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 الدورة احلادية والسبعون

 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 69البند 

ــ ا    ــز وقــون ان ســان و:ايت ــ   تعزي تنفي
    الصكوك املتعلقة حبقون ان سان

 صندون األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأشكال الرن املعاصرة  
  

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
، حملـة عامـة عـن عمـ      46/122يعطي ه ا التقرير، املقدم عمال بقرار اجلمعية العامة  

ــرن املعاصــرة، وال ســيما         ــات اخلــاص بأشــكال ال ــم املتحــدة االســتئماين للتربع صــندون األم
املسـتفيدة الـا اعتمـدها  لـن أمنـان الصـندون       التوصيات املتعلقـة بتقـدا املـنىل امل املنتمـات     

ــرة مــــن       يف ــودة يف جنيــــ  يف الفتــ ــع الع،ــــرين، املعقــ ــرين ال ــــاين/  27امل  23دورتــ  ت،ــ
  .. ويقدم التقرير أيضا معلومات عن توصيات أخرى اعتمدها اجمللن2015  وفمرب
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 مقدمة -أوال  

 تقدا التقرير -أل   

ُأعـــد هـــ ا التقريـــر وفقـــا للترتيبـــات الـــا وافقـــت علي ـــا اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا   - 1
، ال ي أ ،أت مبوجبع صندون األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلـاص بأشـكال   46/122

الـا اعتمـدها  لـن أمنـان الصـندون       الرن املعاصرة. ويعرض التقرير التوصيات املتعلقة بـاملنىل 
 ت،ــــرين ال ــــاين/  27امل  23يف دورتــــع الع،ــــرين، املعقــــودة يف جنيــــ  يف الفتــــرة مــــن      

. واعتمــدت مفو ــة األمــم املتحــدة الســامية حلقــون ان ســان هــ   التوصــيات 2015  ــوفمرب
 .2016كا ون ال اين/يناير  5باسم األمني العام يف 

 
 والية الصندون -بان  

، أ ،ـ  الصـندون فـدق تقـدا العـون ان سـاين والقـا وين        46/122مت،يا مع القرار  - 2
واملــاإ امل األفــراد الــ ين تعر ــت وقــون ان ســان اخلاصــة فــم ال تــ اكات جســيمة  تي ــة     

واملنتمـات ريـا احلكوميـة     ألشكال الرن املعاصرة. ويتلقى الصندون تربعات مـن احلكومـات  
 والكيا ات اخلاصة أو العامة ومن األفراد.

 
 ادارة الصندون و لن األمنان -جيم  

ــا مفو ــية األمــم املتحــدة حلقــون       - 3 ــصدارة الصــندون عــن اري يضــطلع األمــني العــام ب
 تحدة.ان سان، ومب،ورة يقدم ا  لن األمنان ووفقا للنتام املاإ والقواعد املالية لألمم امل

ــون          - 4 ــدي م اخلــربة املناســبة يف  ــال وق ــن ءســة أعضــان ل ــان م ــن األمن ويتكــون  ل
ان ســـان، وخاصـــة يف املســـاة  املتعلقـــة بأشـــكال الـــرن املعاصـــرة. وهـــم يعملـــون بصـــفت م   
ال،خصــية، ويعينــ م األمـــني العــام مـــع ايــالن االعتبـــار الواجــع للتو يـــع اجل ــرايف العـــادل.       

لن األمنان هم مايك  بريسفورد دوتريد  )اململكة املتحـدة لربيطا يـا   واألعضان احلاليون يف  
ــال(،     العتمـــى وأيرلنـــدا ال،ـــمالية(، وجـــور  أومو ـــا )أورينـــدا(، ورينـــو راجب ا ـــداري ) يبـ

ــكوفيت      ــا فوشـ ــ (، و يفينـ ــاكاموتو )الربا يـ ــاردو سـ ــ ي    -وليو ـ ــربيا(، الـ ــاهوفيت  )صـ شـ
 رةيسا للم لن يف دورتع الع،رين. ُعيِّن
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 ادارة املنىل -ثا يًا  

 معايا املقبولية -أل   

ــة      - 5 ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ــبني يف قـ ــو املـ ــى النحـ ــندون، علـ ــة الصـ ــا لواليـ ، 46/122وفقـ
اجل ــات املســتفيدة مــن املســاعدة الــا يقـدم ا الصــندون ت،ــم  األفــراد الــ ين يتعر ــون   فـصن 

كات جسيمة حلقون ان سان  تي ة ألشكال الرن املعاصرة. وترد املعـايا املتبعـة لقبـول    ال ت ا
ــا       ــة للصــندون. ووــع أن يكــون املســتفيدون مــن امل،ــاريع ال ــادت التوجي ي امل،ــاريع يف املب
يدعم ا الصـندون نـن وقعـوا  ـحية ألشـكال الـرن املعاصـرة وأفـراد أسـرهم عنـد االقتضـان.            

ــرن ا  ــا تؤهــ  للحصــول علــى مــنىل امل،ــاريع الــرن   التقليــدي،     وت،ــم  أشــكال ال ملعاصــرة ال
ــتعباد، والســــخرة،  ــة األرض(، واالســ ــة )عبوديــ ــكال   والقنا ــ ــوأ أشــ ــدين، وأســ ــة الــ وعبوديــ

األافــال، والــزوا  القســري واملبكــر، وبيــع الزوجــات واألرامــ  املوروثــات، واال ــار     عمــ 
، وبيــع األافــال واســت اليم جنســيا    باألشــخاص وباألعضــان الب،ــرية، واالســتعباد اجلنســي    

 ألريراض  ارية واستخدام م يف األعمال العداةية.

وتعطى األولوية يف ختصيص املنىل للم،اريع ايادفة امل جرب الضرر الـ ي حلـا بضـحايا     - 6
أشــكال الــرن املعاصــرة ومتكينــ م وادمــاج م عــن اريــا املســاعدة املباشــرة. وقــد ي،ــم   لــ   

ــا ي املســـاعدة الطبيـــة وال ة والتعليميـــة والتـــدريع امل ـــ  نفســـية واالجتماعيـــة والقا و يـــة وان سـ
التدريع علـى امل ـارات أو ريـا  لـ  مـن  ـروع املسـاعدة الـا تعـني الضـحايا علـى تـوفا              أو

علــى  www.ohchr.org/slaveryfundأســباع الــر ن ب،ــك  مســتق . وعكــن االاــال  يف املوقــع   
ساعدة املقدمـة مـن خـالل امل،ـاريع الـا عويـا الصـندون،        معلومات مفصلة عن خمتل  أ وا  امل

 .بان افة امل تأثاها على املستفيدين. ويعرض املوقع أيضا كراسات و ،رات ب،أن الصندون

ــد تلقــى   - 7 ــول  120وكــان الصــندون ق ــا حبل ، وهــو املوعــد 2015آ ار/مــار   1الب
. وبعـد قيـام أما ـة الصـندون     2016الن اةي لتقدا البات احلصـول علـى محـنىل امل،ـاريع لعـام      

 من ا وقام اجمللن بدراست ا يف دورتع الع،رين. 94بالفر  املسبا للطلبات، ُأعلن قبول 

 2017علــى مــنىل امل،ــاريع لعــام     وكــان املوعــد النــ اةي لتقــدا البــات احلصــول       - ٨
احلاديـــة . وســـيقوم اجمللـــن بدراســـة الطلبـــات املقبولـــة يف دورتـــع 2016آ ار/مـــار   1 هـــو

 كـا ون األول/  2ت،ـرين ال ـاين/ وفمرب امل    2٨والع،رين، املقرر عقدها جبني  يف الفتـرة مـن   
 .2016ديسمرب 
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 الرصد والتقييم من جا ع أما ة الصندون -بان  

البا مقبـوال للحصـول علـى محـنىل امل،ـاريع       94ُعرض على اجمللن يف دورتع الع،رين  - 9
ــام  ــاد  2016لع ــ  ا عق ــيم  . وقب ــدورة، جــرى تقي ــا     13ال ــن مقتروــات امل،ــاريع عــن اري م

 يارات موقعية قام فا موظفو أما ة الصندون، واملكاتـع القطريـة وانقليميـة ملفو ـية وقـون      
 ان سان، وعناصر وقون ان سان يف بع ات وفظ السالم، وأعضان  لن األمنان.

  
 الو ع املاإ للصندون -ثال ا  

 مجــع ان اجمللــن وأما ـة الصـندون يف   ـود الدبوبـة الــا بـ يا أعضـ    علـى الـرريم مــن اجل   - 10
األموال وتقدا املساعدة، مبـا يف  لـ   ،ـر من،ـورات متنوعـة ب،ـأن دور الصـندون يف دعـم         
املنتمات الا تقـدم مسـاعدة مباشـرة للضـحايا وب،ـأن قصـص الضـحايا الـ ين متـون بـدعم           

ــاك   ــزال هن ــة ملــنىل الصــندون، ال ي ــني  قــص يف اجل ــات املتلقي ــرة ب   متويــ  الصــندون. ويف الفت
ــامي ــة العامليــــة امل ا فــــ   2015و  2009 عــ ــة املاليــ ــات الســــنوية  ، أدت األ مــ اض التربعــ
ــة ــن   امل املقدمــ ــندون مــ ــام ٨٨6 4٨2الصــ  دوالرا يف 514 6٨٨امل  2009 دوالرا يف عــ

يا علـى  وب ية ا طال  الصندون بواليتع على حنو  د وتلبيـة اوتياجـات الضـحا    .2015 عام
ريطـت    دوالر مـن التربعـات كـ  سـنة. وقـد     حنو مالةم، فص ع متا  امل ما ال يقـ  عـن مليـوين   

 ربع  ل  ايدق فقط. 2015التربعات الا وردت يف عام 

 .2015ويبني اجلدول أد ا  التربعات والتع دات املالية الواردة يف عام  - 11
 

 2015التربعات والتع دات املالية الواردة يف عام   

  )بدوالرات الواليات املتحدة(
 تاريخ االستالم املبلغ اجلهة املاحنة

 2015األول/ديسمرب  كا ون 9 397,٨6 143 أستراليا   
 2015آ ار/مار   24  111,35 265 أملا يا

 2015األول/أكتوبر  ت،رين 2٨  500,00 2 الكرسي الرسوإ
 2015ال اين/يناير  كا ون 26 000,00 25 ايند

 2015 يسان/أبري   27 ٨34,24 10 لكسمربغ
 2015ال اين/ وفمرب  ت،رين 16 000,00 30 هولندا

 2015آ ار/مار   30 ٨45,00 7 جنوع أفريقيا
 2015آ ار/مار   30 000,00 30 انمارات العربية املتحدة

514 اجملمو    6٨٨ ,45   
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 الدورة الع،رون جمللن األمنان -رابعا  

ت،ــرين  27امل  23الــدورة الع،ــرون جمللــن األمنــان يف جنيــ  يف الفتــرة مــن  ُعقــدت  - 12
، 2016. ومبناسبة ال كرى السنوية اخلامسة والع،ـرين للصـندون يف عـام    2015ال اين/ وفمرب 

كر  اجمللن وأما ة الصندون يـومني مـن أيـام الـدورة لتقيـيم مـا وققـع الصـندون مـن ا ـا ات           
العقــدين املا ــيني. وتوجــت عمليــة التقيــيم باعتمــاد بيــان   ومــا واج ــع مــن عــديات علــى مــدى

جديد مل مة الصندون. وعقد اجمللن أيضا اجتماعـات مـع أصـحاع املصـلحة املعنـيني، والـدول       
ــرة االتصــال اخلــارجي يف املفو ــية        ــون ان ســان، وداة ــدات وق ــدير شــعبة معاه األعضــان، وم

 .ي يات الرامية امل ابرا  دور  وموقععملناق،ة احلالة املالية احلرجة للصندون واالسترات
 

 توصيات ب،أن تقدا املنىل -أل   

البـا للحصـول علـى محـنىل للم،ـاريع، بل ـت        94ُعرض على اجمللن يف بداية الـدورة   - 13
مليــون دوالر، وكا ــت أما ــة الصــندون قــد قامــت بفــر  تلــ  الطلبــات    2.1قيمتــ ا وــواإ 

م،روعًا أوصت األما ـة بقـوة     57مسبقا وبتقييم ا. وقرر اجمللن أن عنىل األولوية الستعراض 
ض تنافسـي يسـتند امل معـايا ج رافيـة وموا ـيعية يف آن واوـد،       بتمويل ا. ومن خالل استعرا
 5٨0 100منحـة مـن مـنىل امل،ـاريع بقيمـة امجاليـة قـدرها         42أوصى اجمللـن باملوافقـة علـى    

دوالر. ويع   قص التموي  املتاح أ ع لن يكون باستطاعة اجمللن  يادة متوسـط و ـم املنحـة    
 رتع ال امنة ع،رة.يف دودوالر، كما كان قد أوصى  20 000امل 

ــندون يف   - 14 ــيقوم الصـ ــنىل، سـ ــام ومـــن خـــالل تلـــ  املـ ــات  2016 عـ ــاعدة املنتمـ مبسـ
م،ــــروعا يف أفريقيــــا،  11يا، و م،ــــروعا يف آســــ 12بلــــدا بــــدعم  34احلكوميــــة يف  ريـــا 

تينيــة ومنطقــة البحــر الكــاري ، م،ــاريع يف أمريكــا الال 7م،ـاريع يف أوروبــا ال،ــرقية، و   4 و
بلدان  موعة دول أوروبـا ال ربيـة ودول أخـرى. ومـن خـالل امل،ـاريع الـا        م،اريع يف  ٨ و

ــع تقــدا خــدمات اجلــرب والتأ    ــر مــن  وصــلت علــى مــنىل، يتوق ــ  امل أك   ــحية  10 000هي
تعر ــ م ألشـكال الــرن املعاصـرة، م ــ  أسـوأ أشــكال عمـ  األافــال والعبوديـة امل ليــة،       بعـد 

القســـري، واالســـت الل اجلنســـي، واال ـــار  والـــزوا  القســـري واملبكـــر، والســـخرة والعمـــ   
 باألشخاص ألريراض العم  واالست الل اجلنسي.

ــنىل ا    - 15 ــاين تفاصــي  امل ــددها   ويو ــىل ال،ــكالن األول وال  ــالد ع ــدة الب منحــة  42ملعتم
 ، وسع املنطقة و و  الرن املعاصر.2016عام  يف
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 ال،ك  األول

 طقة، وسع املن2016املنىل املقدمة يف عام   

 

 
 

  

 
أمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر 

 الكاري 
 يف املاةة 17

 
 أوروبا ال،رقية

 يف املاةة 10

 
دول أوروبا ال ربية 

 ودول أخرى
 يف املاةة 17

 
 أفريقيا

 يف املاةة 26

 
 آسيا

 يف املاةة 30
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 ال،ك  ال اين

 ، وسع  و  الرن املعاصر2016املنىل املقدمة يف عام   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات املتعلقة بالسياسات -بان  

قام اجمللن أيضا يف دورتع الع،رين بتقييم ان ا ات الا وقق ا الصندون علـى مـدى    - 16
العقدين املا يني. وه   الدراسـة الـا أجريـت يف الوقـت املناسـع ا اثرابهـا بعـدة مناق،ـات         
مع اجل ات الفاعلة املعنية وُتوِّجت باعتماد البيان اجلديد مل مة الصندون، ال ي يتضـمن ربيـة   

 (.2019-2016لصندون يتعني تنفي ها خالل السنوات األربع القادمة )مصقولة ل

والوظ اجمللن أن الصندون قام خالل السنوات اخلمن والع،ـرين األومل مـن عملياتـع     - 17
بتنقيىل أساليع عملع واشت   بطريقة فعالة مـن ويـا التكلفـة عـن اريـا تقاسـم فريـا اندارة،        

حدة للتربعات لضـحايا التعـ يع. والوـظ اجمللـن أيضـا      ، مع صندون األمم املت2012من  عام 
ــالنتر امل ا ت،ــار ظــاهرة االســت الل واملمارســات       ــاد مطــرد، ب ــة يف ا دي ــى املعو  أن الطلــع عل

ــالرن يف مجيــع أحنــان العــاة. وبان ــافة امل  لــ    ، التمســت عــدة منتمــات التمويــ   ال،ــبي ة ب
ركـز علـى الضـحايا، مقار ـة مـع أدوات      الصـندون بسـبع واليتـع الفريـدة مـن  وع ـا الـا ت        من

التموي  األخرى القاةمة الا تعطي األولوية أل ،ـطة الوقايـة و/أو التعـاون الـتق . وعـالوة علـى       
 . ل ، اعُترب متوي  األمم املتحدة مصدرا للمعو ة يتسم باحلياد السياسي وعدم اال تقاةية

السخرة والعم  
 القسري

 يف املاةة 19

 الرن التقليدي
 يف املاةة 10

أسوأ أشكال عم  
 األافال

 العم  القسري يف املاةة 19
 يف املاةة 5

 القسريالزوا  
 واملبكر 
 يف املاةة 12

 سيناجل تعبادساال
 اال ار  يف املاةة 7

 باألشخاص 
 ألريراض العم  القسري

 يف املاةة 3

اال ار باألشخاص 
ألريراض االست الل 

 اجلنسي
 يف املاةة 21
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عمـ  فيـع العديـد مـن اجل ـات      والوظ اجمللن أن م، د الرن املعاصـر م،ـ د فسـيىل ت    - 1٨
الفاعلة، مبا يف  ل  منتمة العم  الدولية، وصندون األمم املتحدة االستئماين لضـحايا اال ـار   
باألشــخاص، ال ســيما النســان واألافــال، وهــو الصــندون الــ ي يــدير  مكتــع األمــم املتحــدة 

يـد مـن مبـادرات التمويـ      املع  باملخدرات واجلرعة يف فيينا، واملنتمـة الدوليـة للـ  رة، والعد   
اخلاص. ولألس ، ال يوجد يف  لـن وقـون ان سـان آليـة  ـددة )أي قـرار( لكفالـة تـداول         
 كـر صــندون األمــم املتحــدة االســتئماين للتربعـات اخلــاص بأشــكال الــرن املعاصــرة وظ ــور    

 ب،ك  منتتم.

يف الفتــرة  ووافــا اجمللــن علــى بيــان جديــد مل مــة الصــندون، يــوإ الصــندون مبوجبــع  - 19
األولوية مل،اريع تقـدا املسـاعدة املتخصصـة امل الضـحاياع ويعطـي األفضـلية        2016-2019

ــدة ســنوات لضــمان االســتمرارية          ــدى ع ــى م ــد عل ــرح أ ،ــطة متت ــا تقت ــات امل،ــاريع ال لطلب
واوداث أثر أكربع ويعطي األولوية للنسـان واألافـال، ال سـيما يف وـاالت الـ ا  واأل مـات       

ــني     ان ســا يةع ــراوح ب ــوفر منحــا أكــرب )تت دوالر(ع ويســ م  30 000دوالر و  20 000وي
فوريـة وفعالـة   اختـا  تـدابا   ”نمية املستدامة، الا ترمي امل من أهداق الت 7-٨عقيا ال اية  يف

 .“املعاصر واال ار بالب،راهنان الرن ”و  “للقضان على السخرة

ــان امل مــة علــى  طــان واســع ب    - 20 ــم بي ــد ُعمِّ ــادل للرســاة    عــد اوق ــا تب ــدورة عــن اري ل
رةين  لن أمنان الصندون والعديد من أصحاع املصـلحة، مبـا يف  لـ  الـدول األعضـان       بني

واملنتمات ريا احلكومية، ووكاالت األمم املتحدة وصناديق ا، وانجرانات اخلاصة واييئـات  
 املن،أة مبوجع معاهدات.

وعية وابرا  دور الصندون، وأوصى بصعداد شـريط  وكرر اجمللن تأكيد أمهية  يادة الت - 21
 عن عم  الصندون. 2016فيديو ترووي قصا يف عام 

وأوصى اجمللن أيضا بتنتيم يوم للمناق،ات وتبادل أفض  املمارسـات يف  ـال اعـادة     - 22
كــا ون  2 - مربت،ــرين ال ــاين/ وف 2٨تأهيــ   ــحايا الــرن وا صــاف م خــالل دورتــع املقبلــة )

 (.2016األول/ديسمرب 
 

 التعاون مع الدول األعضان ووكاالت األمم املتحدة وآلياهتا -جيم  

عقد اجمللن خالل الدورة اجتماعـات مـع آليـات مكافحـة الـرن املعاصـر والوكـاالت         - 23
والدول األعضان. وُعقدت اجتماعات للمتابعة يف الفترة املمتدة بني الدورات الالوقـة. وقـدم   

ة امل الل نـة ب،ـأن وقـون الطفـ      منان الصـندون، علـى وجـع اخلصـوص، اوااـ     رةين  لن أ
 .2016أيار/مايو  27 يف
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، عقد اجمللن اجتماعا مع كبا مـوظفي الـربام    2015ت،رين ال اين/ وفمرب  23ويف  - 24
والعمليات ال ي يعىن برب ام  العم  اخلاص ملكافحة السخرة يف منتمة العم  الدوليـة. وأبـر    

أمهية تعزيز التنسيا بني الصندون ووودات منتمة العم  الدوليـة املعنيـة، ب يـة تنفيـ       الطرفان
 من أهداق التنمية املستدامة. 7-٨ال اية 

، عقد اجمللن اجتماعا مع ن لي الـدول األعضـان   2015ت،رين ال اين/ وفمرب  26ويف  - 25
املقبلـة. ووتيـت أولويـات     لتو يىل بيان امل مة اجلديد وأولويات الصـندون للسـنوات األربـع   

بيان م مة الصندون بقبـول ن لـي الـدول احلا ـرين. وخـالل  لـ  االجتمـا ، أثـات فكـرة          
 ا ،ان  موعة أصدقان للصندون.

ــم املتحــدة االســتئماين        - 26 ــة صــندون األم ــع أما  ــة م ــة هاتفي وأجــرى اجمللــن أيضــا  ادث
ة التنســيا، ال ســيما عــن اريــا  لضــحايا اال ــار باألشــخاص، ويــا ا االتفــان علــى مواصــل 

ــنىل لت     ــى امل ــات واحلاصــلني عل ــدمي الطلب ــواةم مق ــادل ق ــ ، فضــال   تب ــداخ  يف التموي ــع الت  ن
املمارسات املتبعة يف  ال تقـدا املسـاعدة امل الضـحايا ورصـد امل،ـاريع وادارة الصـناديا        عن

 ي للصـندون العـاملي   االستئما ية. وأجرى اجمللن أيضا  ادثة هاتفية مـع  اةـع الـرةين التنفيـ    
 نهنان الرن فدق مناق،ة مساة  التعاون.

 
 2016ت،رين ال اين/ وفمرب  26بيان م مة الصندون يف  - دال 

 ت،ـــرين ال ـــاين/ 26اعتمـــد  لـــن أمنـــان الصـــندون بيـــان امل مـــة اجلديـــد التـــاإ يف   - 27
  2016  وفمرب

 شكال الرن املعاصرة ان صندون األمم املتحدة االستئماين للتربعات اخلاص بأ 

علــى الضــحايا، وهــي منصــوص علي ــا  مكلــ  بواليــة عامليــة تركــز   - 1  
 ع46/122قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يف

يدعم امل،اريع الا تنف ها اجل ات الفاعلة يف اجملتمع املدين من أجـ    - 2  
ان سان لألافال والبال ني ال ين تعر ت وقوق م ال تـ اكات جسـيمة    :اية وقون

  تي ة ألشكال الرن املعاصرةع

يقــدم مســاعدة متخصصــة امل الضــحايا، فــدق جــرب الضــرر واعــادة  - 3  
ــة    ــع والوقايـ ــاق أوسـ ــب  ا تصـ ــوفا سـ ــ  وتـ ــم    التأهيـ ــن أن ت،ـ ــتقب ع وعكـ يف املسـ

لقا و يــة وان ســا ية، امل جا ــع التعلــيم    املســاعدة املعو ــة الطبيــة والنفســية وا    هــ  
 عالتدريع امل   أو

http://undocs.org/ar/A/RES/46/122
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يقيم شراكات مع ك  من املبادرات ال،عبية واملنتمات العريقة الـا   - 4  
دوالر  30 000تقدم مساعدة متخصصة امل الضحايا، مبنىل هبـات سـنوية تصـ  امل    

 ملدة أقصاها ءن سنوات متتاليةع

 ة حلقون ان سانعتدير  مفو ية األمم املتحد - 5  

الـا   7-٨سيما ال اية  يس م يف عقيا أهداق التنمية املستدامة، وال - 6  
ن الــرن املعاصــر اختــا  تــدابا فوريــة وفعالــة للقضــان علــى الســخرة واهنــا ”تــنص علــى 

 ع“واال ار بالب،ر

م املتحــدة وآلياهتــا  ات الصــلة  يعمــ  بالتــم ر مــع مجيــع بــرام  األمــ   - 7  
التصــدي اجلمــاعي للــرن يف مجيــع أحنــان العــاة، ويتطلــع امل العمــ     أجــ  عســني مــن

 بطريقة تكاملية مع املبادرات  ات الصلة يف القطاعني العام واخلاصع

مقا أهدافع بفض  املسامهات املقدمة مـن الـدول األعضـان يف األمـم      - ٨  
 املتحدة، فضال عن املاحنني من األفراد وال،ركات اخلاصة.

، ســيعطي الصــندون األولويــة لطلبــات امل،ــاريع  2019-2016ة ويف الفتــر  
الــا تقــدم املســاعدة املتخصصــة امل  ــحايا االســترقان واملمارســات ال،ــبي ة بــالرن،  

 وخباصة النسان واألافال، ال سيما من جران ال اعات واأل مات ان سا ية.
 

 اليوم الدوإ نل ان الرن -هان  

ــدوإ نل  - 2٨ ــوم ال ــانل للي ــرن يف  اوي ، أدمل األمــني 2015كــا ون األول/ديســمرب   2 ــان ال
 العام بالبيان التاإ 

ه ا اليوم الدوإ نل ان الرن هو أك ر من  رد ت كا بـاجلراةم الـا ارتكبـت      
 ا ع فرصة لكي  عرع  ددا عن عزمنا على مكافحة امل،اك  املعاصرة. -يف املا ي 

احلدي ــة، مــن األافــال الــ ين يكــدوون  ويتخــ  الــرن العديــد مــن األشــكال    
كخــدم يف املنــا ل وأيــد عاملــة يف املــزار  وعمــال يف املصــا ع، امل العمــال املســترقني  
الــ ين يكــافحون مــن أجــ  تســديد الــديون املتزايــدة الــا ت قــ  كاهلــ م، امل  ــحايا  
 اال ار باألشخاص ألريراض االست الل اجلنسي ال ين يتعرَّ ون العتدانات مروعة.

ــ         ــن هـ ــانات عـ ــع اوصـ ــعع  ميـ ــع يصـ ــع أ ـ ــربان    ومـ ــدِّر اخلـ ــراةم، ُيقـ اجلـ
مليون شخص يعي،ون يف والة اسـترقان يف عاملنـا اليـوم. وتقـع      21يقرع من  ما أن
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مــن أجــ  و ــع   -عرَّ ــني للخطــر و ــا  مجيــع امل -علــى عاتقنــا املســؤولية  ــاه م  
 ي   امل ا ة. ودٍّ

عصر ا ال ي ي، د أ مـات ا سـا ية شـديدة. فلقـد     ويزداد ه ا األمر أمهيًة يف   
مليون شخص مـن ديـارهم. وُيخ،ـى أن يتعر ـوا لال ـار بالب،ـر        60ُشرِّد أك ر من 
 امل جا ع املاليني رياهم ال ي يعربون احلدود حب ا عن وياة أفض . -واالسترقان 

الفرصــة نوــداث ت ــيا جــ ري  2030وتتــيىل خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   
التروق الا ت ـ ي الفقـر والتلـم والتمييـز بـني اجلنسـني. وباعتمـاد هـ   اخلطـة،           يف

التــزم  عمــان العــاة بتعزيــز الرخــان والســالم واحلريــة جلميــع النــا . وو ــعوا  صــع    
 -أعين م على وجع التحديد أهـدافا تتم ـ  يف القضـان علـى السـخرة واال ـار بالب،ـر        

   األافال.واهنان مجيع أشكال الرن املعاصرة وعم

ــ          ــا أيضــا اعــادة تأهي ــا هــ   األهــداق، علين وفيمــا  ســعى جاهــدين امل عقي
الضــحايا املنعــتقني ومســاعدهتم علــى اال ــدما  يف اجملتمــع. ولقــد دأع صــندون األمــم   
املتحدة االستئماين للتربعـات اخلـاص بأشـكال الـرن املعاصـرة، منـ  أك ـر مـن عقـدين،          

ــى تقــدا املســاعدة ان ســا ية و   ــة عل ــة والقا و ي امل ع،ــرات افالق مــن الضــحايا   املالي
مجيع أحنان العاة، نا أودث فرقـا وقيقيـا يف ويـاهتم. وا ـ  أوـاو الـدول األعضـان         يف

وأوساط األعمال واملؤسسات اخلاصة وساةر اجل ات املاحنة على اظ ـار التزام ـا بصهنـان    
 . مة ن ا  واليتعالرن عن اريا  مان وصول ه ا الصندون على املوارد الال

ـــ     ــان ال ــدوإ نل ـ ــوم الـ ــ ا اليـ ــبة هـ ــتخدام  ومبناسـ ــى اسـ ــزم علـ ــد العـ رن، لنعقـ
بوصــف ا خاراــة اريــا  ســت دي فــا الجت ــاث  2030التنميــة املســتدامة لعــام  خطــة

 األسباع اجل رية للرن وكسر أريالل مجيع  حايا  يف عاملنا.
  

 كيفية الترب  للصندون -خامسا  

ــة ورياهــا  دون علــى تربعــات مــن احلكومــات و يعتمــد الصــن - 29 املنتمــات ريــا احلكومي
ــع   الكيا ــات اخلاصــة أو العامــة. وينب ــي لل  ــات املاحنــة أن ت   مــن بــي ن يف أمــر الــدفع أ ــع موج 
اريقــة التــرب ، يطلــع   . وللحصــول علــى معلومــات عــن “SHوســاع صــندون الــرن  ” امل
ــة صــندون األمــم ا   امل ملتحــدة االســتئماين للتربعــات مــن أجــ    اجل ــات املاحنــة االتصــال بأما 

 ن املعاصرة، على العنوان التاإ مكافحة أشكال الر
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 استنتاجات وتوصيات -سادسا  

ــ ، متكــن      - 30 ــى التموي ــود املفرو ــة عل ــع   تــرا للقي ــان يف دورت الع،ــرين لــن األمن
ــن ــدا   م ــام    42التوصــية بتق ــط يف ع ــدر    2016منحــة فق ــد امجــاإ ق  5٨0 100، مببل

ــواردة      ــة مســتوى التربعــات ال دوالر. وا ــ  أشــاار اجمللــن متامــا شــواريلع ا ان عــدم كفاي
وأبيد دعوتع امل تقدا ما ال يق  عن مليـوين دوالر كـ  سـنة لكـي يتسـىن لـع ا ـا  واليتـع         

 .ضحاياعلى حنو ُم د  لدعم ال

ولتعزيز أمهية الصندون وتأثا ، سُيسترشد ببيان م مة جديـد يف عمـ  الصـندون     - 31
. وعليــع، ســيوإ الصــندون األولويــة مل،ــاريع تقــدا املســاعدة  2019-2016يف الفتــرة 

ــات امل    ــد    املتخصصــة امل الضــحاياع ويعطــي األفضــلية لطلب ــرح أ ،ــطة متت ــا تقت ،ــاريع ال
االستمرارية واوـداث أثـر أكـربع ويعطـي األولويـة للنسـان       مدى عدة سنوات لضمان  على

يةع ويــوفر منحــا أكــرب )تتــراوح واألافــال، ال ســيما يف وــاالت الــ ا  واأل مــات ان ســا 
ــة   30 000دوالر و  20 000 بــني ــا ال اي مــن أهــداق   7-٨دوالر(ع ويســ م يف عقي
ن اهنـا ”و  “ةة للقضان على السخراختا  تدابا فورية وفعال”نمية املستدامة، الا ترمي امل الت

 .“الرن املعاصر واال ار بالب،ر

وكما الوظ اجمللن، فصن الطلع على املعو ة يف ا ديـاد مطـرد، بـالنتر امل ا ت،ـار      - 32
ع أحنـــان العـــاة. وتســـعى العديـــد ظـــاهرة االســـت الل واملمارســـات ال،ـــبي ة بـــالرن يف مجيـــ

 ـحايا الـرن واعـادة ادمـاج م امل احلصـول      املنتمـات الـا تـوفر بـرام  ن قـا  ويـاة        من
علـى التمويـ  مـن الصـندون  تــرا لواليتـع الفريـدة مـن  وع ــا الـا تركـز علـى الضــحايا،           
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ــا تع     ــة الـ ــرى القاةمـ ــ  األخـ ــع أدوات التمويـ ــة مـ ــة   مقار ـ ــطة الوقايـ ــة أل ،ـ ــي األولويـ طـ
 .التعاون التق  و/أو

ــرن املعاصــر م،ــ د فســ       - 33 ــن أن م،ــ د ال ــد الوــظ اجملل ــع ال وق ــ  في ــد يىل تعم عدي
اجل ـــات الفاعلـــة، مبـــا يف  لـــ  منتمـــة العمـــ  الدوليـــة، وصـــندون األمـــم املتحـــدة   مـــن

االستئماين لضحايا اال ار باألشخاص، ال سـيما النسـان واألافـال، وهـو الصـندون الـ ي       
يــدير  مكتــع األمــم املتحــدة يف فيينــا، واملنتمــة الدوليــة للــ  رة، والعديــد مــن مبــادرات   

مـن أهـداق التنميـة املسـتدامة فرصـة مناسـبة لتعزيـز         7-٨اخلـاص. وتتـيىل ال ايـة    التموي  
بفعاليــة أكـــرب حملنــة املاليـــني    التعــاون بــني اجل ـــات الفاعلــة  ات الصـــلة ب يــة االســـت ابة    

 . حايا الرن املعاصر من

وعلى حنو ما أكدت عليع يف رسالا الا وج ت ا مبناسبة اليـوم الـدوإ نل ـان الـرن      - 34
(، ُت،ــــ َّع الــــدول األعضــــان وال،ــــركات الت اريــــة 2015كــــا ون األول/ديســــمرب  2)

تقـدا   وة على دعم الصندون وىت يتسىن لـع واملؤسسات واجل ات املاحنة احملتملة األخرى بق
ــرن     ــار لضــحايا ال ــة مــن أجــ  رد االعتب ــع أحنــان العــاة. وينب ــي  مســاعدة بال ــة األمهي يف مجي

وىت يتسىن ألمـني خزا ـة    2016الصندون قب  ت،رين ال اين/ وفمرب تص  التربعات امل  أن
األمم املتحدة تس يل ا وسع األصول قبـ  بـدن الـدورة احلاديـة والع،ـرين للم لـن الـا        

 .2016كا ون األول/ديسمرب  2ت،رين ال اين/ وفمرب امل  2٨ستعقد يف الفترة من 

 


