
 ( 3سوريا )الفئة  

ال تمتثل حكومة سوريا امتثاالً كامالً للحد األدنى من المعايير للقضاء على االتّجار بالبشر، وال تبذل جهوداً  

، إن وجد، على قدرتها على مكافحة  19-كبيرة للقيام بذلك، حتى مع األخذ في االعتبار تأثير جائحة كوفيد 

خالل الفترة التي يغطيها التقرير، كانت هناك سياسة  .3ولذلك بقيت سوريا على قائمة الفئة  االتجار بالبشر، 

استغلت الحكومة مواطنيها في العمل  حكومية أو نمط متبع لالتجار بالبشر، ولتجنيد واستخدام األطفال كجنود.

أجل غير مسمى أو لفترات   القسري في الخدمة العسكرية اإلجبارية لديها، وذلك بإجبارهم على الخدمة إلى

لم يقم المسؤولون بتسريح معظم األفراد من الخدمة العسكرية بعد فترة الخدمة اإللزامية؛ وبدالً من   تعسفية.

ذلك، أجبروا المواطنين على الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت التهديد باالعتقال أو التعذيب أو االنتقام من 

 ومة أي متاجرين جنائياً، كما أنها لم تحدّد أو تحِم أياً من ضحايا االتّجار.لم تُحاِسب الحك العائلة أو الموت.

وساهمت إجراءات الحكومة بشكٍل مباشر في تعّرض السكان لالتّجار، واستمّرت في ارتكاب جرائم االتّجار 

فة والوصول  أما الوباء، والوضع األمني، والقيود الحكومية على حرية التنقل والصحا بالبشر بشكٍل روتيني.

إلى اإلنترنت، فقد حدّت من اإلبالغات، بما في ذلك اإلبالغ عن التواطؤ الرسمي في جرائم االتجار بالبشر  

في الفترات المشمولة في التقارير السابقة، قامت الحكومة والميليشيات الموالية للنظام   وجرائم تجنيد األطفال.

د، مما أدى إلى تعرض األطفال للعنف الشديد واالنتقام من  السوري بتجنيد األطفال قسراً واستخدامهم كجنو

على الرغم من وجود تلك التقارير، لم تبلغ الحكومة قط عن جهود لنزع   قبل األطراف المتحاربة األخرى.

سالح الجنود األطفال وتسريحهم وإعادة دمجهم، كما أنها لم تبلغ عن التحقيق مع المسؤولين المتواطئين في  

 واصلت الميليشيات الموالية للنظام السوري  فال واستخدامهم كجنود أو مالحقتهم قضائيا أو إدانتهم.تجنيد األط

تجنيد األطفال واستخدامهم بالقوة خالل الفترة المشمولة بالتقرير، بينما لم تقم الحكومة بحماية األطفال ولم  

واستمرت   ت اإلرهابية المصنفة.تمنع تجنيدهم واستخدامهم من قبل قوات المعارضة المسلحة والمنظما

الحكومة في إلقاء القبض على ضحايا االتّجار بالبشر واحتجازهم وإساءة معاملتهم بشدة، بمن فيهم األطفال  

 الجنود، وعاقبَتهم على أفعاٍل غير قانونية أجبَرهم المتاجرون بهم على ارتكابها. 

 

 التوصيات ذات األولوية: 

• وقف التجنيد القسري واستخدام الجنود األطفال من قِبل القوات   بالبشر.• تجريم جميع أشكال االتّجار 

• فرض قيود على مدة الخدمة العسكرية اإلجبارية، وتسريح األفراد  الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة.

حايا جميع  • تحديد هوية ض الذين تجاوزوا حد الخدمة، ووقف التجنيد االحتيالي والقسري لالجئين العائدين.

أشكال االتّجار بشكٍل استباقّي وتزويِدهم بخدمات الحماية المناسبة، ليشمل ذلك الرعاية طويلة األجل لألطفال  

• ضمان عدم معاقبة ضحايا   الجنود الُمسّرحين من القوات الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية.

• التحقيق مع مرتكبي   رتكابها، مثل تجنيد األطفال.االتّجار بسبب الجرائم التي أجبرُهم المتاجرون على ا

االتّجار بالجنس والعمالة، ومع مرتكبي التجنيد غير القانوني واستخدام األطفال الجنود، ومالحقتهم قضائيا  

• التحقق من العمال الكوريين الشماليين بحثاً عن مؤشرات  وإدانتهم، بمن فيهم المسؤولين المتواطئين.

االتجار وإحالتهم إلى الخدمات المناسبة، نظراً إلى المخاوف الكبيرة من أن كوريا الشمالية تجبر مواطنيها 

 على العمل في الخارج.
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 المالحقة القضائية 

استمر الصراع العنيف في تضخيم   لم تبذل الحكومة أي جهود ملحوظة إلنفاذ قوانين مكافحة االتجار بالبشر.

يجّرم بعض أشكال   2010لعام  3بدا أن المرسوم رقم  بالبشر التي تقع داخل سوريا.حجم جرائم االتّجار 

ينص هذا  االتّجار لغرض الجنس واالتّجار في العمالة، إال أنه لم يتضمن تعريفاً واضحاً لالتّجار بالبشر.

يين ليرة  مال 3و المرسوم على عقوبة دنيا تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات وغرامة تتراوح بين مليون 

دوالراً(، وهي عقوبة كانت صارمة بما فيه الكفاية، لكن فيما يتعلق   1,190دوالراً إلى  400سورية ) 

ولم   باالتجار بالجنس، ال تتناسب مع تلك الموصوفة في حاالت الجرائم الخطيرة األخرى، مثل االغتصاب.

 ائم االتجار ومالحقتهم قضائيا وإدانتهم.تصدر الحكومة تقارير عن عمليات التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جر

خالل الفترة المشمولة بالتقرير، قامت قوات الدفاع الوطني، وهي ميليشيا موالية للنظام تقوم الحكومة  

وخالل الفترة   السورية بتنظيمها وبالتعاون الوثيق معها، بتجنيد األطفال واستخدامهم في أدوار قتالية.

طفالً عند نقاط التفتيش، لكنها   43نظمة دولية أن قوات النظام جندت أو استخدمت المشمولة بالتقرير، أفادت م

في الفترات المشمولة في التقارير السابقة، قامت الحكومة والميليشيات   لم تأت على ذكر المزيد من التفاصيل.

ألطفال للعنف الشديد الموالية للنظام السوري بتجنيد األطفال قسراً واستخدامهم كجنود، مما أدى إلى تعرض ا

كانت الخدمة العسكرية إجبارية للرجال السوريين الذين   واالنتقام من قبل األطراف المتحاربة األخرى.

شهراً؛ إال أن الحكومة أجبرت الجنود وجنود االحتياط  21إلى  18عاماً لمدة   42و   18تراوحت أعمارهم بين 

ض المجندين حتى بعد تسع سنوات من الخدمة على الخدمة إلى أجل غير مسمى، ولم يتم تسريح بع

أفادت المنظمات غير الحكومية أن الحكومة، ومن بينها الضباط القادة، احتجزت وعذبت وقتلت   العسكرية.

في بعض األحيان المجندين إذا اشتبه في كونهم مناهضين للحكومة، أو إذا رفضوا أمراً أو فّروا من الخدمة، 

الحكومة بمضايقة واعتقال وفي بعض الحاالت تعذيب عائالت المتهربين والفاّرين  كما وردت تقارير عن قيام 

إضافة لذلك، وردت تقارير تفيد بأن النظام احتال على الالجئين وربما أجبرهم على   من الخدمة العسكرية.

طئين في  لم تبلغ الحكومة قط عن التحقيق مع المسؤولين الحكوميين المتوا العودة إلى الخدمة العسكرية.

ولم توفر الحكومة تدريباً   االتجار بالبشر، الذي يشمل جرائم تجنيد األطفال، أو مالحقتهم قضائيا أو إدانتهم.

 للمسؤولين على مكافحة االتّجار بالبشر. 

 الحماية

األطفال من  ولم تقم الحكومة بحماية  لم تقم الحكومة بالتعرف على ضحايا االتّجار، ولم توفر الحماية لهم.

التجنيد القسري واستخدامهم كجنود وفي أدوار الدعم من جانب القوات الحكومية والجماعات المسلحة الموالية  

واستمرت الحكومة في معاقبة الضحايا بشدة   للحكومة وجماعات المعارضة المسلحة والمنظمات اإلرهابية.

إذ قامت الحكومة بشكٍل روتيني  طفال والدعارة.على جرائم ارتكبوها تحت إجبار المتاجرين، مثل تجنيد األ

باعتقال واحتجاز واغتصاب وتعذيب وإعدام األطفال بزعم ارتباطهم بالمعارضة السياسية والجماعات  

خالل الفترة  المسلحة والمنظمات اإلرهابية، ولم تبذل أي جهد لتزويد هؤالء األطفال بأي من خدمات الحماية.

بمن فيهم  —ر ورود تقارير منفردة عن قيام الحكومة باحتجاز النساء واألطفال المشمولة بالتقرير، استم

في جميع أنحاء سوريا لالشتباه في وجود روابط عائلية بينهم وبين مقاتلي تنظيم  — األطفال غير المصحوبين 

لم تشجع الحكومة ضحايا   داعش األجانب، وقد يكون بعض هؤالء األفراد ضحايا اتجار مجهولي الهوية.

االتّجار على المساعدة في التحقيقات أو المالحقات القضائية للمتاجرين بهم، ولم تقدم للضحايا األجانب بدائل  

 قانونية إلبعادهم إلى بلدان قد يواجهون فيها المشقة أو االنتقام.
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 من االتجار  الوقاية

جميع أشكال تجنيد   2013لعام   11يجّرم القانون رقم   لم تبذل الحكومة أية جهود لمنع االتجار بالبشر.

عاماً من قِبل القوات المسلحة السورية والجماعات المسلحة.   18واستخدام األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

ومع ذلك، لم تبذل الحكومة أية جهود لمالحقة جرائم تجنيد األطفال التي ترتكبها الحكومة والميليشيات 

ولم تنفذ الحكومة تدابير لمنع   لحة والمنظمات اإلرهابية المصنّفة.الموالية للنظام وجماعات المعارضة المس

األطفال من التجنيد غير القانوني واستخدامهم كمقاتلين وفي أدوار الدعم من قِبل الميليشيات الموالية للنظام 

لبشر بين  ولم ترفع الحكومة مستوى الوعي باالتّجار با والجماعات المسلحة المعاِرضة والمنظمات اإلرهابية.

ولم تُبلغ الحكومة عن بذل جهود للحد من الطلب على أعمال الجنس التجاري،  الجمهور أو بين المسؤولين.

ولم توفر الحكومة تدريبات   كما لم تمنع سياحة الجنس مع األطفال من قبل المواطنين السوريين في الخارج.

 على مكافحة االتّجار لموظفيها الدبلوماسيين. 

 

 نمط االتجار 

كما ورد في السنوات الخمس الماضية، يستغل الُمتاجرون بالبشر الضحايا المحليين واألجانب في سوريا، 

يستمر الوضع في سوريا بالتدهور في ظل الصراع الدائر   ويستغل المتاجرون الضحايا السوريين في الخارج.

ة ذات األيديولوجيات المختلفة التي  بين النظام وحلفائه الروس واإليرانيين والجماعات المسلحة غير الحكومي

تكون الخدمة العسكرية إلزامية للرجال السوريين   تسيطر على مساحات جغرافية واسعة من أراضي الدولة.

،  2011شهراً؛ ومع ذلك، فمنذ بدء النزاع في عام   21إلى  18عاماً لمدة   42و  18الذين تتراوح أعمارهم بين  

لم يقم المسؤولون بتسريح معظم األفراد من الخدمة العسكرية بعد فترة الخدمة اإللزامية، وبدالً من ذلك، كانوا  

تقام العائلي أو  يجبرون المواطنين على الخدمة إلى أجل غير مسمى تحت التهديد باالعتقال أو التعذيب أو االن

 الموت.

مليون نسمة. واعتباراً من سبتمبر/أيلول   23نزح أكثر من نصف سكان سوريا البالغ عددهم قبل الحرب 

مليون منهم   2.6مليون نازح داخلياً،  6.7، أفاد مفوض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين بوجود 2021

أما السوريون المشردون في البالد وأولئك  البالد. مليون الجئ سوري مسجل خارج 5.6أطفال، وأكثر من 

وأفادت التقارير إن   الذين يعيشون كالجئين في البلدان المجاورة فهم معّرضون بشدة للوقوع بأيدي المتاجرين.

األطفال السوريين عرضة للزواج القسري المبكر، بما في ذلك الزواج من أفراد الجماعات اإلرهابية مثل  

ومازال األطفال   —مما قد يؤدي إلى االستغالل الجنسي التجاري والعمل القسري   —تنظيم داعش  

تستغل   المشردون داخل البلد يخضعون للعمل القسري، ال سيما على أيدي عصابات التسول المنظمة.

 ال سيما بين—الجماعات المسلحة وأفراد المجتمع والعصابات اإلجرامية النساء والفتيات والفتيان في سوريا

في االتجار بالجنس مقابل الطعام أو  —الفئات السكانية المحرومة مثل النازحين داخلياً واألفراد ذوي اإلعاقة 

يُخضع الُمتاجرون عامالت المنازل األجنبيات من دول جنوب شرق آسيا مثل إندونيسيا والفلبين للعمل   المال.

على عامالت منازل فلبينيات للعمل في   في حاالت عدة، قام الُمتاجرون باالحتيال القسري في سوريا.

 اإلمارات العربية المتحدة قبل نقلهن إلى سوريا حيث يتم استغاللهن في العمل القسري.

، استمّر التنظيم في إجبار الفتيات والنساء السوريات 2019رغم الهزيمة اإلقليمية لتنظيم داعش في بداية عام 

من مقاتليه، وإخضاع النساء والفتيات المنتميات لجماعات في المناطق الخاضعة لسيطرته على الزواج 
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األقليات بشكٍل روتيني إلى الزيجات القسرية، واالسترقاق المنزلي، واالغتصاب الممنهج، وغير ذلك من 

ازدادت حوادث االتجار بالبشر وأصبح ضحايا االتجار عالقين في سوريا عندما عزز  أشكال العنف الجنسي.

أصدر تنظيم داعش علناً   .2014ته على محافظتي الرقة ودير الزور الشرقيتين في عام  تنظيم داعش سيطر

إرشادات حول كيفية القبض على النساء والفتيات واحتجازهن قسراً واالعتداء عليهن جنسياً بوصفهن  

ة  ووفق ما ذكرت منظمة دولية، فإن نظام مسلحي داعش المتمثل في العبودية الجنسية المنظم "سبايا".

أخضع   والزواج القسري هو عنصر أساسي في إيديولوجية الجماعة اإلرهابية ووسائل القمع المنهجية لديها.

تنظيم داعش فتيات ال تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، من بينهن فتيات أيزيديات اختطفهن من العراق ونقلهن  

غم من أن تنظيم داعش لم يعد على الر إلى سوريا، لالستعباد الجنسي وأشكال أخرى من العنف الجنسي.

امرأة وفتاة  2,700، وفقاً لمنظمة غير حكومية، إال أن ما يقرب من 2021يسيطر على األراضي منذ عام  

إيزيدية ما زلن في عداد المفقودين؛ وتشير التقارير إلى أن بعض هؤالء النساء والفتيات ما زلن مع داعش في 

 شرق سوريا أو في مخيم الهول.

أبلغ المراقبون   2018تجنيد األطفال واستخدامهم في القتال في سوريا أمراَ مألوفاً، ومنذ بداية عام  ال يزال 

تقوم قوات الحكومة  الدوليون عن زيادة مطردة في حوادث التجنيد واالستخدام على أيدي الجماعات المسلحة.

غير الدول، بما فيها الجيش الوطني  السورية، والميليشيات الموالية للنظام، والجهات الفاعلة المسلحة من 

السوري والجماعات التابعة له، والجماعات التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وتنظيم داعش، وهيئة تحرير  

بتجنيد واستخدام األوالد والبنات   —التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا —الشام، والقاعدة، وجبهة النصرة 

النصرة وتنظيم داعش األطفال كدروعٍ بشريّة وانتحاريين وقناصة   كما استخدمت جبهة كجنود أطفال.

ويستخدم المسلحون أيضاً األطفال ألغراض العمل القسري وكمخبرين، مما يعرضهم لالنتقام   وجالدين.

تقوم بعض الجماعات المسلحة التي تقاتل مع الحكومة السورية، مثل حزب هللا وقوات   والعقوبة الصارمة.

خالل الفترات  سنوات. 6ي أو "الشبّيحة" بتجنيد األطفال قسراً، وبعضهم ال يتجاوز عمره الـ الدفاع الوطن

المشمولة بالتقارير السابقة، وردت تقارير عن قيام الجماعات المسلحة باختطاف أو تجنيد األطفال  

اعش استخدام  تواصل قوات تنظيم د  الستخدامهم في األعمال العدائية خارج سوريا، وال سيما في ليبيا.

بالرغم من الهزيمة اإلقليمية   سنوات. 8األطفال كجنود في األعمال العدائية، ال تتجاوز أعمار بعضهم الـ 

لداعش، إال أن التنظيم يواصل استهداف األطفال لتلقينهم في المدارس ومخيمات النازحين داخلياً، مما يعرض 

 األطفال للخطر ويمنع وصولهم إلى التعليم. 

( في شمال غرب سوريا تجنيد وتدريب  YPJو  YPGحدات حماية الشعب الكردية )المعروفة باسم  تواصل و

، أفاد مراقبون دوليون بقيام  2017منذ عام   عاماً.  12واستخدام الفتيان والفتيات الذين ال تتجاوز أعمارهم 

YPG  وYPJ  ل السنة  خال من مخيمات النزوح في شمال شرق سوريا.—أحياناً بالقوة —بتجنيد أطفال

، تنفيذ خطة العمل التي YPJو  YPGالمشمولة بالتقرير، واصلت قوات سوريا الديمقراطية، باالشتراك مع  

نص عليها قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، إلنهاء تجنيد األطفال واستخدامهم كجنود، وتسريح  

  908قراطية بالتعرف على أكثر من  قامت قوات سوريا الديم األطفال في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

 قاصراً يسعون لاللتحاق بصفوفها، وواصلت تطوير وصقل آلية فحص العمر بالتنسيق مع األمم المتحدة.

طفالً من صفوف قوات سوريا الديمقراطية   150وبحسب األمم المتحدة، أسفرت خطة العمل عن انسحاب  

بعض الميليشيات التابعة لقوات الحشد الشعبي في العراق تجند تزعم المنظمات غير الحكومية أن   خالل العام.

وعلى غرار الفترات المشمولة في التقارير السابقة، تفيد عدة مصادر   األوالد في العراق للقتال في سوريا.

موثوقة وعلى نطاق واسع بأن فيلق الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني وقوات الباسيج اإليرانية والميليشيات  
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باستخدام القوة أو  —ي يدعمها فيلق الحرس الثوري اإلسالمي اإليراني تجند وتستخدم على نحٍو فاعل الت

األطفال والبالغين األفغان والمهاجرين والالجئين األفغان من الرجال واألطفال الذين  —الوسائل القسرية

ليشيات شيعية يقودها ويمّولها  يعيشون في إيران، وكذلك األطفال السوريين واإليرانيين، للقتال في صفوف مي

 الحرس الثوري اإليراني تم نشرها في سوريا. 

أفادت تقارير أن الجماعات اإلرهابية، بما فيها تنظيم داعش وهيئة تحرير الشام، قامت بإجبار أو إكراه أو  

في ذلك استقطاب بعض األجانب عن طريق االحتيال، بما في ذلك المهاجرون من آسيا الوسطى والنساء، بما 

كما أن النساء من آسيا الوسطى اللواتي يسافرن مع   النساء الغربيات لالنضمام إلى صفوف تلك الجماعات.

رجال إلى سوريا معرضات أيضاً لالتجار بالجنس والعمل القسري عند وصولهن؛ وبحسب ما ورد، يتم  

ات على شكل مخيمات مؤقتة، وضع العديد منهن إلى جانب أفراد عائالت آخرين من آسيا الوسطى في مجتمع

أفادت العديد من هؤالء النساء أنهن فقدن   حيث تُصادر وثائق سفرهن وهوياتهن وتقيّد حريتهن في التنقل.

أزواجهن في النزاع المسلح، وبعدها عّرضتهن المصاعب االقتصادية والحبس في المخيمات إلى الزواج  

خالل الفترة   جار بالجنس أو مؤشرات العمل القسري.المحلي القسري الذي قد يظهر كنتيجة طبيعية لالت

المشمولة بالتقرير، بقيت آالف النساء األجنبيات في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا، واشتبه  

بارتباط بعضهن بصالت عائلية بمقاتلين أجانب من تنظيم داعش، وقد يكون بعض هؤالء األفراد ضحايا 

األطفال في مخيمات النازحين عبر شمال شرق سوريا، بما في ذلك مخيم   كان بعض  اتجار مجهولي الهوية.

الهول، ضحايا محتملين لالتجار بالبشر تم استخدامهم في األعمال العدائية المباشرة أو في أدوار الدعم على  

، أفادت منظمة دولية أن إعادة 2021في فبراير/شباط  أيدي الجماعات المسلحة، بما فيها تنظيم داعش.

وكما في فترات  األطفال األجانب من المخيمات في شمال شرق سوريا قد تباطأت بشكل كبير بسبب الجائحة.

التقارير السابقة، قامت الحكومة السورية وقوات الدفاع الوطني وقوات سوريا الديمقراطية والجيش الوطني  

بجماعات مسلحة أو منظمات    السوري باحتجاز األطفال، بمن فيهم ضحايا االتجار، الرتباطهم المزعوم

، أفادت منظمة غير حكومية أن مسؤولين حكوميين عّرضوا المثليات  2020في يوليو/تموز   إرهابية.

والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات  

ن العنف الجنسي، شملت حاالت ترقى إلى العبودية  الجنسين )أفراد مجتمع الميم( في سوريا ألشكال مختلفة م

 الجنسية، في مراكز االحتجاز العسكرية والسجون ونقاط التفتيش.

أما الالجئون السوريون من السكان فهم معّرضون بدرجة كبيرة لالتّجار بالجنس والعمل القسري في البلدان 

المنظمات الدولية اإلبالغ عن عدد كبير من   وتواصل المجاورة، وخاصة في األردن ولبنان والعراق وتركيا.

 زواج األطفال والزواج المبكر للفتيات السوريات بين السكان الالجئين، مما يزيد من تعرضهم لالتّجار.

لغرض الجنس —تتعرض النساء والفتيات الالجئات السوريات أيضاً للزواج القسري أو "الزواج المؤقت"

واالتجار لغرض الجنس في مخيمات الالجئين وفي لبنان واألردن  — لالتجاري وغيره من أشكال االستغال

وتُجبر حلقات الجنس التجاري في تركيا ولبنان النساء  وفي مدن إقليم كردستان العراق، بما فيها السليمانية.

يا وأفادت التقارير أن بعض السوريات الالجئات في ترك والفتيات الالجئات السوريات على االتّجار بالجنس.

يتعرضن لالستغالل الجنسي أو االتجار بالعمالة بعد قبول عروض توظيف زائفة للعمل في صالونات  

أفادت منظمة غير حكومية أن األوالد   الترفيه أو العمل المنزلي. تصفيف الشعر أو عروض األزياء أو

ار الجنسي مقابل  السوريين، وخاصة األوالد غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، كانوا عرضة لالتج

وفي تركيا ولبنان واألردن، ال يزال األطفال الالجئون   تكلفة تهريبهم عبر الحدود إلى تركيا ووجهات أخرى.

كما   السوريون يشاركون في التسول في الشوارع أو بيع السلع، وقد يتم إجبار أو إكراه بعضهم على ذلك.
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زراعي في تركيا، وبشكل غير رسمي في ورش النسيج  ياُلَحظ أن األطفال السوريين يعملون في القطاع ال

وقطاع الخدمات حيث يعملون لساعات طويلة ويتلقون أجوراً منخفضة ويتعرضون لظروف عمل سيئة، وقد  

وفي األردن ولبنان، يُجبر المتاجرون باألطفال من   يكون األطفال في هذه القطاعات عرضة للعمل القسري.

في الزراعة إلى جانب أسرهم. ففي وادي البقاع اللبناني، تجبر العصابات   الالجئين السوريين على العمل

السورية الالجئين من البالغين واألطفال على العمل في الزراعة في ظل ظروف قاسية، تشمل اإليذاء البدني، 

لبنان هم   أفادت التقارير أن أفراد مجتمع الميم من الالجئين السوريين في بأجور زهيدة أو دون أجٍر يُذكر.

خالل الفترة المشمولة بالتقرير السابق، حددت السلطات السودانية سبعة من   عرضة لالتّجار لغرض الجنس.

من المحتمل أن تكون حكومة كوريا الشمالية قد أجبرت الكوريين   ضحايا االتجار السوريين في الخرطوم.

أن رجاالً سوريين ُجنّدوا  2020ي عام زعمت تقارير إعالمية معزولة ف الشماليين على العمل في سوريا.

 كاراباخ، معتقدين أنهم ذاهبون إلى أذربيجان بحثاً عن فرص عمل.  -بطرق احتيالية للقتال في نزاع ناغورنو 

 


