة، بما في ذلك الدول  - 4
ينا   األع ااااو، والمؤساااساااا  الو نية لحقوق النساااا ، ومنظما  المجتمع المدني، وايانا  األم  المتحدة، واله 

أ  يوجه شاااكره ىلن  هاما  لئساااتنارة بها في بح ه. وهو يودّ   ىسااا تقدي بحقوق النساااا ، من أجل  القليمية المعنية  
جميع أصاااحاب المصااالحة الذين اساااتجابوا لدعوته ىلن تقدي  تقارير، ويرحا بالمشااااراة التي تمخ ااات عنها هذه 

ة  المكتبي. وتجدر الشااار   التي ُجمعت عن  ريق البحث واسااتند المقرر الخاص أي ااًا ىلن المعلوما     . ( 8) العملية 
 ىي احية وال ُيراد بها توفير وصف شامل للحاال . األم لة المذاورة في التقرير هي أم لة  ن أ  ىل 

  

أسااوأ    من اتفا ية منظمة العمل الدولية بشااأ   (أ)3يشااير المقرر الخاص بصاافة خاصااة ىلن العمل القسااري الوارد وصاافه في المادة   (1)
 .(182)رق   1999أشكال عمل األ فال، 

(2) Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Refugee Data Finder  .
  (.2021 حزيرا /يونيه 18 ت  تحدي ه في) /www.unhcr.org/refugee-statistics متاح علن

 ,Internal Displacement Monitoring Centre  مليو  شااااخي )انظر  55المرجع نفسااااه. وقد يبلغ عدد المشااااردين داخليا   (3)

Global Report on Internal Displacement 2021 (Geneva)).)  
(4) UNHCR, Refugee Data Finder.  
(5) Norwegian Refugee Council and Tilburg University, “Statelessness and displacement: a 

humanitarian challenge”, April 2016. 
(6) UNHCR, “The displaced and stateless of Myanmar in the Asia-Pacific Region” (January 2021). 
(7) Elizabeth Ferris, “When refugee displacement drags on, is self-reliance the answer?”, Brookings, 

19 June 2018 . 

 .www.ohchr.org/EN/Issues/Slavery/SRSlavery/Pages/ReportHRC48.aspx جميع المعلوما  متاحة علن (8)
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 األنشطة ذات الصلة بالوالية -ثانياا  
خئل الفترة المشااااااااامولة بالتقرير، شاااااااااارك المقرر الخاص في مجموعة واساااااااااعة من المناقشاااااااااا   -5
  الجها  مع لآلراو منتظماً   تبادالً   وأجرى يها.  و عللق ااااااأشاااااكال الرق المعاصااااارة واالمبادرا  المتعلقة بمنع  و 

 اشااترك  اما. المدني  المجتمع من وبأفراد  متعددين  حكوميين  بمم لين  والتقن الرق،  لمكافحة الرئيسااية الفاعلة
 قد  عو  ،2020  ساااااااااابتمبر/أيلول في شاااااااااابكية دراسااااااااااية  حلقة تنظي  في النسااااااااااا   لحقوق   الامنولث مبادرة مع

المجتمع المدني من الهند وباكسااااااااتا ، بتيساااااااايٍر من الصااااااااندوق النرويجي  ما  منظ  مختلف  مع  مشاااااااااورتين
لحقوق النساااااااا . وعئوة علن ذلك، شاااااااارك في حلقة نقاظ اشاااااااترات في تنظيمها اللجنة األفري ية لحقوق  

 واأل فال. وراز العديد تجار باألشاخاص، ال سايما النسااوالنساا  والشاعوب، والمقررة الخاصاة المعنية باال
التحادياا  الخقيرة المااثلاة في ساااااااااااااايااق جاائحاة    تمااعاا  المعقودة مع مم لي المجتمع المادني علناالجمن  

ااااااااااااااوع التقرير األول المقاادم من المكلف باالوالياة ىلن 19-مر  فيروس اوروناا )كوفيااد (، التي ااانات مًو
  .( 9) 2020 مجلس حقوق النسا ، في عام

هة ىلن جيا في ى ار متابعة الرسااائل الموجنولو التاراا  الخاص اتصاااال  بشاا  كما أجرى المقرر -6
  2020. وفي هذا السااااااااياق، عقد في أيلول/ساااااااابتمبر  2020مختلف الشااااااااراا  والدول األع اااااااااو في عام 

المعني بمساااااااااااألة حقوق  اجتماعًا عن  ريق النترنت مع ىحدى الشاااااااااااراا  باالشاااااااااااتراك مع الفريق العامل  
، شاااااارك المقرر 2021األعمال. وفي أيار/مايو ساااااا   مؤسااااا  عبر الو نية وييرها من  النساااااا  والشاااااراا 

ًاية األم  المتحدة لحقوق النساا  في ى ار مشاروع األعمال  الخاص في جلساة ىحا ة خاصاة نّظمتها مفو
تناولت األعمال التجارية وحقوق    (،B-Tech Projectالتجارية وحقوق النسااااااااااااااا  في مجال التانولوجيا )

 . ولوجيا الرائدة في العال  وعدة مكلفين بواليا  أخرى لتان ا  اسا ، وح رها عدد من شراالن 

، أصاابا المقرر الخاص شااريكًا بصاافة رساامية لفريق التنساايق المشااترك بين  2021وفي حزيرا /يونيه   - 7
  االساتنماني للتبرعا  ونًا وثيقًا مع صاندوق األم  المتحدة  الوااال  لمكافحة االتجار باألشاخاص. وتعاو  أي اًا تعا 

في    و مجلس ىدارة الصاااندوق والمشااااراة فحة أشاااكال الرق المعاصااارة، بسااابل منها االجتماع بأع اااا مكا   أجل   من 
 .  2020ديسمبر  اانو  األول/   2حلقة دراسية شبكية معقودة بمناسبة اليوم الدولي للشاو الرق، في  

بااااال -8 المقرر الخاااااص يعوفيمااااا يتعلق  ىجراو زيااااارة ىلن مو زيااااارا  الققريااااة، اااااا   في  نيااااا  ريتاااااتزم 
. واا  ال بد من ىرجاو ائ الزيارتين  2021أيساااااقس  حزيرا /يونيه، وزيارة أخرى ىلن ساااااري الناا في  ب/

 .19-نتيجًة لجائحة اوفيد

ه المقرر الخاص بيانا  ورساائل مختلفة ىلن الدول والشاراا  الخاصاة  -9  ، وقد صادر معظمهاكما وجَّ
 ا  الخاصة.جراوال ن بواليا  أخرى في ى ارباالشتراك مع مكلفي 

 تعريف المشردين -ثالثاا  
في هذا التقرير، يقبَّق تعريف واساع لمصاقلا لالمشاردينل بحيث ي ا  المشاردين نتيجًة لمجموعة  -10

المفاجنة الظهور أو البقينة   عري اااة من األساااباب، بما في ذلك النزاع المسااالا، وانتشاااار العنف، والاوار 
و مجموعا  لمنظمة الدولية للهجرة لالمشردينل علن أنه  أشخاص أف اوتعرّ والمشاريع النمائية.    الحدو ،

أشااخاص ُأريموا علن الفرار أو اًااقروا للفرار أو لمشادرة دياره  وأماكن ىقامته  المعتادة، ىما عبر الحدود  
ا  لنسوق االعنف، أو انتهاكا  حق ا نتيجًة لنزاع مسلا أو حاال  انتشار، وال سيمالدولية أو داخل دولة ما

  

(9) A/HRC/45/8.  
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وال يتناول هذا التقرير    .( 10) تجنبًا آلثار هذه الحاال أو اوار   بيعية أو ناجمة عن النشااااااا  البشااااااري، أو 
  ًا ألوجه فنة العمال المهاجرين، يير أ  بعض أوجه ال ااااعف التي تعاني منها هذه الفنة قد تاو  مماثلة عملي 

   .( 11) دو  ال عف التي يعاني منها المشر 

ًااع الئجنين، 1لن النحو المحدد في المادة جئ، ع الئ قلا  وينقبق مصاا  -11   )أ( من االتفا ية الخاصااة بو
علن ال شاااخي يوجد بسااابا خوف له ما يبرره من التعر  لئًاااقهاد بسااابا عرقه أو دينه أو جنسااايته  

 بسااااباال يسااااتقيع، أو ال يريد  أو  رائه السااااياسااااية، خارس بلد جنساااايته، و أو انتمائه ىلن فنة اجتماعية معينة  
ت ااامن الصاااكوك القليمية بشاااأ  الئجنين الخوف، أ  يساااتظل بحماية ذلك البلد. وفي هذا الصااادد، ت  ذلك

  .( 12) أي ًا تعاريف مختلفة اختئفًا  تيفاً 

ًاااقروا   ويعرَّف المشاااردو  داخليًا علن أنه  أشاااخاص أو مجموعا  أشاااخاص  -12   ُأريموا علن الفرار أو ا
ار العنف،   المعتادة، وال سااااااايما نتيجًة لنزاع مسااااااالا أو حاال  انتشااااااا امتهن ىقدياره  وأماك و لمشادرةللفرار أ
انتهاكا  حقوق النساا  أو اوار   بيعية أو ناجمة عن النشاا  البشاري، أو تجنبًا آلثار هذه الحاال ،   أو

   .( 13) ا دولياً ول  يعبروا حدود دولة معترف به

  . (14)ة موا نين فيها بمقت ااان تشاااريعها دول أية  شاااخاص الذين ال تعتبره وعديمو الجنساااية ه  األ -13
 ولنن اا  المقرر الخاص ال يتناول حاال  جميع عديمي الجنسااااااااااية في هذا التقرير، فهنه يولي اهتمامًا خاصاااااااااااً 

 لحالة التشرد. 

قكانون الكدولي لحقوق اإلنسككككككككككان وقكانون التزامكات الكدول، بموجكح أحككا  ال -رابعاا  
 المعاصرة الرق كال بحماية المشردين من أش العمل،

تنقبق الصااااااكوك الدولية والقليمية المتعلقة بأشااااااكال الرق المعاصاااااارة علن الجميع، بما في ذلك  -14
واالتفا ية التاميلية لبقال  المشااردو . وتشاامل الصااكوك الرئيسااية في هذا المجال االتفا ية الخاصااة بالرق، 

  ( وبروتواول 29)رق    1930 ية العمل الجبري،  اتفا ق، و الممارساااااا  الشااااابيهة بالر الرق وتجارة الرقيق واألعراف و 
ًاافة ىلن المعاهدا  182)رق   1999أساوأ أشاكال عمل األ فال،   الملحق بها، واتفا ية 2014عام  (، بال

 ية حقوق لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااااااااياسااااااااية، واتفا ية حما العامة لحقوق النسااااااااا ، بما في ذلك ا 
نسااااا ،  سااااية )االتفا ية األوروبية لحقوق النسااااا (، واالتفا ية األمريكية لحقوق الألساااااا  االنسااااا  والحري 

والمي اق األفريقي لحقوق النسااااااا  والشااااااعوب. وُتلزم هذه الصااااااكوك الدول بحظر أشااااااكال الرق المعاصاااااارة  
 حماية ال حايا.وب 

او، تت اااااامن أحكامًا  د سااااااو لن ح ويير ُملزمة قانونًا، ع وعئوة علن ذلك، هناك صااااااكوك أخرى ُملزمة  -15
  ة، وذلك عن  ريق تعزيز الحقوق المتصااالة بالعمل. فعلن سااابيل لمنع تعر  المشاااردين ألشاااكال الرق المعاصااار 

ًااع الئجنين واالتفا  ًااع األشااخاص عديمي الم ال، تت اامن ال من االتفا ية الخاصااة بو الجنسااية     ية بشااأ  و
  

 .Glossary of Migration (Geneva, 2019)انظر  (10)
 Fiona David, Katharine Bryant and Jacqueline Joudo Larsen, Migrants and Their Vulnerabilityانظر   (11)

to Human Trafficking, Modern Slavery and Forced Labour (Geneva, IOM, 2019) . 

، االتفا ية العربية لئجنين، و كئ  الئجنين في أفري يا  المظاهر الخاصااااااااااااااة بمشاااااااااااااااتفا ية منظمة الوحدة األفري ية التي تحكوفي  (12)
دوا   تشاااااااامل أساااااااابابا أخرى للتشاااااااارد، م ل الع  ىنهال، حيث لالئجئ ، ترد تعاريف أوسااااااااع نقاقا لبشااااااااأ  الئجنين  إعئ  اارتاخيناو 

  النسا . الخارجي، والنزاع المسلا، والاوار  القبيعية، واالنتهاكا  الجسيمة لحقوق 
 .2ي، الفقرة الداخل التشرد بشأ  التوجيهية د المبا (13)
  .1، المادة الجنسية عديمي األشخاص وًع بشأ  االتفا ية (14)
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، المتعلقة بالعمل المأجور؛ 17ابقة تقريبًا: المادة متق يايةمة علن نحو متقابق وبصاا األحكام التالية، المرقّ 
، المتعلقاة بتشااااااااااااااريعاا  24، المتعلقاة باالمهن الحّرة؛ والماادة  19باالعمال الحّر؛ والماادة  ، المتعلقاة 18والماادة  

من المشاردين قسارًا   تماعي. وتت امن المباد  التوجيهية بشاأ  دخول الئجنين وييره العمل وال اما  االج
نة والمنظمة  مل، واالتفاق العالمي بشاااااااااااااأ  الئجنين، واالتفاق العالمي من أجل الهجرة اآلمالع ساااااااااااااوق  ىلن

 والنظامية، أهدافًا تتعلق بالحصول علن عمل الئق. 

)ب( من 2حاديادًا علن المشااااااااااااااردين داخلياًا، ولان الفقرة  وليس هنااك من معااهادة عاالمياة تنقبق ت  -16
من  لتشاارد الداخلي تت اامن ىشااارة ىلن الحماية من الرق أو من أي شااكل أ  ا ة بشاا من المباد  التوجيهي   11المبدأ  

  ق المعاصاااارة، م ل البيع في الزواس أو االسااااتشئل الجنسااااي أو العمل القسااااري لق فال. وفي المنققة أشااااكال الر 
باال( الدول  ة امفا ي داخليًا في أفري يا )ات ، ُتلزم اتفا ية االتحاد األفريقي لحماية ومساااااااااعدة النازحين  األفري ية

، بالًاااافة ىلن توفير أشاااكال المسااااعدة والحماية ( 15) بتعزيز االعتماد علن الذا  وسااابل العيش المساااتدامة
المعاصرة. اما يؤاد ال ار المتعلق بالحلول  األخرى المصممة لمنع تعر  المشردين داخليًا ألشكال الرق  

 علن سبل العيش وفرص العمل.صول الح داخليًا علن أهمية ًما الدائمة لمشكلة المشردين 

ويوفر القانو  الدولي لحقوق النسااا  ًاامانا  ىًااافية. ىذ يحدد العهد الدولي الخاص بالحقوق  -17
لة بالعمل، بما في ذلك التمتع بشااااااااااااارو  عمل عادلة  االقتصاااااااااااااادية واالجتماعية وال قافية الحقوق المتصااااااااااااا 

ااااية، وحقوق النقاب  (. وهي ًاااامانا  تنقبق 9ىلن  6)المواد من اعي جتما ، والحق في ال ااااما  االوُمًر
  ‘من االتفا ية الدولية للق ااااو1’ )ه( 5، بما في ذلك المشاااردو . اما تشاااير المادة ( 16) علن ال فرد دو  تمييز 
ًاد )أ( من اتفا ية الق ااو علن جميع أشاكال التمي (1)11العنصاري، والمادة    علن جميع أشاكال التمييز يز 

من االتفا ية الدولية  55ىلن  52فا ية حقوق األشاااخاص ذوي العاقة، والمواد من ن ات م 27المرأة، والمادة 
العمل   حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسااره ، ىلن الحق في العمل. وتت اامن توصااية منظمةلحماية 

اٍ   وجيه(، ت 205)رق   2017الصاااامود،    الدولية بشااااأ  العمالة والعمل الئئق من أجل الساااائم والقدرة علن
ار ، وهي ذا   مفصااااالة وعملية بشاااااأ  تأمين عمل الئق في أوقا  القوار ، م ل النزاعا  المسااااالحة والاو 

 صلة بالمشردين. 

 رةأوجه ضعف المشردين أما  أشكال الرق المعاص -خامساا  
رر ية وهيكلية. ويراز المقيتعر  المشاااردو  ألشاااكال الرق المعاصااارة نتيجًة لعوامل شاااخصاااية و رف -18
رى، م ل في هذا التقرير علن بعض أوجه ال ااعف المتقا عة الرئيسااية، مع القرار بأ  عوامل أخ  لخاصا

اااااع القبقي، والمعايي  ر ال قافية، وتواُفر شااااابكا   ول مدة السااااافر، والتشااااارد ال انوي، والمقدرة اللشوية، والًو
 .( 17) عاصرةالم الرق تعر  المشردين ألشكال  الدع  أو عدم توافرها، تؤثر أي ًا علن درجة

 الفقر -ألف 

ااااااااو    -19 من المعروف أ  مسااااااااتويا  الفقر بين المشااااااااردين مرتفعة. ولما اا  أفراد هذه الفنة يتعًر
الا يرين منه  ال يملاو  الوسااااااااااااااائال الااافياة للعيش.    للتمييز داخال مجتمعااته  المحلياة وبلادانه ، فاه  عاادةً 

موجوداته  ا يرًا ما ُتسااااااااااااارق أو ُتؤخذ منه ، وه  فه  ئل، تتوفر لديه  هذه الوساااااااااااااا وحتن في الحاال  التي
من دياره . ومن ث ، يعيش الا يرو  من المشااااردين في فقر مدقع. ُي ااااقرو  أحيانًا ىلن تراها عند الفرار  

  

  )ك(.(1المادة ثال ا ) (15)
 (.2)2وال قافية، المادة  واالجتماعية تصاديةاالق بالحقوق  الخاص الدولي العهد (16)

 .David, Bryant and Joudo Larsen, Migrants and Their Vulnerabilityانظر  (17)
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لاا  وزيادة عدم حالة الفقر القائمة من قبل عن  ريق التشااااااارد، نتيجًة لفقدا  الدخل والممت تتفاق   وا يرًا ما
وقد يؤدي الحرما  المادي واالجتماعي واالقتصاااااادي ىلن سااااالوايا  سااااالبية للتايف،    .( 18) ليالمارار االساااااتق

 اصرة.وهو ما يزيد من خقر التعر  ألشكال الرق المع ،( 19) كهخ اع األ فال للعمل أو الزواس

ئف.  لك من خئل فقدا  الو اىلن تفاق  الفقر بين المشااااااااردين، بما في ذ 19-وأدَّ  جائحة اوفيد -20
مئيين شخي في األرد  ولبنا  وإقلي  اردستا    4,4أفاد  تقارير، علن سبيل الم ال، بأ  ما يقدر با فقد 

ًاافة ىلن مليو  الجئ ساوري    .( 20) لعراق، قد وقعوا في براثن الفقر مشارد داخليًا في ا   180  000و  العراق، بال
ع األسااااااساااااية مقّيدًا بقدر أكبر السااااالوى و ري يا علن الشذاو والمأكما اا  حصاااااول الئجنين من دول يرب أف

اااع اسااتشئلية وتعسااتيةنتيجًة لل ااائقة المالي  وأفاد  تقارير في   .( 21) ة، مما أدَّى ىلن تعريض الا يرين ألًو
التجار باألشااااخاص واالسااااتشئل علن صااااعيد ا 19-أجزاو أخرى من العال  عن نشااااوو  ثار عن حالة اوفيد

  .( 22) االستشئل الجنسيفي العمل و 

 لتمييزا -باء 

يمّ ل التمييز علن أساااااااااس السااااااااّن والنوع االجتماعي والعرق والجنسااااااااية واألصاااااااال الثني والميل  -21
اااع من حيث الهجرة والدين والقبقة والعاقة، في جملة فنا ، ساااببًا جذريًا وراو أشاااكال الرق   الجنساااي والًو

مل أو المجتمع اكل في تيساير الع  صاحاب. وقد ُتساه  الدول أو أالمعاصارة، بما في ذلك بالنسابة للمشاردين
من فرص الحصااااااااااااول علن العمل الئئق والتعلي  والفرص األخرى. وهذا ما يزيد   التمييز الهيكلي، مما يحدّ 

ة العنصااااااااارية والتمييز في  من خقر بروز العوز. ففي أوروبا، علن سااااااااابيل الم ال، واجه المشاااااااااردو  النزع
وعادًة، ُتواجه   .( 23) ن ىيجاد عمل واالندماس في المجتمع  علدرته، مما أّثر سااااااااااالبًا علن قالسااااااااااانوا  األخيرة

الم ليا  والم ليو  ومزدوجو الميل الجنسي ومشايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفا  الجنسين خقرًا، بوجه  
أو خلتيا  ىثنية  تتيا القوالُا النمقية المتعلقة بجنساااااايا   . وقد( 24) خاص، بالتعر  لئسااااااتشئل الجنسااااااي

ساابيل الم ال، علن األفارقة    خ اااع المشااردين ألشااكال الرق المعاصاارة، وهو ما يؤّثر، علنًة لذريعمعينة 
   .( 25) من جنوب الصحراو الابرى في ليبيا

  

 Alice Nikuze and others, “Livelihood impacts of displacement and resettlement on انظر، علن ساابيل الم ال،  (18)

informal households – a case study from Kigali, Rwanda” Habitat International, vol. 86 (April 2019), 

p. 38; and A/HRC/47/37. 
 Jenny Birchall, “Child, early and forced marriage in fragile and conflict  انظر، علن ساااااااااااااابيااال الم اااال، (19)

affected states”, K4D Helpdesk Report (Brighton, United Kingdom of Great Britain and Northern 

Ireland, Institute of Development Studies, 2020). 
 Joint Data Center on Forced Displacement, World Bank and UNHCR, Compoundingاناااااااااظااااااااار   (20)

Misfortunes: Changes in Poverty Since the Onset of COVID-19 on Syrian Refugees and Host 

Communities in Jordan, the Kurdistan Region of Iraq and Lebanon (December 2020). 
(21) Sophie Sportiche, “Improving evidence on the effects of COVID-19 on migrants and refugees in 

West Africa to inform better responses” (Integrity, 2020). 
 United Nations Office on Drugs and Crime, “How COVID-19 restrictions and  انظر، علن سابيل الم ال، (22)

the economic consequences are likely to impact migrant smuggling and cross-border trafficking in 

persons to Europe and North America”, Research Brief (2020); and UNHCR, Global COVID-19 

Emergency Response (October 2020). 
(23) European Network against Racism, Racism and Discrimination in the Context of Migration in 

Europe: ENAR Shadow Report 2015–2016. 
 .David, Bryant and Joudo Larsen, Migrants and Their Vulnerability انظر (24)
 .الئجنين لشؤو   المتحدة األم  مفوًية معلوما  واردة من (25)

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01973975
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  علن نحو يير تناساابي بالعمالة  ونتيجًة السااتمرار عدم المساااواة بين الجنسااين، تتأثر النساااو المشااردا  - 22
بر  الئجنا  يواجهن في بعض البلدا ، م ل ألمانيا، صااااااعوبا  أك   ن أ    ىل البقالة. وتشااااااير البيانا الناقصااااااة أو  

من الصااااااعوبا  التي يواجهها الرجال في الوصااااااول ىلن سااااااوق العمل، اما يواجهن في الوقت نفسااااااه فجوا  في  
وقد    . ( 27) درَّة للدخل في المائة من النساااو السااوريا  علن و ائف م   51وفي ترايا، ال يحصاال سااوى    . ( 26) األجور 
والقبول بشير ذلك من الممارساااا     ( 28) ام الفرص االقتصاااادية بالنسااااو المشاااردا  ىلن المقاي اااة بالجنس نعد فع ا يد 

د أنه  ينتمو   االسااتشئلية من أجل البقاو. اما ينتشاار التمييز الجنساااني والوصاا  بين المشااردين داخليًا الذين ُيعتق 
اللواتي اساااتعبدهّن تنظي  الدولة السااائمية    ديا  يزي م ل النسااااو والفتيا  األ بشاااكل أو ب خر ىلن جماعة مسااالحة،  

 وهذا ما ي اعف من ىمكانية تعر  هؤالو األشخاص ألشكال الرق المعاصرة.   . ( 29) في العراق والشام 

 الوضع من حيث ال جرة -جيم 

ااااااااااااااعه  يير نظاامي أو يير مؤاد من حياث الهجرة -23 ، بوجه  يتعر  المشااااااااااااااردو  الذين يكو  ًو
رة. وإذا ل  يتمكنوا من تساااااااجيل أنفساااااااه  املتمساااااااي لجوو أو ىذا  ّل  لا  معاصااااااا ق الخاص، ألشاااااااكال الر 
ل. رة  ويلة، قد يشاااااعرو  بأنه  مجبرو  علن قبول عمل اساااااتشئلي نظرًا لعدم توافر البدائ لجوئه  معلقًا لفت 

    فيو  تقدي   لا لجوو ألنهونتيجًة لذلك، تزداد حالة ًاااااااااااعفه . اما يعاني األشاااااااااااخاص الذين ال يعتزم
ع ية، وهو ية المرور العابر، أو األشخاص الذين ُرفض  لا لجوئه ، من حالة عدم استقرار يير تناسب ًو

ة لئستشئل.   ما قد يجعله  عًر

ااااااع يير النظامي أو يير المؤاد يزيد من خقر   -24 كما أ  القابع المؤقت لإلقاما  المرتبقة بالًو
  يسااااااتمر تقبيق التدابير التي ُيراد اتخاذها علن ام أانتظساااااااوة المعاملة. ويحد  ب التعر  لئسااااااتشئل وإ

حالة دائمة من عدم  وينشاااأ عن لحالة القوار ل القويلة األمد هذه  .( 30) األمد القصاااير فحساااا لفترا  ممتدة
مكانية اافية التيقن بالنساااابة للا يرين من المشااااردين. وفي الوقت نفسااااه، ال تتاح له  في ا ير من األحيا  ى

عه  علن أنه مؤقت. خدمان الللحصول عل    ألنه ُينظر ىلن ًو

ااااااااع قانوني، يواجه الا يرو  من المشااااااااردين الع -25 ديمي وعئوة علن ذلك، ونتيجًة الفتقاره  ىلن ًو
، حيث ال تتوافر له  فرص اافية للحصاول علن العمل النظامي ( 31) الجنساية صاعوبا  في ممارساة حقوقه 

لخدما  االجتماعية. ولذلك، فقد ينبذه  المشااااااااااردو  الذين لديه  ، واصااااااااااحيةوالتعلي ، والرعاية ال  والقانوني،
ة لساوة المعاملة أو االستشئل جنسية، مما يجعله  أك    األشخاص  هذه تجربة يعاني منها أي اً و   . ( 32) ر عًر

 الذين ال يملاو  وثائق هوية وال يستقيعو  ىثبا  جنسيته .
  

(26) Emma Wallis, “German study finds gender gap in refugee employment chances”, InfoMigrants, 16 

April 2021. 
(27) Izza Leghtas, “Insecure future: deportations and lack of legal work for refugees in Turkey” 

(Refugees International, 2019), p. 14.  
(28) UNHCR, Survivors, Protectors, Providers: Refugee Women Speak Out (2011), p. 27و  ؛Carmen 

Helen Logie and others, “Gender, transactional sex, and HIV prevention cascade engagement among 

urban refugee and displaced adolescents and youth in Kampala, Uganda”, AIDS Care, vol. 33, No. 

7 (2021).  
(29) A/HRC/44/41/Add.1 49، الفقرة. 
(30) Stephen Thompson, “Emergency humanitarian response to longer-term development in refugee 

crises”, K4D Helpdesk Report (Brighton, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

Institute of Development Studies, 2017). 
(31) Norwegian Refugee Council and Tilburg University, “Statelessness and displacement ”. 
 Ending statelessness ‘a matter of political will’, says UN refugee agency“  أي اااااااااً   المرجع نفسااااااااه. انظر (32)

chief”, 11 November 2020.  
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 النظامي  العمل غير   -دال 

جنين يعملو  في  روف أسااااااوأ ىلن حد ابير من  روف الموا نين في    الئلن ألة ىتشااااااير األد -26
 ما يفتقرو  ىلن الوسااااااااااااااائل الئزمة أو الر بة  البلدا  الم اااااااااااااايفة. وُيعزى ذلك جزئيًا ىلن أ  الئجنين ا يراً 

قرو  يفت  ، ه العمل. وعئوة علن ذلك للسعي ىلن نيل استحقاقاته  القانونية في العمل أو الحماية في مكا 
  .( 33) في ا ير من األحيا  ىلن المعلوما  المتعلقة بحقوقه  وبالقانو  ذي الصلة الواجا التقبيق

ن في الققاع يير النظامي. ويرجع ذلك جزئيًا ىلن الحواجز القانونية ويعمل ا ير من المشااااااااااااااردي  -27
ي الققاع يير النظامي مل فالع نظامي. وا يرًا ما يتساااااا والعملية التي تعتر  الدخول ىلن سااااااوق العمل ال

باألجور المنخف اة، و روف العمل االساتشئلية، وسااعا  العمل الممتدة، وانعدام األمن الو يفي. اما أ  
اااااااية للمشاااااااردين تاو  محدودة في ا ير من األحيا  ألنه  ال يشاااااااعرو  بأنه  مخولو  بتعبنة  الق درة التفاًو

مشااردو ، فهنه  يتواجدو  في منا ق ليساات محل ىقامته  نه   لن أم ىلن نقابا . ونظرًا ىقواه  أو باالن ااما
ل اامني للمشااردين من قانو  المعتاد أو مجتمعاته  المحلية. وعئوة علن ذلك، يؤدي االسااتبعاد الصااريا وا

 عادلة.   العمل وال ما  االجتماعي ىلن زيادة الحواجز الرسمية التي تحول دو  حصوله  علن  روف عمل 

دو  العديمو الجنسااية علن نحو منهجي ىلن االقتصاااد يير النظامي، حيث  المشاار دفع ا يُ وا يرًا م -28
ية. وإ  معظ  قوانين العمل ال تنقبق علن ال يحصاالو  علن و ائف في االقتصاااد النظامي من دو  جنساا 

  ل العااديمي الجنساااااااااااااايااةالعمااال الااذين ال يحملو  جنساااااااااااااايااة، ممااا يؤدي في أحيااا  ا يرة ىلن تعر  العمااا
فعلن ساااابيل الم ال، ُجرِّد عشاااارا  اآلالف من الدومينيكيين    .( 34) ل في العمل أو للتحرظ الجنساااايتشئلئساااا 

ًاقروا لقبول 2013د تشيير دساتوري في عام  المنحدرين من أصال هايتي من جنسايته  بع . ونتيجًة لذلك، ا
في  األحيااا  علن  ااابع خقر    و ااائف منخف اااااااااااااااة األجر في  روف اسااااااااااااااتشئليااة تنقوي في ا ير من

   .( 35) ورية الدومينيكية، بينما اا  ينتابه  خوف مستمر من الترحيللجمها

الوحيدة التي تعمل في الشالا في   يير أ  المشاااااااااااردين، في بلدا  ا يرة، ال يشاااااااااااكلو  المجموعة -29
في المائة  75و في المائة من الساااااكا  في الهند، 90االقتصااااااد يير النظامي. فعلن سااااابيل الم ال، يعمل 

  وفي هذه الحاال ، ي اع وصاول عدد ابير من المشاردين  . ( 36) رو في الققاع يير النظامي ي بي ا  ف من الساك 
 ًشقًا ىًافيًا علن أسواق العمل، حيث يرجَّا أ  تزداد المنافسة في الوصول ىلن سوق العمل.

اااو  لمصاااادرتها علن وعادًة، ال يتمكن المشاااردو  الذين يفقدو  وثائق هويته  أو الذين   -30 يد يتعًر
  منتظ  في الققاع النظامي. وعئوة علن ذلك، فهنه  ال يكونو  علن   عمل اساااتشئليين من ىيجاد عمل   صاااحاب أ 

عل  في أحيا  ا يرة بقنوا  البئغ القائمة في حال التعر  لسااااوة المعاملة. ونتيجًة لذلك، قد ال يبّلشو   
 لفئ  من العقاب. مة اىدا النسا ، مما يؤدي ىلن عن االستشئل وييره من انتهاكا  حقوق 

  

(33)  Roger Zetter and Héloïse Ruaudel, Refugees’ Right to Work and Access to Labor Markets – An 

Assessment, Global Knowledge Partnership on Migration and Development Study (September 

2016). 
(34) Florian Bochert, “Non-existent humans: how stateless persons are forced to work informally”, 

Harvard International Review (2021). 
(35) Davina P. Durgana, “Lessons learned from modern slavery: addressing shared challenges in 

measurement for statelessness researchers”, Citizenship and Stateless Review (2020). 
، Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas (Observa la Trata) معلوما  مقدمة من  ( 36) 

بااااااايااااااارو   Santosh Mehrorta, “Informal employment trends in the Indian economy: persistentو   ؛ فااااااارع 

informality, but growing positive development”, Employment Working Paper No. 254 (ILO, 2019)) . 
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 دة أوجه الضعف في المخيمات الرسمية وغير الرسميةزيا -هاء 

مئيين الجئ،    6يبلغ عاادد الئجنين الم يمين في مخيمااا  في جميع أنحاااو العااال  أك ر من   - 31
و   لتا  ، في الشالا، و المخيما  ويت  ىنشاااااااااا   . ( 37) في المائة من ىجمالي عدد الئجنين   22  أي ما يم ل حوالي 

ونظرًا للقابع الممتد لحالة التشارد، يصابا الا ير    . ( 38) لة القوار  اخيار أخير حا   ياكل قصايرة األمد تقت ايها ه 
من هاذه المخيماا  مناازل لعقود، ومنهاا م ًئ مخي  داداب في اينياا أو مخيماا  الئجنين باالقرب من تنادوف،  

قال وساااااااااااااوو  ونتيجاًة النعادام حرياة التن   . 1975ام الصاااااااااااااحراو الشربياة مناذ عا   الجزائر، حياث ي ي  الئجنو  من 
األحوال األمنية، يتعر  المشاااردو  للعنف واالساااتشئل وإسااااوة المعاملة. ويزداد هذا الخقر بوجه خاص في  
انية المخيما  يير الرسمية والمستو نا  العشوائية حيث ال تتوافر الهياكل األساسية للحماية والمساعدة النس 

ًاي،  ًا. وفي ا ير من األحيا ، ال ُتتاح الخدما  األسااساية  ذلك بالنسابة للمشاردين داخلي في   بما   أو حيازة األرا
ففي المسااتو نا  العشااوائية علن الحدود الشاامالية   . ( 39) م ل المياه والاهرباو والرعاية الصااحية علن نحو ااف 

متحدة األمريكية    ال اليا و  عبور الحدود ىلن الو للمكساااايك، علن ساااابيل الم ال، يواجه األشااااخاص الذين يحاول 
 . ( 40) ايدًا بالتعر  لئستقدام لشر  االستشئل الجنسي واالستشئل في العمل خقرًا متز 

ويمّ ل ًااااما  حماية الئجنين والمشااااردين داخليًا في المخيما  تحديًا ابيرًا، حيث أ  المخيما    -32
ااااااااً  جعلها يير  منة ىلن حد  ما ي هذا   خصااااااابة للعنف والمر . و ك يرًا ما تاو  ا يفة العمرا  وتصااااااابا أًر

ير، وال ساايما بالنساابة للنساااو واأل فال. وتسااه  التحديا  الًااافية المرتبقة بهدارة المخيما ، م ل تنوع كب 
الجها  الفاعلة المعنية، واالفتقار ىلن الدع  المؤسااسااي، ومحدودية فرص العمل وساابل العيش، في تعر  

  .( 41) اصرةالمعلرق جار باألشخاص وألشكال االمشردين لئت 

لصاااااااااادد، تلقن المقرر الخاص معلوما  تفيد بأ  الحكوما  ل  تتمكن من منع تعر  وفي هذا ا -33
اما زاد التسااااليا   .( 42) المشااااردين لئسااااتشئل وإساااااوة المعاملة، أل   ليا  الحماية ا يرًا ما تاو  يير فعالة

القساااااااري سااااااااو والفتيا  والتجنيد  الن   ىزاول واالعتداو الجنسااااااايين  في بعض المخيما  من احتمال االساااااااتشئ
وعئوة علن ذلك، فقد ال تاو  الدول دومًا مسااااااتعدة لافالة حصااااااول   .( 43) لق فال في الجماعا  المساااااالحة

 المشردين داخليًا علن الحماية والمساعدة علن قدم المساواة ائجنين، أو قادرة علن ذلك.

 بي األشخاصوم ر رين  ماعات اإلجرامية والمتجالتعرض لتأثير الج -واو 

أثناو عملية العبور، ال يكو  أمام المشردين في ا ير من األحيا  خيار  خر سوى االعتماد علن  -34
المهربين والمتجرين وييره  من األفراد المجرمين والجماعا  الجرامية لمسااااعدته  في رحلته  نحو الوجهة  

الهجرة المنتظمة ال تزال يير رًا أل  مسااارا   ى نظ ألخر ىلن محدودية الخيارا  ا المنشااودة. ويرجع ذلك أساااسااًا  
ية حقوق النسا    متوفرة، بما في ذلك بالنسبة لقشخاص الذين يحتاجو  ىلن الحماية الدولية. والحظت مفًو
ًاو  بوجه خاص لسااوة المعاملة واالساتشئل في  ل عئقة القوة   أ  المهاجرين الذين يجري تهريبه  معر

  

(37) USA for UNHCR, “Refugee camps” .متاح علن www.unrefugees.org/refugee-facts/camps/. 
(38) UNHCR, “Camp coordination, camp management”, in the UNHCR Emergency Handbook  .متاح علن 

https://emergency.unhcr.org/entry/42974/camp-coordination-and-camp-management-cccm. 
 Pablo Cortes Ferrandez, “Resilience spaces: rethinking protection to address،  انظر، علن ساااااابيل الم ال (39)

protracted urban displacement”, 23 April 2020. تاح علنم www.sylff.org/news_voices/27840/. 
 اللجنة الو نية المكسيكية لحقوق النسا .معلوما  مقدمة من  (40)
في مخيماا  الئجنين،   القاائماة  ي حين أبرز  بعض التقاارير المخاا روف  .نوتنشهاام مختبر الحقوق، جاامعاةمعلوماا  مقادماة من   (41)

 لمخيما . في ا القائمة ا  الحمايةي( ىمكانأبرز  تقارير أخرى )من ناميبيا م ئ

 ل.Walk Freeل ةمنظم، و منظمة العمل الدولية، و المنظمة الدولية للهجرة الحقوق ومعلوما  واردة منمقدم من مختبر  تقرير (42)
 ل.Walk Freeل ةمنظمو  ،ومنظمة العمل الدولية ،علوما  واردة من المنظمة الدولية للهجرةم (43)
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وقاااد يتحول التفااااعااال مع الجهاااا  الجرامياااة ىلن عئقاااة   . (44)جرين والمهّربين لمهاااا ين ا يير المتااااافناااة ب
اسااااتشئلية  ويلة األمد، بما يشاااامل العمل بالسااااخرة واالتجار بالبشاااار، عندما يحتاس المشااااردو  م ًئ ىلن 

م ل اع، ن اذلك أ  أ راف النز دفع مصااااااااااريفه  وديونه . وفي حاال  التشااااااااارد الناج  عن النزاع، لقد تبيَّ 
ر التابعة لدول وقوا  األمن، هي في الشالا الجها  التي ترتاا أشاااااااكال الرق الجماعا  المسااااااالحة يي
 . (45)المعاصرة المتصلة بالنزاع 

ففي  .( 46) وا يرًا ما تاو  التنظيما  الجرامية ًاااالعة بشاااكل مباشااار في أشاااكال الرق المعاصااارة -35
  . (47) من قبل هذه التنظيما قة للتسااول القسااري  لعاوو ام ال، تعّر  المشااردو  ذالمكساايك، علن ساابيل ال

وأفاد  تقارير أي ًا بأ  الم يمين في المخيما  بيعوا وجرى االتجار به  لشر  العمل القسري واالسترقاق  
   .( 48) الجنسي في دول م ل بنشئديش، والسودا ، وليبيا، ومالي، والنيجر، وهايتي

 تالت األزمالمخاطر في حازيادة ا -زاي 

ذا  الصااااااالة بأشاااااااكال الرق المعاصااااااارة في حاال  األزما ، بما في ذلك   تتفاق  أوجه ال اااااااعف -36
االًقرابا  السياسية، والنزاعا  المسلحة، والاوار ، والقوار  الصحية العامة. فعلن سبيل الم ال، زاد   

زيد  سااااااااااات ى. و أخر  وفي أماكن  ( 49) في الهند  من حاال  انعدام األمن الو يفي للمشاااااااااااردين 19-جائحة اوفيد
لتي تعوق االسااتجابا  النسااانية، وتؤدي ىلن مواصاالة تقلي المساااعدة المقدمة ىلن المشااردين، من القيود ا

وأدَّ  الجائحة وإجراوا  التصااادي لها، بما في ذلك تدابير اليئق الشاااامل  .( 50) ًاااعف هؤالو األشاااخاص
يا  اساااااااااااا رزق علن اساااااااااااتراتيج لباً ر  سااااااااااا ىمكانية التنقل، وأثَّ   وإيئق المدارس، ىلن مواصااااااااااالة الحد من

ة لئستشئل المستهدف  .( 51) المشردين، مما جعله  أك ر عًر

وفي سااااااياق النزاع المساااااالا، ثمة ترابل قائ  بين وقوع الهجما  العنيفة ًااااااد المدنيين قبل النزوح  -37
ية  قرا لديمظ في جمهورية الاونشو اوالتعر  لئسااااااااااااااتشئل وإساااااااااااااااوة المعاملة بعد ذلك، علن نحو ما لوح

وفي جنوب الساااااااودا ، اانت حاال  التجنيد القساااااااري في صااااااافوف الجماعا    .( 52) نيجيريا  وشااااااامال شااااااارق 
ااات لهجما ؛ ويزيد أي اااًا  المسااالحة أعلن ىلن حد ابير لدى المشاااردين داخليًا الفارين من القرى التي تعًر

شاااخي   1  000ن  ر م   أك ، أفاد  تقارير بأ مالي   . وفي ( 53) احتمال تعر  هؤالو األشاااخاص للعمل القساااري 
 .  ( 54) ًوا للرق القائ  علن أساس النسا قد ُشردوا نتيجًة للعنف المستمر ىزاوه  في منققة اايس ممن تعر 

  

(44) A/HRC/31/3557و 55و 12  ، الفقرا. 
 ل.Walk Freeل ةمنظمو معلوما  واردة من المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية،  (45)

 . عن دور الجماعا  الجرامية المنظمة تقريراً  ،في دورتها السادسة والسبعين ،ىلن الجمعية العامة سيقدم المقرر الخاص أي اً  (46)

  لحقوق النسا .المكسيكية  للجنة الو نيةامعلوما  مقدمة من  (47)
ًاااية شاااؤو  الئجنينمعلوما  واردة من  (48)  Tomoya Obokata and others, Good Practiceو ليبيا؛و   الساااودا  بشاااأ   مفو

in Protecting People from Modern Slavery during the COVID-19 Pandemic (London, Modern 

Slavery and Human Rights Policy and Evidence Centre, June 2021), p. 19. 
 .Arise Foundation معلوما  مقدمة من (49)
 (50 ) “Humanitarian crises in a global pandemic”, editorial, The Lancet, vol. 396, No. 10249 (August 2020) . 
  .A/HRC/45/8 انظر (51)
 ل.Walk Freeل ةمنظمو  ،ة للهجرةالمنظمة الدوليو ة، منظمة العمل الدولي علوما  واردة منم (52)

 .المرجع نفسه (53)
 .المنظمة الدولية لمكافحة الرق  منعلوما  واردة م (54)
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 مظاهر الرق المعاصرة التي تؤثر على المشردين -سادساا  

 العمل القسري  -ألف 

تي   القاعارئيسااااي. وتشاااامل القر قلق و  مصااااديشااااكل العمل القسااااري الذي يتعر  له المشاااارد -38
و  االسااااااااااتشئل بانتظام الزراعة، والتشااااااااااييد، وخدما  تقدي  وتوريد األ عمة، وخدما   يواجه فيها المشاااااااااارد

ال اااااااايافة، والتنظيف، والعمل المنزلي والعمل علن نقاق األساااااااارة المعيشااااااااية، وخدما  الرعاية، والبيع في  
قاعا   لعاملين في هذه القين امشاااااااااااردر العدد المرتفع لليفسااااااااااا  وما  .( 55) الشاااااااااااوارع، وققاع الخدما  العامة

وممارساااااااة االساااااااتشئل فيها علن نقاق أوساااااااع هو ىًااااااافاو القابع يير النظامي علن القوى العاملة فيها، 
 والصفة يير النظامية للققاعا  نفسها وييرها من الخصائي. 

   ل مشاااااااااااااارد داخلياًا يعملو اما عا   6 000و  5 000ففي الهناد، علن ساااااااااااااابيال الم اال، يوجاد ماا بين   -39
اما ت  تحديد حاال  العمل القسااري بين المشااردين في   .( 56) يهار وراجسااتا ة في حدائق الشاااي في ب لسااخر با

اما ورد  تقارير عن   .( 57) المكسااااااايك، وال سااااااايما في ققاع الزراعة الذي تسااااااايقر عليه اارتئ  المخدرا 
ل دهوك، العراق،  ن م  أماكة المشاردين داخليًا في ممارساا  العمل بالساخرة التي شاملت في السانوا  األخير 

األول أرباب األساار المعيشااية  حيث ُتسااتخدم الديو  اوساايلة للساايقرة. واألشااخاص المتأثرو  ه  في المقام 
ل المال المقتر  ؛ وا يرًا ما ُتعتبر األسااااااارة بأكملها  الذاور الذين تعهدوا بالعمل علن سااااااابيل ال اااااااما  مقاب 

 .( 58) مال في هذه السياقا ُملزمة بالوفاو بال

ع يير نظامي من حيث الهجرة بفرص للحصول علن عمل   -40 وال يتمتع المشردو  ممن ه  في ًو
رسااااااااامي، مما يجبره  علن قبول و ائف و روف عمل قد تصااااااااانَّف علن أنها من األعمال القسااااااااارية. وقد  

اااا   جنو  وملتمسااااو اللجوو فيلوحظ ذلك في ىندونيساااايا وبنشئديش وتايلند وماليزيا، حيث ال يزال الئ  اعأًو
وفي اولومبياا، ا يرًا ماا يعجز   .( 59) يير نظاامياة ىذ ال تتوافر لادى هاذه الادول أ ر و نياة لحمااياة الئجنين

المشاااااردو  من جمهورية فنزويئ البوليفارية عن الحصاااااول علن وثائق الهوية الشاااااخصاااااية، ومن ث  يظلو  
ااااه  لئسااااتشئل في ااااع يير نظامي يعًر اااااع من حيث   ئ عندم االسااااتقرار الناشاااا ثر عويؤ   .( 60) ًو األًو

الهجرة علن المشااردين في جميع المنا ق، بما في ذلك في الدول المرتفعة الدخل ودول الشااريحة العليا من 
 .( 61) الدخل المتوسل

  

ًاااية  ة من ومعلوما  وارد ؛ ( هينة األم  المتحدة للمرأة )   المرأة واة بين الجنساااين وتمكين هينة األم  المتحدة للمساااا من علوما  واردة م  (55)   مفو
 لاة العربية السعودية.الممو  السودا  بشأ  ينشؤو  الئجن

 .Arise Foundation معلوما  مقدمة من (56)
 لحقوق النسا .اللجنة الو نية المكسيكية معلوما  مقدمة من  (57)
 .مفوًية شؤو  الئجنين منعلوما  واردة م (58)
 (59 )   ILO, Situation and Gap Analysis on Malaysian Legislation, Policies and Programmes, and the ILO 

Forced Labour Convention Protocol (2019); and Asylum Access, “Refugee work rights report: refugee 

access to fair and lawful work in Asia” (Oakland, United States, 2019), pp. 13–14, 18 and 34 . 
(60) Durgana, “Lessons learned from modern slavery”. 
(61) Mine Eder and Derya Özkul, “Editors’ introduction: precarious lives and Syrian refugees in 

Turkey”, New Perspectives on Turkey, No. 54 (2016)و  ؛Hannah Lewis and others, “Hyper-

precarious lives: migrants, work and forced labour in the global North”, Progress in Human 

Geography, vol. 39, No. 5 (2015). 
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 االسترقاق المنزلي -باء 

، بما في ذلك ت  تحديد ممارسااة االسااترقاق المنزلي ىزاو المشااردين في مجموعة متنوعة من الدول -41
وهناك بعد جنسااااني قوي لهذا الشاااكل من أشاااكال االساااتشئل، حيث  .( 62) ا، ومالقة، ومصاااري ب ولي الساااودا ، 

أ  النساااااااو والفتيا  يتأثر  به في المقام األول. وأفاد  تقارير أي ااااااًا بأ  النساااااااو والفتيا  الفنزويليا  في  
  . (63)لئسااترقاق المنزلي   ًاان عر يت وثائق الهوية الئزمة و ىكوادور وبيرو واولومبيا ال يملان في ا ير من األحيا  

   .( 64) وا يرًا ما تتعر  هؤالو النساو لئعتداو الجنسي علن أيدي أرباب عملهن

 الزواج القسري  -جيم 

أفاد  تقارير في دول مختلفة عن أم لة علن تعر  المشاااااااااااردين للزواس القساااااااااااري. ففي العراق،   -42
القسااااااري عندما اا  تنظي  الدولة    زواس  المعرًَّااااااا  لئختقاف لشر  علن ساااااابيل الم ال، اانت النساااااااو

السااائمية في العراق والشاااام يسااايقر علن أجزاو ابيرة من القلي . واا  ذلك دافعًا لتشااارد النسااااو والفتيا  
ا،  وفي ىثيوبياا وأويناد  .( 65) من األقلياة األيزيادياة وييرهن من األقلياا  الثنياة األخرى في الساااااااااااااانوا  األخيرة

اما ازداد الزواس   ،( 66) المخيما  وخارجها علن الساااااااواو للزواس القساااااااري   اخل  دادشااااااار تتعر  النسااااااااو الم
   .( 67) القسري بين الئجنين السوريين في لبنا 

 االسترقاق الجنسي -دال 

يؤثر االسااااااااتشئل الجنسااااااااي الذي قد يبلغ حد االسااااااااترقاق الجنسااااااااي، بوجه خاص، علن النساااااااااو  -43
عن ىجبار النسااااو المشاااردا  في نيجيريا علن العمل في    لقلقرة ل . وقد ورد  تقارير م ي والفتيا  المشاااردا

سااتخدم العنف اما يُ  .( 68) و  مساااعدة  بيةلمصااانع األ فالل، حيث يصاابحن ر يقًا جنساايًا ويحملن أ فااًل د
والفتيا  في  الجنسااي المرتبل بالنزاع، الذي قد يبلغ حد االسااترقاق الجنسااي، علن نحو منهجي ًااد النساااو 

وقاد أفااد  تقاارير عن حااال  ممااثلاة في مناا ق أخرى، بماا في ذلاك في بلادا  أمريكاا    ،( 69) ايوبيا تيشراي، ىث 
  الصااااالة، م ل الزواس القساااااري واالساااااترقاق اما يشاااااكل االساااااترقاق الجنساااااي والممارساااااا  ذا  .( 70) الئتينية

، م االة السااااااااااااااورياة، علن ساااااااااااااابيال الالمنزلي، ساااااااااااااابباًا للتشاااااااااااااارد في بعض األحياا . ففي الجمهورياة العربيا 
  

 .مفوًية شؤو  الئجنينومعلوما  واردة من تقرير مقدم من مالقة  (62)
(63)  Durgana, “Lessons learned from modern slavery”و  ؛CARE International, “An unequal emergency, 

CARE rapid gender analysis of the refugee and migrant crisis in Colombia, Ecuador, Peru and 

Venezuela” (2020), pp. 19 and 29. 
  .A/HRC/39/52 انظر (64)
 .A/HRC/44/41/Add.1و معلوما  مقدمة من العراق (65)
ماان   (66) مااقااااااادماااااااة  الااحااقااوق؛مااعاالااوماااااااا    Vandana Sharma and others, “Displacement-related factorsو  مااخااتااباار 

influencing marital practices and associated intimate partner violence risk among Somali refugees 

in Dollo Ado, Ethiopia: a qualitative study”, Conflict and Health (2020).  
(67) Susan Andrea Bartels and others, “Making sense of child, early and forced marriage among Syrian 

refugee girls: a mixed methods study in Lebanon”, BMJ Global Health, vol. 3, No. 1 (2018).  
 .ق النسا مبادرة الامنولث لحقو معلوما  مقدمة من  (68)
(69) Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, “Ethiopia–Tigray Region humanitarian 

update: situation report” (20 May 2021)  عه وقّ الذي    ،في منققة تيشراي بهثيوبيا جنسااااااااااااانيالعنف الب  المتعلقبيا  الو ؛
 (.2021ر/مارس  ذا 22) الدوليةمم لو  عن عدد من الايانا  

(70) CARE International, “An unequal emergency” . 
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ًاتتع نسااو وفتيا  للتشاريد الداخلي بعدما جرى االتجار بهن ىلن داخل البلد لشر  االساتشئل الجنساي   ر
  . ( 71) ي العراق والشام، وال يزال عدد ابير منهن في مخيما  مشلقة  الدولة السئمية فعلن أيدي أفراد تنظي 

  عر  الرجال والفتيا  المشاردو  ، يت اسابي قاق الجنساي بشاكل يير تن وفي حين تتعر  النسااو والفتيا  لئساتر 
   .( 72) أي ًا للعنف الجنسي

 مظاهر الرق المعاصرة التي تؤثر على األطفال المشردين -سابعاا  
 األ فال يمّ ل أحد أك ر أشاااكال العنف واالساااتشئل انتشاااارًا وثباتًا فيما يتعلق باأل فال ال يزال عمل  -44

فالها لتأمين ساابل العيش؛ وعلن الصااعيد  االعتماد علن أ   علن  ألساار فقر يجبر الا ير من ا ال ف   .( 73) المشااردين
 .( 74) 19-العالمي، ازداد  الحالة سووًا نتيجًة لجائحة اوفيد

وا يرًا ما ال يحصاال األ فال المشااردو ، بما في ذلك األ فال عديمو الجنسااية، علن التعلي   -45
ي أوسااااا  الئجنين، بلغ معدل . وفلخقرد، مما يعر  مسااااتقبله  لعليه ىال بشااااكل محدو   أو ال يحصاااالو  

ائة فحسااااااااا،  في الم  24في المائة، ومعدل االلتحاق بالمدرسااااااااة ال انوية   63االلتحاق بالمدرسااااااااة االبتدائية  
. ويمكن للتعلي  أ  يساااااااعد علن منع  2019في المائة فحسااااااا في عام   3ومعدل االلتحاق بالتعلي  العالي  

لان معدل الفتيا  الئجنا  الملتحقا  بالمدرسااااااااااة ال انوية   ، و فتيا  حقوق النسااااااااااا  ىزاو الوقوع انتهاكا
   .( 75) لميفتيا  الجنين علن الصعيد العا 10فتيا  مقابل ال  7يتجاوز  ال

رق    من اتفا ية منظمة العمل الدولية   3وُيعتبر أسااوأ أشااكال عمل األ فال علن النحو الوارد في المادة  -46
ين، وتشاااامرة. ن أشااااكال الرق المعاصاااا ًاااام من 182 ل الممارسااااا  بيع األ فال واالتجار به ، وعبودية الد 

امي لق فاال السااااااااااااااتخادامه  في  ي أو اللز والقنااناة، والعمال الجبري أو اللزامي، بماا في ذلاك التجنياد الجبر 
ااه لشر  اسااتشئله في البشاو، أ و لنتاس مواد ىباحية النزاعا  المساالحة؛ واسااتخدام  فل أو توفيره أو عًر

ًاه لمزاولة أنشاقة يير مشاروعة، وال سايما ىنتاس داو  و ألأ عرو  ىباحية؛ واساتخدام  فل أو توفيره أو عر
ًااامن الم  ،  ولية ذا  الصااالة، واالتجار بها؛ واألعمال التي يرجَّا أ  تؤدي عاهدا  الد المخدرا  بالشاااكل المحدد 

ل  ل أو سئمته  أو أخئقه .  فاة األفيها، ىلن الًرار بصح نظرًا لقبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاو 

 أسوأ أشكال عمل األطفال -ألف 

اااو  ألشاااكال الرق ال -47 معاصااارة يير واًاااا، لنن اا  العدد الدقيق لق فال المشاااردين الذين يتعًر
اًل خقرة قد  سااااانة ممن يزاولو  أعما 17و سااااانوا   5فه  العدد الجمالي لق فال الذين تتراوح أعماره  بين  

  ويواجه األ فال يير المصااااحوبين   . ( 76) 2016مليو   فل منذ عام   79مئيين  فل ليصاااابا    5,6ار  د ارتفع بمق 
  

 .Reprieve منظمةمعلوما  مقدمة من  (71)
 st ed., 1, Sexual Violence Against Men in Global Politicsand others, eds.,  alewskiZMarysia  انظر (72)

(Routledge, 2018)و  ؛Sarah K. Chynoweth, Julie Freccero and Heleen Touquet, “Sexual violence 

against men and boys in conflict and forced displacement: implications for the health sector”, 

Reproductive Health Matters, vol. 25, No. 51 (2017).  
 (73 ) ILO, “World Day against Child Labour: protecting forcibly displaced and host community children”, 

June 2020 . 
 .المرجع نفسه (74)
 .UNHCR, Stepping Up: Refugee Education in Crisis (Geneva, 2019) انظر (75)
 ,ILO and United Nations Children’s Fund (UNICEF), Child Labour: Global Estimates 2020  انظر (76)

)2021(June  Trends and the Road Forward. 
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سااااااااتشئل وإساااااااااوة المعاملة نتيجًة لل شرا  القائمة في  الذين ال يملاو  وثائق هوية خقرًا أكبر بالتعر  لئ
  .( 77) والرعاية الصحيةمجال الحماية والنقي الابير في فرص الحصول علن التعلي  

  النزاعا  واألزما  في منققة الشاااااااارق األوساااااااال وشاااااااامال أفري يا ىلن زيادة عمل األ فال، أدَّ و  -48
في   75ففي لبنا ، يعمل   .( 78) وحتن قبل انتشااار الجائحةيشاامل أسااوأ أشااكاله، في جميع أنحاو المنققة   بما

اا  مجال الزراعة. وه  أك رالمائة من األ فال الئجنين السااوريين في سااهل البقاع في  مل األ فال  ة لععًر
ااة علن حصااول الئجنين السااوريين البالشين علن عمل، نظر  ًا لاو  الا يرين  بساابا القيود القانونية المفرًو

ًاع يير نظامي. ومن أجل مزاولة العمل بشاكل قانوني في لبنا ، يتعين  من هؤالو الئجن  ين البالشين في و
ااااية اعلن الئجنين البالشين تسااااج تحدة لشااااؤو  الئجنين، أو الحصااااول علن الم ألم يل أنفسااااه  لدى مفًو

ألرجا  من اكفيل محلي، ودفع ثمن تصاااريا للعمل. وال ُيقلا من األ فال أوراق في هذا الصااادد، وبالتالي  
 5في المااائااة من األ فااال الااذين تتراوح أعماااره  بين    7وفي العراق، يعماال حوالي    .( 79) أ  يجري تو يفه 

 .( 80) الخقير واالستشئليي ذلك العمل ما فل، ب سنة في عمل األ فا 17و سنوا 

قد ال   بل ى  هذه المخا ر أكبر بالنسابة لعديمي الجنساية من األ فال، واأل فال المشاردين الذين -49
يحصاااالو  علن وثائق تسااااجيل والدته . وعدم توافر وثائق الهوية يجعل من يير الممكن تأكيد ساااان المعني 

هذا يعني أنه سااايكو  من األصاااعا تحديد ومنع عمل األ فال  ل. و لم الشر  الزواس علن سااابيل ارساااميًا،  
ىمكانية لجوو هؤالو األ فال  وزواس األ فال والممارسااااااااااا  المماثلة في هذه الحال. وعئوة علن ذلك، تظل  

  .( 81) ىلن الق او محدودة بوجه خاص

 زواج األطفال -باء 

وعادًة،   .( 82) لقائمة معادلة للتمّلكرة السااااايقاالساااااترقاق حينما تاو  ايصااااال زواس األ فال ىلن حد  -50
اااااع نتيجًة النعدام األمن االجتماعي واالقتصاااااادي الناج  عن التشااااارد، وال سااااايما في ساااااياق  يتفاق  هذا الًو

، من قبيل النزاعا  المساااالحة والاوار . وبالنساااابة لبعض األساااار السااااورية المشااااردة في ( 83) حاال  القوار  
انققاع الفتيا  عن التعلي ، وال شرا   ذا  الصاالة بالتشاارد، م ل  ديا التحلن ساابيل الم ال، أدَّ   مصاار، ع

. ( 84) القائمة في مجال الحماية، وعدم اليقين المتعلق بسبل العيش، ىلن زيادة تعر  الفتيا  لزواس األ فال

  

 Sofia Kouvelaki, “Urgent child protection gap forفي األرجنتين؛ و   مكتاااا أمين المظاااالمعلوماااا  مقااادماااة من   (77)

unaccompanied minors”, ekathimerini.com, 18 September 2019. 
(78) ILO, “Conflict and mass displacement increase child labour”, March 2019.  
(79) Ethel Bonet, “With poverty rates on the rise, eradicating child labour in Lebanon is proving ever 

more complicated”, Equal Times, 29 March 2021.  
 (80 ) ILO, “ILO and RDPP launch a partnership to combat worst forms of child labour in Iraq”, August 2020 . 
 .  في األرجنتينمكتا أمين المظالمعلوما  مقدمة من  (81)
(82) A/74/179 12، الفقرة. 
(83) Sarah Neal, Nicole Stone and Roger Ingham, “The impact of armed conflict on adolescent 

transitions: a systematic review of quantitative research on age of sexual debut, first marriage and 

first birth in young women under the age of 20 years”, BMC Public Health (March 2016).  
(84) Shatha Elnakib and others, “Drivers and consequences of child marriage in a context of protracted 

displacement: a qualitative study among Syrian refugees in Egypt”, BMC Public Health (April 

2021). 
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 زواسىلن زيادة حاال    19-يدوأدَّ  جائحة اوف  .( 85) ولوحظ اتجاه مماثل لدى جماعا  الروهين يا المشااااردة
، بما في ذلك في  ساااايا وأفري يا. وينظر ا ير من اآلباو ىلن ( 86) نا ق العال تيا  المشااااردا  في بعض مالف

 .( 87) زواس األ فال علن أنه وسيلة للتشلا علن الصعوبا  االقتصادية وافالة سئمة الفتيا  وأمنهن

 التجنيد القسري  -جيم 

  ما في ذلك الجماعا  لجماعا  الجرامية، ب وف ا ي صاااف ف ساااري لق فال المشاااردين  ال يزال التجنيد الق  -51
المسلحة والرهابية، يشكل مصدر قلق بالغ. ففي أفري يا، بما في ذلك جمهورية أفري يا الوسقن، وجمهورية  

ال، بمن  ، ونيجيريا، يجري تجنيد الا يرين من األ ف( 88) الاونشو الديمقرا ية، والصاااومال، ومالي، وموزامبيق
اما ثبت تجنيد    .( 89) مام ىلن صااااااااافوف الجماعا  المسااااااااالحة وإجباره  علن االن ااااااااا   دو ، لمشااااااااار فيه  األ فال ا 

ونتيجًة للحماية المحدودة   .( 90) المراهقين في صااافوف جماعا  أو عصاااابا  ىجرامية في ىكوادور وبيرو واولومبيا 
ي   لتعللحصااااااااااااااول علن امن، وعاادم اوانعاادام األ  ( 91) القااائمااة في مسااااااااااااااتو نااا  الئجنين ومخيماااته ، والفقر

اااااااة بشاااااااكل خاص  التدريا، ويير ذلك من التحو  ديا ، يصااااااابا األ فال المشاااااااردو  في هذه األماكن عًر
 للتجنيد القسري. 

 الممارسات الجيدة -ثامناا  
يوّد المقرر الخاااص أ  يعترف بااأ  الاادول، ومنظمااا  المجتمع الماادني، والمنظمااا  الحكوميااة   -52

دورًا هامًا في منع تعر  المشااااردين ألشااااكال الرق ؤدي نت ت ن أصااااحاب المصاااالحة، ما فت الدولية وييرها م
 المعاصرة. وُيبرز هذا التقرير بعض األم لة علن الممارسا  الجيدة. 

فعلن   .( 92) لدول للمشااااردين ىمكانية الحصااااول علن عمل بشااااكل قانوني ورسااااميىذ يتيا عدد من ا -53
وفي  ساااااايا،   .( 93) لعمل بصااااااورة قانونيةة باتيني ديد من دول أمريكا الئساااااابيل الم ال، ُيسااااااما لئجنين في الع

يمنا برنامج ىعادة التو ين المؤقت في ماليزيا الئجنين الساوريين فرصاة الحصاول علن عمل، بما في ذلك 
الو ائف المتاحة في الققاع الرسااااااامي )في مجاال  تانولوجيا المعلوما ، والهندساااااااة، والقا، والهندساااااااة 

تاح لئجنين ولعديمي الجنسااااية في الفلبين المكانية الااملة للعمل ا تُ . ام( 94  ) ة علن ساااابيل الم ال(المعماري 
  

(85) A.J. Melnikas and others, “Child marriage practices among the Rohingya in Bangladesh”, Conflict 

and Health (May 2020).  
 .2021 ذار/مارس  7، ل19-دمئيين فتاة ىًافية معّرًا  لخقر زواس األ فال من جراو جائحة اوفي 10ل اليونيسيف، (86)
(87) Plan International, Inc., African Girls in the COVID-19 Pandemic (August 2020), p. 4. 
  يق.معلوما  مقدمة من موزامب (88)
 .A/74/845-S/2020/525 انظر (89)
(90) CARE International, “An unequal emergency”.  
(91) Victor H. Mlambo, Siphesihle Mpanza and Daniel N. Mlambo, “Armed conflict and the increasing 

use of child soldiers in the Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, and South 

Sudan: implications for regional security”, Journal of Public Affairs (January 2019). 
 Asylum Access, “Refugee work rightsو ومكتا أمين المظال  في األرجنتين؛مقدمة من أذربيجا  والعراق،    معلوما  (92)

report”, pp. 17 and 21. 
(93) Luisa Feline Freier and Jean-Pierre Gauci, “Refugee rights across regions: a comparative overview 

of legislative good practices in Latin America and the EU”, Refugee Survey Quarterly, vol. 39, No. 

3 (September 2020). 
(94) Atika Shafinaz and others, “An analysis of Syrian Migrants’ Temporary Relocation Programme in 

Malaysia” Social Sciences Studies Journal (2021), p. 1461.  
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، ُتتاح للمسااااااتفيدين من الحماية وفي الدول األع اااااااو في االتحاد األوروبي  .( 95) دو  الحاجة ىلن تصاااااااريا
 EU/2011/95وجيه  الدولية، م ل الئجنين وعديمي الجنسااااااااااااية، ىمكانية دخول سااااااااااااوق العمل بموجا الت 

(. وفي أذربيجا ، توجد برامج دع  26برلما  األوروبي ومجلس االتحاد األوروبي )المادة العن   الصاااااااااااااادر
   .( 96) وأشكال حماية أخرى لتعزيز تو يف المشردين داخلياً 

ز  دول أخرى فرص العمل المتاحة للمشاردين باالشاتراك مع شارااو من يير الدول.   - 54 وقد عزَّ
العماال ورابقاا  أربااب العمال، مباادرة من مباادرا   باا   نقاا   ماة الساااااااااااااااوياد، باالتعااو  مع فااتخاذ  حكو 

في مهٍن    را  في ساااوق العمل، المساااار الساااريع يجري في ى ارها ىدماس الئجنين ذوي المؤهئ  والخب 
وتتعاو  مفوًااااااية شااااااؤو  الئجنين واللجنة   . ( 97) القا، والرعاية الصااااااحية واالجتماعية، والتعلي   م ل 
علن  ليتمكنوا من الحصاااااااول    الجئ وملتمس لجوو   10  000ىعادة تو ين علن  ساااااايك  عنية بالئجنين في المك الم 

وفي الشاارق األوساال، عزز  حكومة األرد    . ( 98) وعلن خدما  السااكن والرعاية الصااحية  عمل مسااتقر 
لن  الم اااايفة ع الساااابل المعيشااااية وفرص االعتماد علن الذا  لئجنين السااااوريين والمجتمعا  المحلية  

فرص عمال   وأتااحات منظماة العمال الادولياة في بيرو    . (99)2016  لعاام ألرد اق ا حاد سااااااااااااااواو نتيجاًة التفا 
شااااااااااهر   نانيين بهدف ىزالة األنقا  في أعقاب انفجار لئجنين السااااااااااوريين والموا نين اللب قصاااااااااايرة األمد 
 . ( 100) 2020أب/أيسقس  

  المشردين في سياق جائحة ويئحظ المقرر الخاص أي ًا أ  فرص العمل قد اتسعت لتشمل  - 55
كسااااايك(، وأوروبا  . ففي أمريكا الئتينية )األرجنتين، وبيرو، وشااااايلي، واوبا، واولومبيا، والم 19- يد كوف 

يا، وأيرلندا، والدانمرك، وفرنسااا، والمملاة المتحدة لبريقانيا العظمن وأيرلندا الشاامالية،  )ىساابانيا، وألمان 
سااااااما لئجنين ذوي المؤهئ  القبية باالن اااااامام ىلن المو فين  والنمسااااااا(، واندا والواليا  المتحدة، يُ 

ي ياااة  ر ويقوم الئجنو  في بعض الااادول األف   . ( 101) القبيين في الااادول الم ااااااااااااااايفاااة لمكاااافحاااة الجاااائحاااة 
)جمهورية الاونشو الديمقرا ية، وزامبيا، وزمبابوي، والااميرو ، واينيا، ومصار، ومئوي، وموزامبيق،  
والنيجر(، بما في ذلك الم يمو  في مخيما  تديرها مفوًاااية األم  المتحدة لشاااؤو  الئجنين، بصااانع  

   . ( 102) كماما   بية 

  

(95) Department of Labor and Employment Order No. 186-2017.  
 .معلوما  مقدمة من أذربيجا  (96)
(97) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and UNHCR, Engagement with 

Employers in the Hiring of Refugees (2018), p. 15. 
(98) UNHCR, “Jobs and livelihoods”, 17 December 2020 .متاح علن  

https://globalcompactrefugees.org/article/jobs-and-livelihoods-grf-anniversary . 
(99) Cindy Huang and Kate Gough, “Three years on, where do we stand?”, Center for Global 

Development, 11 March 2019. 
 ILO, Employment and Decent Work in Refugee and Other Forced Displacement Contexts  انااظاار (100)

(Geneva 2020). 
(101) UNHCR, “Livelihoods and economic inclusion – COVID-19: emerging good practices”, 2020, p. 2 .  

 Helen Dempster and others, “Locked down and left behind: the impact of COVID-19 on انظر أي ااااً 

refugees’ economic inclusion”, Policy Paper 178 (Center for Global Development, Refugees 

International and International Rescue Committee, July 2020), p. 27. 
(102) UNHCR, “Livelihoods and economic inclusion”, p. 4. 
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يق قوانين وأنظماة العمال والحمااياة تقب ،  ( 103) ومن المشااااااااااااااجع أي ااااااااااااااًا أ  يجري، في دول مختلفاة -56
ية. ففي اليابا ، ُيحظر علن  اااااااااااااِ االجتماعية علن المشاااااااااااااردين، وهو ما يعزز  روف العمل العادلة والمًر

ويتمتع المؤهلو     .( 104) أصااااااااااااااحااب العمال ىنهااو تشااااااااااااااشيال أي عااملين من جااناا واحاد، بمن فيه  الئجنو  
بنفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الماليزيو ،    يزياللحصول علن تراخيي ىقامة أو تصاريا عمل في مال
ًاية المدفوعة األجر وتلقن الئجنو  الساوريو  في ترايا مسااعدة   .( 105) م ل الجازة السانوية والجازا  المر

، اما أ  المشاااااااااااردين في أويندا  ( 106) نقدية في ساااااااااااياق برنامج شااااااااااابكة األما  االجتماعي لحاال  القوار  
وُيعترف بحقوق النقابا  العمالية في بعض الدول،   .( 107) االجتماعية والصااااحية خدما  يحصاااالو  علن اامل ال 

   .( 108) م ل جمهورية اوريا والمكسيك

ًاات  -57 وثمة أم لة علن الممارسااا  الجيدة في المخيما . ففي بعض المخيما  في ىثيوبيا واألرد ، عر
ز  ياة فرص عمنظماا  المجتمع المادني والمنظماا  الادولياة والواااال  الحكوم مال علن الئجنين، اماا عزَّ

وُنفاذ    .( 109) كيااناا  أخرى الفرص المادرَّة للادخال في مجااال  الزراعاة، وتربياة المااشااااااااااااااياة، وتجاارة التجزئاة
 .( 110) مبادرا  مماثلة في دول م ل أويندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، ورواندا، وزامبيا، واينيا

م التعلي  والتادرياا ا  -58 وُتعفي أذربيجاا     .( 111) لمهني للمشاااااااااااااردين في عادد من الادول وعئوة علن ذلاك، يقادَّ
، وتدع  ألمانيا برنامجًا للتلمذة الصااااناعية موجهًا ( 112) المشااااردين داخليًا من دفع رسااااوم لقاو التعلي  والتدريا

ولانه  يير قادرين علن العودة ىلن دياره  ىلن ملتمساااي اللجوو واألشاااخاص الذين ُرف ااات  لبا  لجوئه  
م هذه الخدما ، في أحيا  ا يرة، ايانا  يير حكومية م ل منظما  المجتمع    .( 113) فةألساااااااااااباب مختل وتقدِّ

ويت  أي اااااًا تيساااااير    .( 114) المدني في ىندونيسااااايا، وتايلند، وماليزيا، والهند، واليابا ، في جملة بلدا   سااااايوية
را ية، ورواندا، واينيا،  ي في مخيما  المشااااردين في تشاااااد، وجمهورية الاونشو الديمقالتعلي  والتدريا المهن 

ية شؤو  الئجنين وايانا  أخرى     .( 115) بالتعاو  مع منظما  المجتمع المدني ومفًو

  

ق، ومالقة،  المتعددة القوميا (، وسااري الناا، والساالفادور، وساالوفينيا، وشاايلي، والعرا -ذربيجا ، وبوليتيا )دولة أ مقدمة منتقارير  (103)
 Vatraو  ،Observa La Trataو  ،Different and Equalماااة  ، ومنظومكتاااا أمين المظاااال  في األرجنتينك،  والمكساااااااااااااايااا

Psychosocial Centre،  وSchool of Social Sciences and Interdisciplinary Studies  (Rajiv Gandhi 

National University of Law.) 
  علن الئجنين.بالتساوي  1947لعمل لعام ينقبق قانو  معايير ا (104)
 .1955لعام  لقانو  العم (105)
(106) Leghtas, “Insecure future”, p. 14. 
(107) UNHCR and Unlocking Public and Private Finance for the Poor, Financial Inclusion of Forcibly 

Displaced Persons and Host Communities (2018), p. 35. 
 .Asylum Access, “Refugee work rights report”, p. 31و ؛مقدمة من المكسيك معلوما  (108)
(109) Alexander Betts and others, Refugee Economies in Dollo Ado: Development Opportunities in a 

Border Region of Ethiopia (Refugee Studies Centre, University of Oxford, 2019), pp. 9–11.  
(110) UNHCR and Unlocking Public and Private Finance for the Poor, Financial Inclusion, pp. 30–38.  
 ,European Migration Network, “Stateless in the European Union”, 2020و   أذربيجا  والمكسااايك؛ معلوما  مقدمة من   ( 111) 

p. 10 .   
 .بيجا معلوما  مقدمة من أذر  (112)
(113) OECD and UNHCR, Engagement with Employers, p. 11.  
(114) Asylum Access, “Refugee work rights report”, pp. 17, 20, 23, 26 and 34. 
 .UNHCR and Unlocking Public and Private Finance for the Poor, Financial Inclusion انظر (115)
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وبالًاااااااااافة ىلن ذلك، اتخذ  بعض الدول تدابير فعالة لافالة ىمكانية لجوو المشاااااااااردين الذين   - 59
اااااوا ألشاااااكال الر  لقة  لياٍ  لدع   وأنشاااااأ  ساااااري الناا، واندا، وما  . (116)ق المعاصااااارة ىلن الق ااااااو تعًر

وتفيد التقارير بأ     . (117)ىمكانية اللجوو ىلن الق ااااااااو، بما في ذلك خقو  االتصاااااااال الهاتفي للمسااااااااعدة 
مفتشاااااااااااااايا  العمل وييرها من الهينا ، م ل مكاتا أمناو المظال  في بعض الدول، تؤدي دورًا هامًا في 

والتصدي لها. ففي أستراليا م ًئ، يتولن   ديد أشكال الرق المعاصرة التي تمّس المشردين والتحقيق فيها تح 
أمين المظال  المعني بالعمل المنصاااااااااف  لية لتحديد االساااااااااتشئل والتصااااااااادي له وتعزيز االمت ال لحقوق  

ي ناميبيا، ُأنشااااااانت  لية وف  . (118)العمال، وال سااااااايما فيما يتعلق بالمهاجرين وييره  من العمال ال اااااااعفاو 
جيل بكفالة االنتصاااااااااااف في الحاال  التي تنقوي علن انتهاكا  بديلة لتسااااااااااوية المنازعا  من أجل التع 

وبالًااافة ىلن ذلك، ُوًااعت قنوا  ىبئغ لاي يسااتخدمها المشااردو  دو  الفصاااح    . (119)لحقوق العمل 
وفي ساااااااااياقا  أخرى، يجري    . (120)ة عن هويته  في شااااااااايلي، وذلك للتختيف من خقر األعمال االنتقامي

لتوعية التي تساتهدف المشاردين والايانا  التي تدعمه  في دول م ل الترويج علن نقاق واساع ألنشاقة ا 
 . (121)السلفادور، وسلوفينيا، ومالقة، وموزامبيق 

 التحديات المستمرة -تاسعاا  
ري  األم لة المشاااار ىليها بشاااأ  الممارساااا  الجيدة، ال تزال ثمة تحديا  مساااتمرة يجا التصااادي  -60

ال الرق المعاصارة. فعلن سابيل الم ال، يظل دخول المشاردين ىلن لها للحيلولة دو  تعر  المشاردين ألشاك
دولة   146الغ عددها ساااااااوق العمل بقريقة فعالة يقرح مساااااااألة ت ير قلقًا ابيرًا. فمن بين الدول األ راف الب 

ااع الئجنين، قدم ما يقرب من نصاافها ىعئنا  أو تحفظا ، ا يرًا ما تاو  شاااملة  ، في االتفا ية الخاصااة بًو
 لمنا/عدم منا الئجنين الحقوق   ، مما يمنحها ساالقة تقديرية ( 122) األحكام المتعلقة بالحصااول علن عمل  بشااأ  

 يها، أو ما يشابهها. واالستحقاقا  المقابقة لحقوق واستحقاقا  موا ن 

 من الدول األع ااااو في األم  المتحدة يير األ راف في االتفا ية الخاصاااة  47وهناك ما مجموعه  -61
اااااع الئجن  ين، األمر الذي يؤدي ىلن نشاااااوو ثشرا  في الحماية. فعلن سااااابيل الم ال، ال ُيتاح في الدول  بًو

ئديش، وتايلند، حق رسااااااااامي في العمل لئجنين يير األ راف في االتفا ية، بما في ذلك ىندونيسااااااااايا، وبنش
المشاااااااااااااردو     وفي هذه الدول وييرها من الدول يير األ راف في االتفا ية، يعتمد  .( 123) وملتمساااااااااااااي اللجوو

  اعتمادًا ابيرًا علن المسااااااعدة النساااااانية التي يقدمها المجتمع المدني والمنظما  األخرى، والتي ا يرًا ما تاو  
 يزيد من خقر استشئله  وإساوة معاملته .يير اافية. وهذا ما 

م اال   وحتن في الحاااال  التي ُيعترف فيهااا باااألفراد المشااااااااااااااردين ائجنين، فااه  الع بااا  العمليااة -62
اشااااترا  الحصااااول علن تصاااااريا عمل أو تراخيي ىقامة، وتااليف الحصااااول عليها، والصااااعوبا  القائمة 

  

 .والمكسيك، وناميبياشيلي، تقارير مقدمة من  (116)
 .منولث لحقوق النسا مبادرة الا، و ومالقة ،سري الناامعلوما  مقدمة من  (117)
 .مبادرة الامنولث لحقوق النسا  معلوما  مقدمة من (118)
 ناميبيا. من مقدمةمعلوما   (119)

 ن شيلي.مقدمة ممعلوما   (120)

 .امبيقوموز لسلفادور، وسلوفينيا، ومالقة، امعلوما  مقدمة من  (121)
 https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-2&chapter=5&Temp  اناااظااار  (122)

=mtdsg2&clang=_en.  
(123) Asylum Access, “Refugee work rights report”, pp. 14, 18 and 34.  
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االقتصاااد النظامي. وأفاد  تقارير أي ااًا بأ  الئجنين   تحول دو  نفاذه  ىلن  ،( 124) لفتا حسااابا  مصاارفية
ي القامة ال تساااااااما  ، وأ  تصااااااااريا العمل أو تراخي ( 125) المعترف به  ُيمنعو  من العمل في بعض الدول
 .( 126) له  دائمًا بهًفاو القابع الرسمي علن عمله 

بة لقشاااخاص يير كما يئحظ المقرر الخاص أ  الحصاااول علن عمل يشاااكل تحديًا أكبر بالنسااا  -63
المعترف به  ائجنين. وفي االتحاد األوروبي، يجا أ  ُيتاح الدخول ىلن سااااااااوق العمل لملتمسااااااااي اللجوو  

 .( 128) ، ري  أ  بعض الدول يسما بالعمل في وقت أبكر( 127) أشهر بعد تقدي  القلا  في موعد أقصاه تسعة
ر علن ملتمسااااااي اللجوو دخول سااااااوق العمل وفي بعض الدول األخرى، م ل أيرلندا، وترايا، وليتوانيا، ُيحظ

ع الئجئ ين وا يرًا ما يظل المشردو  يير المسجلين وملتمسو اللجوو الذ .( 129)  وال فترة عملية تحديد ًو
ُرف اااااااات  لبا  لجوئه  دو  أي ىمكانية لدخول سااااااااوق العمل. اما أ  عدم الحصااااااااول علن التعلي  وعدم 

المتاحة له  للعمل في االقتصاد النظامي؛ حتن أ  األشخاص  اكتساب المهارا  والخبرا  يقلل من الفرص  
واعًا مماثلة من العمل في  الذين لديه  مؤهئ  اافية والذين عملوا في الققاع النظامي ساااااااااابقًا ال يجدو  أن 

 .( 130) الدول الم يفة

وبالًاااااافة ىلن ذلك، تحّد بعض الدول من فرص العمل المتاحة لملتمساااااي اللجوو لاي تقتصااااار  -64
علن ققاعا  معينة، م ل الزراعة، والتنظيف، وإدارة النفايا ، وال اااااااايافة، ومصااااااااائد األسااااااااماك، ويساااااااال  

  اد يير النظامي، حيث يرجَّا أ  يحد  االساااااااااتشئل. وهذه . والا ير منها قائ  في االقتصااااااااا ( 131) السااااااااايارا 
 والمشردين داخليًا.  ( 132) الشوايل مقروحة أي ًا فيما يتعلق بعديمي الجنسية

وال هذه العوامل ُتري  المشااااااردين حتمًا علن قبول األعمال االسااااااتشئلية التي ُتعتبر من أشااااااكال   -65
   .( 133) وإندونيسيا، وبنشئديش، ولبنا ، والهندم لما تبيَّن في دول ااألرد ،  الرق المعاصرة،

  

(124) ILO, Employment and Decent Work, p. 34و  ؛International Rescue Committee, “A decade in search 

of work”, 2020, p. 14.  
(125)  Asylum Access, “Refugee work rights report”, p. 3. 
(126) Dempster and others, “Locked down and left behind”, p. 9.  
 .2013زيرا /يونيه ح 26، االتحاد األوروبيالصادر عن البرلما  األوروبي ومجلس    EU/2013/33 التوجيه  (127)
  نظر . ا وهولندا وبولندا، وتشايكيا، وفرنساا، وفنلندا، وقبرص، والتتيا، ولاسامبرغ، والنمساا،   ىسابانيا، وإساتونيا، وإيقاليا، وبلجيكا، وبلشاريا، تشامل   (128)

European Migration Network, ad hoc query on the right to work for asylum seekers (2019) . متاح علن 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/20195_uk_right_to_work_for_asylum_seekers.pdf. 

(129) Sonja Fransen and Kim Caarls, “Allowing refugees to work or not?”, in The Routledge Handbook 

of the Policies of Migration in Europe, Agnieszka Weinar, Saskia Bonjour and Lyubov 

Zhyznomirska, eds. (London, Routledge, 2018). 
(130) Dempster and others, “Locked down and left behind”, p. 27و  ؛Turkish Red Crescent and World 

Food Programme, Refugees in Turkey: Livelihood Survey Findings (2019), p. 28.  
 Doras, Getting Right to حدةالسااااااااااااائمية(، وأيرلندا، وقبرص، ولبنا ، والمملاة المت  -رد ، وإيرا  )جمهورية  األتشااااااااااااامل  (131)

Work: Access to Employment and Decent Work for International Protection Applicants in Ireland 

(2021), p. 12; Dempster and others, “Locked down and left behind”, p. 9; European Migration 

Network, ad hoc query on the right to work for asylum seekers (2019); and International Rescue 

Committee, “A decade in search of work”, pp. 13 and 17.  
(132)  Katalin Berényi, “Work to belong: a new approach is needed to resolve the employment challenges 

faced by stateless persons in the EU”, European Network on Statelessness, 18 October 2018. 
(133) International Rescue Committee, “A decade in search of work”, pp. 9 and 16و  ؛Asylum Access, 

“Refugee work rights report”, pp. 17 and 19.  
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ويشاااااااااااااير التحليل الوارد أعئه ىلن أ  مجرد ىنفاذ قوانين وأنظمة العمل والحماية االجتماعية يير  -66
بة  ، بالنسااا ( 134) كاف. ىذ يشاااير اساااتمرار وجود  روف عمل تعساااتية، من قبيل األجور المتدنية أو المعدومة

مل والساالقا  العامة ال ينّفذو  القوانين القائمة تنفيذًا فعااًل في حاال   ، ىلن أ  أصااحاب الع( 135) للمشااردين
ااة علن ممارسااة حقوق النقابا  فيما يتعلق بالمشااردين أحد الشااوايل المتب ية  ك يرة. وتشااكل القيود المفرًو

ية. وتظل جميع هذه العوامل تؤثر سلبًا علن تمتع ال  .( 136) األخرى  ًِ  مشردين بظروف عمل عادلة ومر

وال باد من باذل المزياد من الجهود لزياادة األمن والفرص اليجاابياة في المخيماا  والمسااااااااااااااتو ناا   -67
  . (137) منعًا ألشااكال الرق المعاصاارة. وال يزال الا يرو  من المشااردين يواجهو  قيودًا علن حريته  في التنقل

ا يجعل من الصااااااعا ، مم( 138) ساااااااعدة يرتبل بمكا  ىقامة معينومن ث ، فه  الحصااااااول علن الخدما  والم
عليه  ىيجاد عمل. وتزداد الحالة ساووًا عندما تاو  المخيما  والمساتو نا  بعيدة عن األساواق والخدما ،  

وهذا ما يخلق دوامة ويزيد من    .( 139) حيث يظّل المشااااااااااردو  يعتمدو  علن المساااااااااااعدا  النسااااااااااانية للبقاو
ه  لئستشئل و   إساوة المعاملة.تعًر

شااارة ىلن أ  الحواجز الهيكلية التي يواجهها المشااردو  بشااأ  ىمكانية اللجوو ىلن وأخيرًا، تجدر ال -68
الق ااو والحصاول علن سابل االنتصااف مماثلة للحواجز التي يواجهونها في اللجوو ىلن الق ااو في حاال   

ااعف المؤسااساا انتهاكا  حقوق النسااا  األخرى. وا يرًا ما تؤدي النزاع ا   ا  المساالحة، وأعمال العنف، ًو
والهياكل األسااساية، ىلن انهيار سايادة القانو  وفرص اللجوو ىلن الق ااو والحصاول علن سابل االنتصااف. 
وفي حاال  أخرى، قد يظل نظام العدالة الذي يعمل جيدًا بالنساااااااااااابة لآلخرين في يير متناول المشااااااااااااردين 

رابقة م ل الفئ  من العقاب، والتهميش والفقر. اما أ  العوامل المت   ومجتمعا  المشاااااااردين نتيجًة للتمييز
ااااااااااااااع يير النظاامي من حياث الهجرة، وعادم الوعي باالحقوق، الهاا تزياد من عرقلاة   والحواجز اللشوياة، والًو

 اللجوو ىلن الق او والحصول علن سبل االنتصاف. 

 االستنتاجات -عاشراا  
يفّر ال عن اآلخر    ال يشككل المشكردون مجموعة متجانسكةي وي قى ال عن من م داخل بلدهم بينما  - 69

من بلدهم عن طريق الحدود الدوليةي وبعضكككك م عديمو الجنسككككيةي ويتشككككرد الناة ألسكككك ا  كثيرة متنوعة، 
ال الرق  ولكن م يعانون جميعاا، بوجه عا ، من فقدان سبل العيشي وتختلف حاالت ضعف م وتعرض م ألشك 

ي واالقتصكادي ووضكع م من حيث ال جرة  المعاصكرة ت عاا لسكّن م وجنسك م وأصكل م اإلثني ووضكع م االجتماع 
والسكككياق المحليي كما أن المظاهر المحددة ألشككككال الرق المعاصكككرة قد تختلف، رذ قد يتعرض المشكككردون  

ا في ذلك بأسكوأ أشككاله، وغير ذلك  للعمل القسكري والسكخرة، واالسكترقاق، والزواج القسكري، وعمل األطفال بم 
تشككرد وأثناءو وبعدوي وتشكككل الممارسككات الشككبي ة بالرق جزءاا من  من الممارسككات الشككبي ة بالرق، قبل ال 

 االنت اكات المتعددة لحقوق اإلنسان التي يعاني من ا المشردون، وهي ال تحدث بمعزل عن غيرهاي  

  

 .سا ادرة الامنولث لحقوق النمبو  Arise Foundation معلوما  مقدمة من (134)
 اللجنة الو نية المكسيكية لحقوق النسا .معلوما  مقدمة من  (135)

(136) Seyhan Erdoğdue, “Syrian refugees in Turkey and trade union responses”, Globalizations, vol. 15, 

No. 6 (2018); and Mark Bergfeld, “German trade union approaches to migration and migrant 

workers from past to present”, International Union Rights, vol. 28, No. 1 (2021). 
(137) Dempster and others, “Locked down and left behind”, p. 9و  ؛International Rescue Committee, “A 

decade in search of work”, p. 13و ؛Asylum Access, “Refugee work rights report”, p. 8.  
 الحال، علن سبيل الم ال، في المملاة المتحدة. يه ههذ (138)

(139) Betts and others, Refugee Economies in Dollo Ado. 
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مارسكككات الجيدة لمنع وقول المشكككردين ضكككحايا  ومما يشكككجع المقرر الخاص وجود عدد من الم -70
الحاجة تدعو رلى تكثيف الج ود في هذا الصككككدد، وال سككككيما في حاالت  ألشكككككال الرق المعاصككككرة، ولكن  

الطوارئي ولم تعككال ا الثارات التي ال تزال قككافمككة في مجككال الحمككايككة، وهي ثارات متروكككة من الككدول،  
دني، والج ات الفاعلة في مجال العمل اإلنسككككككككاني، وغيرها من معالجةا جزفيةا من جانح المجتمع الم رال

علة، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية والدوليةي وُيعزى ذلك، في جملة عوامل، رلى أن أشككال  الج ات الفا
الرق المعاصكككرة ال تزال من المواضكككع المحجوبة ضكككمن االسكككتجابات اإلنسكككانية واإلنمافيةي وتتطلح هذو  

 اصرةيهتما  خاص ب ا وتحسين ف م الصلة القافمة بين التشرد وأشكال الرق المعالمسألة تكريس ا

وتؤدي االسككتجابات الناقصككة لمسككألة التشككرد، بما في ذلك القيود المفروضككة على حرية التنقل   -71
والحق في العمكل، رلى مزيكد من الت ميش وعكد  تمكين المعنيين من اتخكاذ قرارات حرة مسكككككككككتقلكة بينمكا  

كين م؛ رذ من فسككك م في حالة ضكككعف أصكككياي ولذا يجح كفالة حماية المشكككردين و دماج م وتميجدون أن
شككأن ذلك أن يسككاعد على تقليل حاالت ضككعف م أما  أشكككال الرق المعاصككرة أو اعتمادهم على المعونة،  

 وأن يعزز اعتمادهم على الذات وين ن بكرامت مي 

ن سككككبل العيش أمراا أسككككاسككككياا لتفادي الشككككواغل  ويمّثل ضككككمان الحلول الدافمة من خيل تأمي -72
جابة ل ا، بما في ذلك أشكككال الرق المعاصككرةي وهذا يصككّح في مصككلحة الدول  المتعلقة بالحماية، واالسككت

ألن ربقاء المشكككردين في حالةن من عد  التيقن لسكككنوات، أو حتى عقود، ينطوي على مخاطر ال بالنسككك ة  
  بالنس ة الستقرار الدول والمجتمعات المحلية المضيفةي لألشخاص المتأثرين فحسح، رنما أيضاا 

ن رحداث تحول في مف و  الدول والج ات الفاعلة األخرى في هذا الصككدد كي ال ُينظر وال بد م -73
  رلى المشكككردين باعت ارهم عب،اا، في المقا  األول، بل باعت ارهم أصكككحا  حقوق يتمتعون بتمكاناتي رذ يمكن م 

ب ا  لتي تتم ية في اقتصكككككاد المجتمع المضكككككيف، ويجح أال يواج وا تمييزاا في الكي ية اأن يسككككك موا بفعال
 معاملت مي كما يتعين تعزيز فرص حصول م على العمل والحماية االجتماعية لمنع حاالت الرق المعاصرةي 

 التوصيات   -حادي عشر

 ين اي للدول القيا  بما يلي: -74

متعلقة بالعمل الواردة في كل من االتفاقية الخاصكككة  سكككحح التحفظات على األحكا  ال )أ( 
تفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسيةي وين اي للدول التي ليست أطرافاا بعد  بوضع اليج،ين واال 

في هذين الصكككين أن تصككّدق علي ما وتنّفذهما مع غيرهما من الصكككوا ذات الصككلة، مثل الع د الدولي  
الجتماعية والثقافية، واالتفاقيات ذات الصكككككككلة لمنظمة العمل الدولية،  الخاص بالحقوق االقتصكككككككادية وا

 غية تعزيز أشكال الحماية العمالية واالجتماعية للمشردين ومنع تعرض م ألشكال الرق المعاصرة؛ب

ضكمان فعالية أكبر في تنفيذ االلتزامات في مجال حقوق اإلنسكان الواردة في الم ادئ   )ب( 
 ) (؛(2)11د الداخلي فيما يتعلق بحظر الرق، وال سيما المبدأ التوجي ية بشأن التشر 

زيز الج ود الرامية رلى رتاحة حلول دافمة للمشكككككككرديني وفي هذا الصكككككككدد، ين اي تع )س( 
للدول أن تكفل تمكن المشككككردين من اإلسكككك ا  في االقتصككككادات المحلية والوطنية عن طريق حماية هذو  

ية وتيسكير الحصكول على عمل الفق، وال سكيما في االقتصكاد النظامي،  الف،ة بمقتضكى قوانين العمل المحل
ر حصكككككككول المشكككككككردين على التعليم والتدريح    دونما تمييزي وتحقيقاا ل ذو الااية، ين اي للدول أن تيسكككككككّ

اللاوي وتنمية الم ارات، عيوة على قبول اعتماد الم ارات والمؤهيت المكتسكككك ة سككككابقااي وين اي للدول  
 تكفل سيمة وأمن المشردين، فضيا عن المستوى المعيشي اليفق؛أيضاا أن 
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ليل تعرض المشككردين لمجموعة واسككعة من انت اكات حقوق اإلنسككان، بما في ذلك  تق )د( 
أشكككككال الرق المعاصككككرة، وذلك بتيسككككير حصككككول م على وثافق األحوال المدنية ووثافق ال وية في الدول  

 المضيفة، دونما تمييز؛والمجتمعات المحلية 

نتصككال للمشككردين الذين  كفالة رمكانية اللجوء رلى القضككاء والحصككول على سككبل اال  )ها( 
تعرضككككوا ألشكككككال الرق المعاصككككرةي وتحقيقاا ل ذو الااية، ين اي للدول أن تنشككككا ُنظماا لتقديم الشكككككاوى  

رة وميفمة لألطفال ومراعية ليعت ارا ت الجنسكانية من أجل التصكدي لجميع  و حالت ا بطريقة سكرية وميسكة
أن يكون هؤالء األشكككخاص، وأسكككرهم ومجتمعات م  أشككككال العنف و سكككاءة المعاملة واالسكككتايل، وكفالة  

المحلية، على علمن كال ب ذو اآللياتي وين اي منح جميع الضكحايا تراخي  رقامة مؤقتة وتصكاريح عمل  
 ريثما يتم النظر في حاالت م؛

تفتيش العمل في القطال غير النظامي، حيث يعمل معظم المشكككككككردين، ب دل  تعزيز  )و( 
العمالة في الوقت المناسككككككح ومحاسكككككك ة مرتكبي ا، بما في ذلك الشككككككركات   تحديد ممارسككككككات اسككككككتايل

 الخاصة، وكفالة حماية العمال عن طريق تجنح تجريم م؛

  ، بما في ذلك مسألة الحصول كفالة مشاركة المشردين بفعالية في القرارات التي تمّس م  )ز( 
 على التعليم والتدريح والعمل اليفق؛

ل المشككككككككردين وتوفير فرص متكاف،ة في الحصككككككككول على التعليم  كفالة حماية األطفا )ح( 
المجاني، بصككككككرل النظر عن الوضككككككع من حيث ال جرةي وين اي للتدخيت الرامية رلى التصككككككدي لزواج  

 قوالح النمطية الجنسانية والممارسات االجتماعية الضارة؛األطفال والزواج القسري أن تعالا ال

ما المنظمات اإلنسكانية واإلنمافية التي تؤدي دوراا هاماا  زيادة الموارد المخصكصكة لبرا ) ( 
 في حماية المشردين ومساعدت م، وتعزيز هذو البراما؛

ألوضال غير  ضمان الحقوق النقابية لجميع المشردين، بما في ذلك المشردون ذوو ا )ي( 
موضكككول رلى هؤالء  النظامية من حيث ال جرةي وين اي للدول أيضكككاا أن تقد  معلومات ذات صكككلة ب ذا ال

 األشخاص حتى يتمكنوا من ممارسة هذو الحقوق؛

مضككاعفة الج ود الرامية رلى تنفيذ االلتزامات المعلنة بموجح االتفاق العالمي بشككأن   )ك( 
التي تتطلح من الدول رن اء الرق واالتجار    7-8امة، وال سككيما الااية  اليج،ين وأهدال التنمية المسككتد

 ل، وعد  ترا أحد خلف الركحيباألشخاص وعمل األطفا

 وين اي لقطال األعمال القيا  بما يلي: -75

  توفير فرص عمكل دونمكا تمييز، مع مراعكاة الم كادئ التوجي يكة بشكككككككككأن األعمكال التجكاريكة  )أ( 
ل ذا القطال، على وجه الخصككوص، تيسككير حصككول المشككردين على عمل في  وحقوق اإلنسككاني وين اي

 العترال بمؤهيت م وخبرات م ذات الصلة؛ القطال النظامي عن طريق ا

معاملة المشكككردين على قد  المسكككاواة مع العمال اآلخرين فيما يتعلق بشكككرو  العمل   )ب( 
لعمل المعقولة، واإلجازات والعطل المدفوعة  العادلة والمرضككية، بما في ذلك األجور المنصككفة، وسككاعات ا

 األجر، والحقوق النقابيةي
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المجتمع المككدني، والنقككابككات العمككاليككة، والج ككات الفككاعلككة في مجككال العمككل  وين اي لمنظمككات   -76
 اإلنساني، وأعضاء األوسا  األكاديمية القيا  بما يلي:

اصكرة بين المشكردين، بما في رجراء مزيد من ال حوث بشكأن انتشكار أشككال الرق المع )أ( 
اد ب ا في االسككككتجابات القانونية  ذلك جمع البيانات، سككككعياا رلى تعميق ف م ا، بغية تحسككككين االسككككترشكككك

 والسياساتية؛ 

تعزيز التواصككل والتعاون فيما بين المنظمات العاملة مع المشككردين والنقابات العمالية،   )ب( 
  برصد معايير العمل والمفاوضة، لكفالة تمثيل شواغل المشردين  رضافةا رلى الج ات الفاعلة األخرى المعنية 

  كافياا؛في مجال حقوق اإلنسان تمثييا 

 اعتماد آليات الرصككد أو تعزيز اآلليات القافمة في بي،ات التشككرد لكفالة حماية المشككردين  )س( 
 من أشكال الرق المعاصرة؛

لمضيفة بحقوق اإلنسان للمشردين  زيادة الوعي بين المشردين والمجتمعات المحلية ا )د( 
لةي وين اي ل ذو الج ات أيضكككككككككاا توفير  وآليات اإلبيغ القافمة في حاالت االسكككككككككتايل و سكككككككككاءة المعام

المعلومكات في المواقع الحكدوديكة، ومراكز احتجكاز الم كاجرين، ومراكز التوويف، واألمكاكن األخرى التي  
 يتردد علي ا المشردوني 

ل الرق المعاصككرة والتصككدي ل ا بفعالية أكبر في ضككوء ما تخّلفه من آثار ومن أجل منع أشكككا -77
على الج ات الفاعلة في مجال العمل اإلنسككاني واإلنمافي تحسككين ف م ا للصككلة    على المشككردين، يتعين

القافمة بين التشكككرد وأشككككال الرق المعاصكككرة، بغية االعترال صكككراحةا بأشككككال الرق المعاصكككرة باعت ارها  
  الوثيقي   من شواغل الحماية، وتعديل االستجابات القصيرة والطويلة األمد وفقاا لذلك عن طريق التعاون شاغيا  
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