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قائمة المختصرات

ATEST التحالف إلنهاء الرق واالتجار باألشخاصأتست

SDG أهداف التنمية المستدامةاس دي جي 

FIES مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائياف آى إي اس

FTS حرّروا العبيداف تي اس

M&E الرصد والتقييمام و إي

NGO منظمة غير حكوميةان جي او

IO المنظمة الدوليةآى او

IOM منظمة الهجرة الدوليةآى او ام

IT تكنولوجيا اإلنترنتآى تي

ILO منظمة العمل الدوليةآي ال او

HQ المقر الرئيسيايتش كيو

PFC البلدان الرائدةبي اف سي

PIO منظمة دولية عمومية بي آي او

ToC نظرية التغييرتي او سي

TVPA قانون حماية ضحايا االتجارتي في بي ايه

TIP االتجار بالبشر تيب

DR جمهورية الدومينيكاندي آر

DRC جمهورية الكونغو الديمقراطيةدي آر سي

SMART محددة وملموسة وقابلة للتحقيق ومناسبة ومحددة األجلسمارت

SWOT نقاط القوة والضعف والفرص واألخطارسووت- التحليل الرباعي

 CSO منظمات المجتمع المدنيسي اس أو

CLM برنامج تحرير المجتمعاتسي ال ام

CLI مبادرة تحرير المجتمعاتسي ال آى

CLT دليل تحرير المجتمعاتسي ال تي

CBO المنظمات المجتمعيةسي بي أو

UN منظمة األمم المتحدةيو ان

UNODC مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةيو ان او دي سي

UDHR اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانيو دي ايتش آر
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االقيم 
التنظيمية

النزاهة: 
تعمل منظمة حرّروا العبيد )أف تي أس( وفق جملة من 

المبادئ األخالقية السامية كفريق واحد.

التعاون والتعاطف: 
نعمل بثقة، واحترام، واستعداد، ونعامل الجميع في كنف 

العدالة المطلقة والمساواة واإلحترام.

التزام بالتفوق: 
نعمل جاهدين، ونتأقلم، ونتعلم باستمرار.

احترام حقوق اإلنسان: 
نسترشد بمبادئ ومعاييرأساسية لحقوق اإلنسان.
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الجزء األول 
مقدمة ومعلومات 

أساسية

 1,1
نهج 

منظمة 
حرّروا 
العبيد 

40,3 
 ماليين

 عدد ضحايا
 العبودية
 الحديثة

حول العالم

تشير آخر التقديرات إىل أن هناك حوالي 40,3 

مليون ضحية للرق الحديث حول العالم، من ضمنها 

اكثر من ستين في المائة )أي 24,9 مليون شخص( 

عالقين في شراك العمل القسري.1’2 تمتاز منظمة 

حرّروا العبيد الرائدة في مجال مكافحة االتجار باألشخاص 

بما يزيد عن عشرين عاما من الخبرة في العمل عىل 

الحد من العوامل التي تساهم في االستعباد الحديث. 

وقد نجحت في حشد استجابات مجتمعية في كل من 

جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وموريتانيا والسينغال 

وأوغندا والهند ونيبال والبرازيل وجمهورية الدومينيكان 

وهايتي وفيتنام وكينيا. بالتعاون مع المنظمات الشعبية 

والوكاالت الحكومية ووسائل االعالم، توفر منظمة حرّروا 

العبيد التدريب التعليمي والمهني الالزم اىل جانب 

الخدمات األساسية األخرى التي تساعد المجتمعات بما 

فيها الناجين. توفر مبادرة تحرير المجتمعات التي تقوم 

بها المنظمة فرصا قابلة للتوسع الدراج استراتيجيات 

مكافحة االستعباد في المجتمعات التي تشتّد فيها مظاهر 

العبودية.

يشير مصطلح االستعباد الحديث اىل مظاهر فرض 

السلطة والتملّك باستخدام القوة عىل طرف آخر. كما 

توظف منظمة حّرروا العبيد التعريف السوسيولوجي 

األتي: إجبار شخص ما عىل القيام بعمل قسري أو 

بغاء قسري تحت التهديد بالعنف أو بالضرر الجسيم 

مقابل أجر زهيد أو منعدم بحيث ال يستطيع ذلك 

الشخص الفكاك من تلك الحال. أشارت منظمة العمل 

الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة “ووك فري” 

العالمية في تقريرها عن التقديرات العالمية للرق الحديث 

الصادر في عام 2017 أّن الرق الحديث ال يملك تعريفا 

قانونيا رسميا، وأنه مصطلح جامع يشمل كل من العمل 

الجبري وقيود الَدين والزواج القسري ومختلف األشكال 

األخرى للعبودية وما شابهها اضافة اىل اإلتجار بالبشر.3

منحتنا خبرتنا في مكافحة العبودية عىل مستوى 

المجتمعات المحلية نظرة عميقة عن األوضاع اإلقتصادية 

واإلجتماعية والثقافية والقانونية التي تزيد من التعرض 

للعبودية، وهي تشمل الفقر والتغير المناخي والحروب 

والنزاعات والعولمة والهجرة، إىل جانب حقوق إجتماعية 

انظر إىل التقديرات العالمية للعبودية الحديثة، التحالف 8,7، منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة امشوا   1

أحرارا، جنيف، 2017.

يجبرون عىل العمل تحت التهديد أو اإلكراه كعمال منازل، وفي مواقع البناء، وفي مصانع سرية، وفي مزارع وقوارب صيد، وفي   2

قطاعات أخرى، وفي صناعة الجنس.

يرجى االطالع عىل _ لرؤية القائمة الكاملة من التعريفات.  3
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وإقتصادية أخرى تتسق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية 

المستدامة. وتعمل المنظمة عىل إنهاء كل ما يسبب 

استمرار العبودية الحديثة عبر هذه التخصصات المتعددة. 

ساهم الوضع الوبائي لكوفيد 19 في اشتداد مسببات 

العبودية الحديثة، وستستمر آثاره في الظهور بكاملها في 

السنوات المقبلة.

تؤدي نظرية التغيير )ToC( المدرجة في هذه الوثيقة 

دور اإلطار التوجيهي في مختلف المشاريع والبرامج 

من خالل تحديد المسارات المتاحة للتصدي للعبودية 

الحديثة بشكل ممنهج وتحويلي عىل المستويين 

العالمي والمحلي. تقر نظرية التغيير أّن امكانية القضاء 

النهائي عىل العبودية الحديثة متعلقة بالحّد من مسبباتها 

مثل الفقر، وعدم الحصول عىل أبسط الخدمات الصحية، 

وعدم توفر الخدمات القانونية واإلجتماعية، وانعدام األمن 

الغذائي، ونقص فرص التعليم والعمل، وعدم المساواة 

بين الجنسين، واألعراف اإلجتماعية الضارة. وفي الحّد 

من هذه العوامل ضمان لحقوق األشخاص العالقين في 

شراك العبودية الحديثة بمن فيهم الناجين منها. كما تؤكد 

المنظمة عىل وجود صلة وثيقة بين العبودية الحديثة 

والالمساواة العنصرية. َوَضع القمع العنصري والالمساواة 

الفئات المهمشة تحت الفقر المدقع مع محدودية 

الوصول إىل الفرص والموارد. وتََعرُّض تلك الفئات لعوائق 

مؤسسية عديدة يجعلهم أكثر عرضة للعبودية الحديثة. 

تدرك منظمة حرّروا العبيد في نهجها أهمية تأثير الضحايا 

الناجين في مجال الرق المعاصر. توضح هذه الخطة 

اإلستراتيجية بالتفصيل خطوات تطوير وتنفيذ المشاريع 

التي تستجيب للتوجه االستراتيجي لـمنظمة حرّروا العبيد 

)FTS(، منذ بداية تحديد المشروع وحتى نهايته. تهدف 
منظمة حرّروا العبيد )FTS( لتطوير إستجابة متكاملة 

لمعالجة الرق الحديث واإلتجار باألشخاص وذلك عن 

طريق مواءمة المشاريع مع األولويات الرئيسية للمنظمة 

وإدماج آليات الرصد والتقييم )M&E( لتقدير آثار البرنامج 

وتقييمها. إن الخطوط العريضة لنظرية التغيير المذكورة 

في هذه الوثيقة مستمدة من رؤية منظمة حرّروا العبيد 

)عالم يخلو من العبودية الحديثة(، مهمة المنظمة 
)وضع حد للظروف التي تسمح بوجود العبودية الحديثة(، 

والوظيفة األساسية للمنظمة )تستند المنظمة إىل 

سنوات خبرتها لنشر مناهج جديدة لدعم جهود إيجاد 

الحلول للعبودية الحديثة التي يقودها المجتمع والتي تعالج 

األسباب الجذرية للتعرض لإلستغالل وتعزز قدرة أصحاب 

المصلحة عىل جميع المستويات(. 
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1,2
تقديرات 

عالمية

يقدَّر عدد األشخاص الذين وقعوا ضحايا اإلستعباد 

في عام 2016 ب 40,3 مليون شخص من رجال 

ونساء وأطفال. ومن المرجح ارتفاع هذا العدد في 

السنوات األخيرة بسبب األزمات العالمية، وآخرها 

جائحة كوفيد 4.19 أكثر من نصف األشخاص الذين تم 

التبليغ عن تعرضهم لإلستغالل كان استغاللهم في صورة 

العمل القسري، كما أن أكثر من الثلث تعرضوا للزواج 

القسري، وقد تعرض البعض ألكثر من شكل من أشكال 

اإلستغالل. يعد اإلتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة مربحة في 

العالم، بعد تجارة المخدرات وتجارة السالح. يعد النساء 

واألطفال من أكثرضحايا اإلتجار بالبشر حيث من المرجح 

إكراههم في حاالت االستغالل الجنسي أو االسترقاق 

الجنسي أو البغاء القسري، إلخ. يجب أيضا األخذ بعين 

اإلعتبار وجود ثغرات كبيرة في تجميع بيانات العبودية 

الحديثة. ال تشمل هذه التقديرات أشكال اإلستغالل 

األخرى، مثل زواج الُقّصر وتجنيد األطفال عىل سبيل 

المثال. 

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/ .2018 ,مؤشر الرق العالمي  4

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ :اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  5

https://www.alliance87.org/target-8-7/ 8,7 التحالف  6

1,3
العبودية 

وحقوق 
االنسان

تدعو المذاهب المناصرة لحقوق اإلنسان بما في ذلك 

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إىل ضرورة مكافحة 

العبودية الحديثة في مختلف أشكالها. تنص المادة 

4 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عىل ما يلي: 
“ال يجوز استرقاُق أحد أو استعباُده، ويجب حظر الرق 

 واالتجار بالعبيد في جميع صورهم.”5 

يُعد االستعباد والعمل الجبري وتشغيل األطفال واالتجار 

بالبشر من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. تُجرد 

هذه الممارسات المؤذية اإلنسان من كرامته المتأصلة 

ومن حقوقه المتساوية والثابتة كعنصر في المجتمع، والتي 

هي األساس للحرية والحياة والعدالة والسالم في العالم.

منذ ذلك الحين، ظهرت العديد من صكوك حقوق اإلنسان 

حيث تكون السياسات فيها عىل المستوى المحلي أو 

الوطني أو العالمي. ولعل أشهرها بروتوكول باليرمو، 

وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )SDGs(، وقرار 

مجلس األمن رقم 2388، باإلضافة إىل المادة 7 من نظام 

روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ال تزال بعض 

هذه السياسات غير قادرة بعد عىل معالجة العبودية 

الحديثة بشكل فعال ألسباب عدة، منها الفجوة في 

التنفيذ وتعذرالقدرة عىل إحداث التغيير. ونذكر عىل سبيل 

المثال بروتوكول باليرمو، فهو منحصر في تقديم الخطوط 

العريضة لدعم إعادة تأهيل الضحايا وفي تقديم تصور عام 

وشامل لقضية العبودية الحديثة. 

1,4
أهداف 

التنمية 
المستدامة 

وحقوق 
االنسان

 ،)SDGs( تعكس أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

التي تستند إىل القانون الدولي لحقوق اإلنسان، مبادئ 

حقوق اإلنسان األساسية، بما في ذلك القضاء عىل التمييز 

بجميع أشكاله. كما تعمل أهداف التنمية المستدامة عىل 

تعزيز حماية حقوق اإلنسان ودعمها لجميع الناس وعىل أن 

تكون بمثابة جدول أعمال لتعزيز كرامة اإلنسان والمساواة. 

ويتصف هذا اإلطار ألهداف التنمية المستدامة بأنهعالمي 

إذ ينطبق عىل الجميع؛ قادر عىل إحداث التغيير إذ أنه 

قائم باألساس عىل حقوق اإلنسان ومحوره اإلنسان ويراعي 

الفوارق بين الجنسين؛ شامل حيث يغطي جميع القضايا 

المتعلقة بحقوق اإلنسان؛وجامع ألنه يشمل الجميع دون 

تمييز أو إقصاء.

يقوم عمل منظمة حرّروا العبيد عىل تطبيق هذه المعايير 

والمبادئ األساسية لحقوق اإلنسان المستوحاة من أجندة 

أهداف التنمية المستدامة. 

يقوم النهج الذي تتبعه المنظمة عىل معالجة 

األسباب الجذرية لمشكلة العبودية، وذلك عن طريق 

التركيز عىل تغيير الظروف التي تسمح باستمرارية 

العبودية الحديثة. أحد الشروط الرئيسية التي تتناولها 

أهداف التنمية المستدامة هو القضاء عىل الفقر 

)الهدف رقم 1(. من خالل العمل عىل تزويد المجتمعات 
الضعيفة بوسائل تطوير سبل العيش وبناء القدرات، 

تدعم المنظمة المجتمعات للقضاء عىل الفقر واالستغالل 

طويل األجل بشكل مستدام. وبالمثل، تعمل المنظمة عىل 

تعزيز الهدف رقم 8 من أهداف التنمية المستدامة، الغاية 

رقم 7: “اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء عىل العمل 

الجبري، وإنهاء العبودية الحديثة واالتجار بالبشر، وتأمين 

القضاء عىل أسوأ أشكال عمل األطفال وحظرها، بما في 

ذلك تجنيد األطفال واستغاللهم، وبحلول عام 2025 إنهاء 

عمالة األطفال بجميع أشكالها “عن طريق جمع أصحاب 

المصلحة في قضية العبودية الحديثة من خالل تنسيق 

التحالف رقم 8.7. 6

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.alliance87.org/target-8-7/
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1,5
أسباب 

العبودية 
الحديثة

تنشأ العبودية الحديثة نتيجة لمجموعة من الظروف 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والقانونية التي 

تخلق حالة الضعف التي يجد المستعبدون أنفسهم 

عالقون فيها. تؤمن منظمة حرّروا العبيد )FTS( أن هذه 

الظروف ترجع جزئًيا إىل االتجاهات العالمية المتعلقة 

بالفقر وتغير المناخ والحروب والصراعات والعولمة 

والهجرة وغيرها من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، 

بما في ذلك انتهاك الحقوق االجتماعية واالقتصادية.

 رسم بياني

 رقم 1:

أسباب 

العبودية 

الحديثة

 العبودية

الحديثة

انعدام األمن 

الغذائي

الزواج القسري

 إنتهاكات 
حقوق اإلنسان

ثغرات في 

السياسات 

العامة

الهجرة

تغير المناخ

الحروب 

والنزاعات

الحوكمة 

الرديئة

العولمة

تعذر إمكانية 

التحصل 

عىل خدمات 

التكنولوجيا

أنظمة تعليمية 

قاصرة

عدم المساواة 

بين الجنسين

األعراف 

والممارسات 

االجتماعية 

والثقافية

الظلم العنصري
الفقر

 حواجز

أمام الحصول عىل 

الرعاية الصحية 

 والضمان

اإلجتماعي

اإلفالت من 

العقاب والفساد

البطالة
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لورتش، جاي )2011( فئة العمالة غير الحرة وتقديراتها: هل هي سلسلة متصلة ضمن عالقات العمل المتدنية؟ بحوث مانشستر   7

بيبرز في اإلقتصاد السياسي 10: 1–45. 

عىل الرغم من أنه قد يتم التغاضي عنه كسبب رئيسي 

للعبودية الحديثة، إال أن تغير المناخ يعطل دورات 

الطقس واإلنتاج الزراعي، مما يؤثر سلبا عىل مصادر سبل 

العيش المستدامة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي الضعف 

المتزايد إىل إدامة أشكال العبودية الحديثة واستغالل 

العمالة، فضالً عن التسبب في الهجرة القسرية أو المجاعة 

في الحاالت القصوى.7

لقد عاثتالحروب و النزاعات فسادا في أجزاء مختلفة 

من العالم، سواءا في القرن اإلفريقي أو الشرق األوسط 

أو وسط وجنوب شرق آسيا أو شمال إفريقيا أو جنوب 

الصحراء الكبرى، وحتى حروب المخدرات في المكسيك 

وفي أماكن أخرى في أمريكا الالتينية. وتعد الحروب 

التي تشنها الجيوش غير الرسمية والمرتزقة والمحاربين 

المسلحين مميتة بشكل خاص لألطفال والفتيات والنساء 

الذين يتم استعبادهم كنساء متعة أو جنود أطفال. 

فاألزمات المذكورة أعاله لها تأثير عىل عامل الهجرة، مثل 

النزوح الداخلي وتدفقات الالجئين، أو الهجرة غير النظامية، 

التي جميعها تزيد من احتمال التعرض للعبودية. وغالبا 

ما يتعرض العديد من الضحايا لالتجار بهم عبرالحدود عن 
طريق قنوات غير رسمية، مما يزيد من ضعفهم. 

وربما يكون الفقر هو أول وأكثر األسباب التي ينجر عنها 

اإلستعباد، إذ يتم تجنيد األشخاص الذين يعانون من 

فقر مدقع عن طريق سبل ملتوية قائمة عىل الخداع في 

القطاعات االقتصادية التي تكون في الغالب غير رسمية، 

مخفية عن أعين الجمهور، وبعيدة عن التدقيق، وغير 

خاضعة للمالحقة بسبب االفتقار إىل السيطرة الناجمة 

عن ضعف الحكومة أوعدم كفاءتها أو فسادها. في جميع 

الحاالت، يعتبر الَدين والحاجة إىل المال من العوامل 

المحِددة، إذ ال يوجد سبيل للحصول عىل االئتمان الرسمي 

في المجتمعات المحلية الضعيفة. غالًبا ما تستقطب 

العبودية الحديثة ضحاياها من خالل عرض قروض بأسعار 

فائدة خيالية، حيث يعرض األفراد سدادها عن طريق 

العمل االستعبادي. 

يدل وجود مجتمعات بأكملها معرضة لخطر العبودية 

الحديثة عىل إنعدام وجود أبسط التدابير الوقائية 

للحماية اإلجتماعية وحماية حقوق اإلنسان. ال يستطيع 

المستعَبدون اللجوء إىل العدالة أو الحصول عىل 

الخدمات اإلجتماعية األساسية و/أو األمن الغذائي إذ 

يتم استغاللهم في قطاعات غير رسمية ينعدم فيها تنظيم 

العمل، وغالبا ما يتم إدماجهم خلسة في سالسل التوريد 
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لإلقتصاد المعولم. كما تدفع العولمة مختلف القطاعات 

اإلقتصادية للتنافس فيما بينها دون تنظيم، وتخلق حوافز 

لغض الطرف عن سالسل التوريد التي يسهل اختراقها 

والتي غالبا ما تشمل العمل الجبري في نقاط مختلفة من 

مراحل إنتاج السلع وتقديم الخدمات. 

تلعب المعايير والممارسات االجتماعية والثقافية 

أيضا دورا هاما و شامال في األمر. هناك مجتمعات لم 

تتلق أي نوع من الخدمات التعليمية الرسمية أو غير 

الرسمية أو الدعم الذي يمكن أن يساعد في تبديد بعض 

المفاهيم والمواقف الخاطئة حول محنتهم. عالوة عىل 

ذلك، دامت فترة استعباد بعض العائالت ألكثر من جيل 

واحد مما أدى إىل تطبيعهم مع ذلك الوضع ومع نمط 

حياتهم. وجود معايير جنسانية ضارة سائدة في مجتمعات 

معينة. إنتشار الجهل والمعلومات المضللة عن وجود 

القوانين والحقوق. تؤثر كل هذه العوامل عىل قدرة 

المجتمعات عىل مقاومة االستعباد، إذ يساعد اكتساب 

المهارات والمعارف البسيطة األفراد عىل الوصول لسبل 

أخرى لكسب العيش تمكنهم من مواجهة العبودية. 

أخيرا، تدرك منظمة حرّروا العبيد )FTS( أن أسباب 

العبودية الحديثة مترابطة ومتشابكة وقد يعزز بعضها 

البعض. نتيجة لذلك، تتبنى برامج المنظمة نهجا شامال، 

يأخذ بعين االعتبار المعلومات السياقية التي تؤدي إىل 

واقع مختلف يعيشه كل مجتمع يعاني من العبودية 

الحديثة. يمكننا ذلك من معالجة الظروف التي تسمح 

بوجود العبودية الحديثة كما تظهر في كل من األماكن التي 

نمارس فيها عملنا. 

http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Donor-Mapping-Report-for-web-FINAL-30March16-1.pd انظر هنا  8

1,6 
الدروس 

المستخلصة

منذ تأسيسها في عام 2000، أحرزت منظمة حرّروا العبيد 

)FTS( تقدما هاما في الكفاح من أجل إلغاء العبودية 
الحديثة. قامت معظم الدول بتبني سياسات وسن 

قوانين مناهضة للعبودية، متماشية مع االتفاقيات الدولية 

الهادفة إىل القضاء عليها. كما شهدت الموارد المخصصة 

لمنع هذه الجريمة والتصدي لها إزديادا ملحوظا أدى 

بدوره إىل إزدياد عدد منظمات مكافحة االتجار بالبشر.8 

ركزت المنظمة في عملها عىل المجتمعات األكثر تضررا 

من العبودية، وساعدت في بناء قدرتها عىل الصمود 

ومقاومة العبودية. تعد قابلية التعرض للعبودية الحديثة 

أمرا مستمرا، كما أنها تفاقمت بسبب العديد من العوامل 

التي تشمل جائحة كوفيد 19، واالفتقار إىل التنفيذ الفعال 

لسياسة مناهضة العبودية الحديثة عىل المستويات 

اإلقليمية والوطنية والعالمية، والفساد، واالفتقار إىل 

التعبئة الفعالة، وغيرها من العوامل. 

تواصل منظمة حرّروا العبيد )FTS( إعتمادها لمنهج 

مجتمعي في برامجها. وقد أظهرت األدلة التي تم 

جمعها خالل السنوات العشرين الماضية أنه إذا تمكنت 

المجتمعات الهشة من تعزيز قدرتها عىل منع ومقاومة 

العبودية، يمكن التغلب عىل الظروف التي تسمح للرق 

الحديث باالستمرار. عىل الرغم من أن االستجابة العالمية 

ال تزال غير كافية والموارد المتاحة ليست سوى جزء صغير 

من األرباح التي يجنيها المتاجرون بالبشر، اال أن منظمة 

حرّروا العبيد )FTS( تؤمن بأن تغيير الظروف التي تسمح 

باستمرارالعبودية الحديثة سيؤدي بال شك إىل القضاء 

عىل العبودية عىل نطاق واسع )إن أمكن، نأمل بحلول 

عام 2030 تحقيق الغاية المنصوص عليها في هدف 

التنمية المستدامة رقم 8,7(. تتطلب استراتيجية التقدم 

الهادف تطوير استراتيجيات محددة تستهدف السياسات 

والسلوك والتغييرات الثقافية، فضال عن دعم الناجين 

والعمل ضمن شراكات وتحالفات مع المجتمع المدني 

والمنظمات الدولية والحكومات ووسائل اإلعالم والقطاع 

الخاص، مع التأكيد عىل الرابط بين العبودية الحديثة 

وحقوق اإلنسان وأهداف التنمية المستدامة.

تساعد الوقائع األليمة التي رصدتها منظمة حرّروا العبيد 

)FTS( في إلقاء الضوء عىل المعاناة اإلنسانية التي تحدث 
في مختلف المناطق التي تعاني من العبودية الحديثة في 

إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ واألمريكتين. 

http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Donor-Mapping-Report-for-web-FINAL-30March16-1.pdf
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عىل سبيل المثال، 

في السينغال، 
أدى التوسع الحضري السريع 

والفقر إىل خلق الفرص لتجار 

البشرعديمي الضمير لتجنيد 

األطفال ووضعهم في الشوارع 

كمتسولين تحت ستار التدريب 

الديني. يتم إرسال طالب الدين 

)طلبة المدارس القرآنية( وأطفال 
اخرين بعضهم ال تتجاوز أعمارهم 

الخامسة إىل المناطق الحضرية 

وشبه الحضرية للتسول طلبا 

للطعام والمال والضروريات 

األخرى. 

في غانا،
كشف البحث الذي أجري في عام 

2017 عن انتشار اإلتجار بالبشر في 
أربعة وثالثين مجتمع محلي تنشط 

فيها منظمة حرّروا العبيد. في قرية 

واحدة، أبلغت كل أسرة عن تعرض 

طفل واحد عىل األقل لالتجار 

أو االستغالل. يتم االتجار بآالف 

األطفال في ظروف خطرة في قطاع 

صناعة صيد األسماك في غانا 

في هايتي، 
يوجد نظام تقليدي يسمى 

ريستافيك ويتم بموجبه إرسال 

أطفال هايتي من منازل فقيرة من 

قبل والديهم للعيش مع عائالت 

أخرى والعمل لديهم كخدم في 

المنزل. في الحاالت المثالية، تقوم 

األسرة المضيفة بتسجيل الطفل 

في المدرسة ويُِعاَمل كفرد من 

أفراد األسرة. غير أن هذا ال يحدث 

في غالب األحيان. يقضي العديد 

من األطفال يوما مليئا باألعمال 

المنزلية، حيث تبلغ ساعات العمل 

حتى ألصغرهم سنا أربع عشرة 

ساعة في اليوم بدون أجر. تعد 

العبودية عىل خلفية الَدين من أكثر 

وسائل اإلستعباد السائدة. 

في الهند، 
تعتبر العبودية عىل خلفية الَدين 

فعال مخالفا للقانون وفقا للقانون 

الوطني، لكن السلطات ال تطبق 

القانون دائما. يجد العبيد أنفسهم 

مقيدون بالتزام مادي غير قانوني 

ومجبرون عىل سداده من خالل 

القيام بعمل ال ينتهي. إن لم 

ينجح أصحاب العبيد في ممارسة 

الضغط النفسي الشديد عىل 

ضحاياهم، فهم يلجأون إىل العنف 

المباشر. يتم إجبارعائلة المديون 

بأكملها عىل العمل لتسديد َدين 

قريبهم. 

في البرازيل، 
يقوم سماسرة العبيد 

الملقبون جاتوس بالتظاهر بأنهم 

وكالء توظيف شرعيون الستدراج 

الناس من خالل تقديم وعود كاذبة 

للسفر بعيدا عن أوطانهم. وبمجرد 

وصولهم، يثقل كاهل العمال 

“بديون” تتعلق بالطعام والنقل 
وأدوات العمل. ديون ال يمكنهم 

سدادها أبًدا بشكل واقعي. 

في جمهورية 

الدومينيكان،
يواجه األشخاص المنحدرون من 

أصل هايتي تمييزا عىل نطاق 

واسع، و يتم استعباد العديد 

منهم في قطاعات الزراعة والبناء 

والسياحة. 

في نيبال،
التي تعتمد بشكل كبير عىل 

التحويالت المالية، ترسل تجارة 

البشر الشابات النيباليات للعمل 

كخادمات في المنازل في بلدان 

الخليج العربي. ويتوجه آخرون إىل 

ماليزيا وإندونيسيا، حيث يزداد 

الطلب عىل العمال اليدويين. 

ينتهي المطاف بعديد من طالبي 

العمل إىل التعرض إلعتداءات 

الإنسانية. 

في جمهورية 
الكونغو 

الديمقراطية، 
غالباً ما تقع 

النساء والفتيات
في شراك الزيجات القسرية. لقد 

خلق الصراع العسكري مناًخا ينتهك 

فيه المقاتلون المسلحون القانون 

مع اإلفالت من العقاب، حيث 

يجبرون النساء والفتيات بشكل 

روتيني عىل الزواج ضد إرادتهن. 
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الجزء الثاني
نظرية التغيير

2,1
بيان 

الوظيفة 

األساسية 

الوظيفة األساسية لمنظمة حّرروا العبيد

 الدعوة والبرمجة

المبتكرة بقيادة 

المجتمعات المحلّية 

بيان الوظيفة األساسية: 

تستند المنظمة عىل سنوات خبرتها العديدة 

لنشر نُهج جديدة لتعزيز جهود المجتمعات 

لمكافحة العبودية الحديثة والحد من المسببات 

األساسية للخضوع لإلستغالل، وتقوية قدرات 

أصحاب المصلحة حتى يتمكنوا من مقاومة الرق 

الحديث وحشد التحالفات والدعوة اىل التغيير 

عىل جميع المستويات. 

نوظف:

طرق مثبتة لبناء قدرات الشركاء المحليين وأصحاب 	 

المصلحة اآلخرين 

البرمجة والدعوة القائمتان عىل األدلة	 

القيادة الفعالة عىل جميع المستويات لدعم 	 

االئتالفات المناهضة للعبودية

نهج مبتكرة ومتأثرة بالناجين تسعى إىل توسيع نطاق 	 

منظمة حرّروا العبيد محلًيا وعالمًيا 

 نحقق ذلك من خالل البرامج االستراتيجية:

الشراكات والخدمات	 

التدريب وبناء القدرات	 

البحث	 

الدعوة	 

نطور األدوات الرئيسية:

مجموعة أدوات تحرير المجتمع لبناء قدرة المجتمع 	 

المحلي عىل التصدي للعبودية الحديثة

طرق البحث المبتكرة	 

استراتيجيات الدعوة	 
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2,2 
نظرية 

التغيير

تلتزم منظمة حّرروا العبيد )FTS( بأن تكون 

مشاركًا نشًطا وقائًدا في الحركة الحديثة إللغاء 

الرق، ولكنها تطمح أيضا إىل توسيع عملياتها 

والمحافظة عليها من خالل تنفيذ مشاريع 

محددة. من أجل تنظيم هذه العملية، تم 

تطوير نظرية التغيير )ToC( التالية لتوفير إطار 

عمل للمشاريع المختلفة. وهذه األخيرة هي 

التي ستحدد مسارات ملموسة للتغيير في 

المجتمعات المتأثرة بالعبودية الحديثة. 

تم تصميم نظرية التغيير كهيكل متعدد الطبقات 

مستمد من رؤية منظمة حّرروا العبيد )عالم يخلو 

من العبودية الحديثة(، مهمة المنظمة )وضع حد 

للظروف التي تسمح بوجود العبودية الحديثة(، 

والوظيفة األساسية للمنظمة ) تستند المنظمة 

إىل سنوات خبرتها لنشر مناهج جديدة لدعم إيجاد 

الحلول للعبودية الحديثة التي يقودها المجتمع 

والتي تعالج األسباب الجذرية للتعرض لالستغالل 

وتعزز قدرة أصحاب المصلحة عىل مقاومة العبودية 

الحديثة، وتعبئة التحالفات، والدعوة للتغيير عىل 

جميع المستويات(. )أنظر إىل الرسم البياني رقم 2(.

الطبقات الوسيطة، خاصة بيان األهداف9 )وضع 

حد للظروف التي تساعد عىل وجود العبودية 

الحديثة في المجتمعات المحلية(، مجاالت 

األهداف العامة10 )المشاركة المجتمعية، 

السياسات و الدعوة، بناء الحركات، و إجراء 

األبحاث( و مجاالت األهداف الخاصة11 )عىل 

سبيل المثال: التعبئة، توفير األدلة، التدريب، 

والمساعدة الفنية( هي ليست من مجاالت النتائج 

التي يمكن لمنظمة حرّروا العبيد أن تدعي فيها 

المسؤولية بمفردها، لكنها يمكن أن تعتبر نفسها 

مساهما فيها. لذا فهي ستشارك في المساءلة 

واإلسناد مع الشركاء والحلفاء اآلخرين. ستكون 

منظمة حرّروا العبيد )FTS( مسؤولة أكثر عن أهداف 

وأنشطة محددة ويمكن أن تقدم إجراءات متعلقة 

بمواجهة التحديات التي سببتها جائحة كوفيد 19 

في مجاالت األهداف الخاصة. يمكن إعادة النظر 

في نظرية التغيير هذه في أي وقت. فهي لم يتم 

تصميمها خصيصا لتغطي فقط الفترة من 2021 

إىل 2031، بل يمكنها أيضا أن تقدم إرشادات 

لمقترحات المشاريع القادمة التي قد تمتد بالفعل 

لما بعد الفترة من 2021 إىل 2031.

تنص نظرية التغيير لمنظمة حرّروا العبيد )FTS( عىل 

أن أنجع طريقة للقضاء عىل العبودية الحديثة بصفة 

نهائية هي عن طريق وضع حد للظروف التي تساهم 

في إستمراريتها. لهذا السبب، قمنا بوضع بيان 

أهداف يدعم هذا المنهج. ولكن، نظرا لوجود عدد ال 

يحصى من العوامل التي يمكن تضمينها في قائمة 

الظروف، فقد تم إيالء عناية خاصة بتحديد الظروف 

التي يجب إعطاؤها األولوية من أجل تركيز جهود 

المنظمة. وتتضمن القائمة تحديات ترتبط بالفقر، 

يتم تعريف بيان األهداف بأنه “تأثير في وضع السكان   9

يتم في خالل فترة زمنية مدتها عشر سنوات أو أكثر."

يتم تعريف مجال الهدف العام عىل أنه “تغيير في   10

المعايير والقدرات والسياسات المؤسسية، فضال 

عن السلوكيات المستفادة اجتماعيا، في فترة زمنية 

تتراوح من ثالث إىل خمس سنوات."

يتم تعريف مجال الهدف الخاص عىل أنه “التغيير   11

في نوع الخدمات والمنتجات المتاحة لفئات معينة 

من السكان، وتغيير القدرات والمعرفة والمهارات 

والممارسات الخاصة بمجموعات معينة في فترة 

زمنية تتراوح من سنة إىل ثالث سنوات"

10الخطة االستراتيجية لألعوام 2021 - 2031 حرّروا العبيد
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وعقبات الوصول إىل الخدمات اإلجتماعبة والصحية، 

وغياب العدالة العرقية، وانعدام األمن الغذائي، ونظم 

التعليم )الرسمية وغير الرسمية(، والبطالة، والالمساواة 

بين الجنسين، واألعراف والعادات اإلجتماعية، والفساد 

واإلفالت من العقاب، والتغّيرالمناخي، والتكنولوجيا، 

وانتهاكات حقوق اإلنسان. 

تعد المجتمعات المحلية هي قلب برامج منظمة حرّروا 

العبيد. بينما يتم تعريف المجتمع المحلي عىل أنه مجموعة 

من األشخاص المتفاعلين الذين يعيشون في مكان 

مشترك، غالبا ما تستخدم هذه الكلمة أيضا لإلشارة إىل 

مجموعة منظمة حول قيم مشتركة وتتسم بالتماسك 

االجتماعي داخل موقع جغرافي مشترك. وبشكل عام، 

فهي ترمز إىل وحدة إجتماعية أوسع من األسرة المعيشية. 

المجموعات المستهدفة بقصد الوصول إىل نتائج 

هم أعضاء المجتمع المحلي من الرجال والنساء واألطفال 

المتضررون من العبودية الحديثة. تركز برامج المنظمة 

وطرق تنفيذها وأثرها عىل الفئات األكثر عرضة للخطر 

في المجتمع. واتساًقا مع ذلك، تركزبرامج منظمة حرّروا 

العبيد عىل الدور المهم الذي يلعبه تأثير الضحايا الناجين 

في مساحات الرق المعاصر، بدءا من مستوى المجتمع 

المحلي ووصوال بتأثيرهم إىل المستوى العالمي. 

خدمات االستجابة المتمحورة حول الناجين. يمكن 

أن يكون للعبودية الحديثة آثار قصيرة وطويلة المدى، 

وبالنسبة لبعض األفراد يمكن أن يدوم أثرها مدى الحياة. 

تدرك منظمة حرّروا العبيد أن تأثيرالعبودية الحديثة ال 

ينحصر في المستوى الفردي فقط بل يمكن أن يطال 

عائالت بأكملها وحتى مجتمعات بأكملها. نحن نعمل مع 

الشركاء لتقديم خدمات حيوية لضحايا العبودية الحديثة 

والناجين منها، بما في ذلك، عىل سبيل المثال ال الحصر، 

عمليات اإلنقاذ وإعادة التأهيل وإعادة اإلدماج االجتماعي 

واالقتصادي والرعاية الصحية والدعم النفسي واألمن 

الغذائي، إلخ. تطبق منظمة حرّروا العبيد نهجًا شموليا 

محوره اإلنسان لتقديم الخدمات، ويركزعىل دعم قدرة 

المجتمع المحلي عىل الصمود، واستعادة كرامة الضحايا، 

وتطبيق مبادئ حقوق اإلنسان بشكل فعال، وتشجيع 

مشاركة الناجين عىل المستويات المحلية والوطنية 

والعالمية. من خالل القيام بذلك، نضمن تطبيق قيم 

العدالة وحقوق اإلنسان واالستدامة والشمولية.
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 رسم بياني

رقم 2: 

نظرية التغيير 

التي وضعتها 

منظمة حّرروا 

العبيد
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المجموعة 

المستهدفة 

قصد الوصول 

إىل نتائج

وهي مجتمعات محلية 

مع التركيز عىل األعضاء 

األكثر هشاشة )مثل 

الناجين، النساء واألطفال، 

المهاجرين الذين ال يحملون 

وثائق رسمية، الالجئين، 

األشخااص المشردين 

داخليا، إلخ.(

بيان األثر 
ستقضي منظمة حّرروا العبيد )FTS( قضاًءا جذرًيا عىل الحالة الهشة للمتضررين والمتعرضين لمخاطر العبودية الحديثة عن طريق 

وضع حد للظروف التي تساعد عىل وجودها، وبالتالي القضاء عىل الرق الحديث في المجتمعات المحلية. 

	 المعرفة، 
المواقف، 

والممارسات 

	 إعادة التأهيل 
وإعادة اإلدماج في 

المجتمع

	 توفير األدلة

	  التدريب والمساعدة الفنية
	 الحمالت

	 المساءلة في البلدان الرائدة
	  مشاركة صناع القرار 

	 التعبئة 
	 عقد اإلجتماعات والتنسيق

	  دعم شبكات الناجين
	  منتدى التحرر من العبودية

	  دعم التحالف 8,7 والتحالف 
إلنهاء الرق واالتجار باألشخاص

	  التوسع في أمريكا الشمالية 

	  نقاط تقاطع 
العبودية الحديثة 

مع العدالة العرقية 

 وتغير المناخ 

والتكنولوجيا

	  التأثير
	  عدم المساواة في زمن 

كوفيد 19

مجاالت الهدف الخاص

مجاالت األهداف العامة
المشاركة المجتمعية

السياسات والدعوة

بناء الحركات

مبادرات التعلم

الوظيفة األساسية 
الدعوة والبرمجة المبتكرة بقيادة المجتمعات المحلّية

بيان األهداف 
وضع حد للظروف التي تساعد عىل إستمرارية العبودية 

الحديثة في المجتمعات المحلية

المهمة 
وضع حد للظروف التي تساعد عىل 

وجود العبودية الحديثة

الرؤية 
عالم يخلو من 

العبودية الحديثة

أصحاب 

المصلحة و 

الحلفاء
الشركاء المحليون 

)منظمات غير حكومية، 
منظمات المجتمع 

المدني، إلخ.(، مجتمعات 

محلية، ناجون، مؤسسات 

أكاديمية، وسائل إعالم/

صحافيون، مؤسسات 

تجارية، وصانعو 

السياسات. صانعو القرار، 

نقابات العمال ونقابات 

أرباب العمل، كيانات 

األمم المتحدة، تحالف 

8,7، التحالف إلنهاء الرق 
واالتجار باألشخاص
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2,3
اإلفتراضات

تستند نظرية التغيير الخاصة 

بمنظمة حّرروا العبيد )FTS( إىل 

اإلفتراضات التالية: 

اإلفتراض رقم 1

تكتسب المجتمعات القدرة عىل 

تغيير ظروفها عندما يتم تأهيلها 

بالمعرفة واألدوات والمهارات 

الالزمة، وعندما يتم حشدها 

وتلقيها الدعم من قبل الحلفاء 

والشركاء.

اإلفتراض رقم 2

تعتبر الحلول المحددة السياق 

عىل المستوى المحلّي حجر 

األساس لحركة إنهاء العبودية 

الحديثة، إذ من المستحيل 

القضاء عىل العبودية من دونها.

اإلفتراض رقم 3

تعتبر التحالفات المحلية 

والوطنية والعالمية ركائز أساسية 

لوضع حد للظروف المتعددة 

التي تسمح بإستمرارية العبودية 

الحديثة.

اإلفتراض رقم 4

امكانية تفعيل الحركات الوطنية 

والعالمية ضّد العبودية الحديثة 

 بمساهمة أفراد المجتمع

)بما فيهم الضحايا والناجين(.

اإلفتراض رقم 5

ادماج الناجين بصفة كاملة 

وتشريكهم في حركة مناهضة 

العبودية من المستوى المحلي 

اىل المستوى العالمي.



14 الخطة االستراتيجية لألعوام 2021 - 2031 حرّروا العبيد
14الخطة االستراتيجية لألعوام 2021 - 2031 حرّروا العبيد



15  الخطة االستراتيجية لألعوام 2021 - 2031حرّروا العبيد

2,4
بيان 

األهداف 
لمنظمة 

حرّروا 
العبيد، 

والظروف 
ذات 

األولوية، 
والمؤشرات

من خالل بيان األهداف والظروف ذات األولوية، 

تهدف المنظمة إىل تزويد فرقها العالمية واإلقليمية 

والوطنية وشركائها بقضايا حقوق اإلنسان ذات 

األولوية وقضايا التنمية التي ستساعد في القضاء 

عىل العبودية الحديثة ومنعها والحفاظ عىل حياة 

أولئك الذين ال يزالون تحت قبضة اإلستعباد وأولئك 

الذين تم تحريرهم. ستتمكن منظمة حرّروا العبيد من 

تقديم مساهمة متواضعة في تغيير الظروف أو عكس 

مسار اإلتجاهات السلبية عىل المستوى اإلقليمي أو 

الوطني أو العالمي. وستفعل المنظمة ذلك من خالل 

االعتماد بشكل أساسي عىل العمل عىل أهداف محددة 

قائمة عىل تنفيذ مشروع ما وتقتصر عىل مناطق 

ومجتمعات محددة.

من أجل رصد بيان األهداف، اخترنا المؤشرات التي 

تتعلق بالشروط المحددة المذكورة أعاله. تقيس هذه 

المؤشرات التقدم المحرز نحو القضاء عىل الظروف التي 

تسمح للرق باالستمرار في المجتمعات المحلية، وبالتالي 

القضاء عىل العبودية الحديثة. تم إستخالص المؤشرات 

التي سيتم اعتمادها من قائمة المؤشرات التي وافقت 

عليها الدول األعضاء في األمم المتحدة لمتابعة عملية 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ومع ذلك، يجب األخذ 

بعين اإلعتبار أن “أهداف التنمية المستدامة ونظام حقوق 

اإلنسان يعزز كل منهما اآلخر. في حين أن هذا األخير 

يضمن الطابع الملزم، وخاصة آليات المراقبة والمساءلة، 

فإن أهداف التنمية المستدامة تسلط الضوء عىل الحقوق 

وتضع دليالً عىل النهج المطلوب غير القابل للتجزئة 

لجميع حقوق اإلنسان.”12 بما أن منظمة حرّروا العبيد 

تعتبر نفسها باألساس منظمة لحقوق اإلنسان والعدالة 

المتساوية، فمن المهم أن نحافظ عىل نهج يتمحورحول 

اإلنسان ويقوم عىل حقوقه ويراعي االعتبارات الجنسانية. 

العبودية الحديثة وسبب انتهاكات حقوق اإلنسان 

مرتبطان ببعضهما البعض ارتباطا وثيقا. هذا وتستند إىل 

صكوك حقوق اإلنسان العديد من االتفاقيات والمعاهدات 

والبروتوكوالت الدولية التي تمثل نقطة ارتكاز للقضاء عىل 

االتجار بالبشر والعمل الجبري والعبودية الحديثة وجميع 

أشكال اإلستغالل. 

في الواقع، تتمتع الحركة المناهضة للعبودية بميزة 

كبيرة وهي أن األصوات التي من شأنها أن تعارض 

هذه المبادئ والمعايير قليلة أو منعدمة، إذ ال يتمثل 

التحدي الرئيسي في تكريسها في السياسات، ولكن 

في تنفيذها باألساس. 

ونحن نستخدم كمرجع أدوات كالتالية ذكرها: 

إتفاقية األمم المتحدة للرق )1926(؛  أ( 
إتفاقية العمل الجبري لمنظمة العمل الدولية لسنة  ب( 

1930 )رقم 29(؛ 
االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقيق  ج( 

واألعراف والممارسات الشبيهة بالرق )1956(؛ 

اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل  د( 
اتفاقية منظمة العمل الدوليةبشأن أسوأ أشكال عمل  ه( 

األطفال 1999 )رقم 182(؛ 

إعالن وخطة عمل بيجين؛  و( 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص  ز( 

)2003(؛ 
وقانون الواليات المتحدة لحماية ضحايا االتجار  ح( 

باألشخاص والعنف )تي في بي ايه(.

أخًذا بذلك في االعتبار، تهدف المنظمة اىل تمكين 

وتوفير الوسائل ل: 

الشعوب التي تعيش في ظّل الفقر أو في أوساط  أ( 
المجتمعات المهمشة التي ال تصلها الخدمات 

اإلجتماعية؛ 

الناجين وخاّصة النساء والفتيات والشباب  ب( 
واألطفال؛ 

الطبقات والطوائف التي تتعرض للتمييز ضدها  ج( 
واألجناس واألعراق المنتمية اىل الطرف األدنى 

من التسلسل الهرمي االجتماعي؛ 

السكان المشرَّدين والمهاجرين غير القانونيين  د( 
والالجئين؛ 

المسؤولين الحكوميين وأعضاء المنظمات  ه( 
الشعبية وشركاء الحركة الذين يسعون إىل إيجاد 

أفكار وحلول مبتكرة إلنهاء العبودية الحديثة.

“تحويل األهداف والتطلعات إىل حقوق: دور أنظمة حقوق اإلنسان في أجندة 2030 للتنمية المستدامة.” بيان ديانوفا الدولي إىل   12

مجلس حقوق اإلنسان، يناير 2019.
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جدول رقم 1: 

 بيان باألهداف 

ونماذج 

للمؤشرات

بيان األهداف

وضع حد للظروف التي تساعد عىل 

إستمرارية العبودية الحديثة في 

المجتمعات المحلية.

التطرق للظروف ذات األولوية التي يجب 

معالجتها، ونذكر منها عىل سبيل المثال 

ال الحصر: الفقر، نقص في التحصل 
عىل الخدمات اإلجتماعية األساسية 

)التعليم النظامي والصحة باألساس(، 
انعدام األمن الغذائي، عدم المساواة 

بين الجنسين، المعايير والممارسات 

الثقافية واإلجتماعية، البطالة، إلخ.

المؤشرات 

• مؤشر التنمية 1.2.1: نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط 
الفقر، حسب الجنس والعمر

• مؤشر التنمية 1.4.1: نسبة السكان الذين يعيشون ضمن 
عائالتهم مع توفر الوصول للخدمات األساسية

• مؤشر التنمية 2.1.2: معدل انتشار انعدام األمن الغذائي 
المتوسط أو الشديد وسط السكان، استنادا إىل مقياس المعاناة 

من انعدام األمن الغذائي )أف أى إي أس(

• مؤشر التنمية 3.8.2: نفقات األسرة المعيشية عىل الخدمات 
الصحية كنسبة من الدخل اإلجمالي لألسرة ]أو إنفاقها أو 

إستهالكها[

• مؤشر التنمية 3, ج, 3.1: كثافة وتوزيع عمال قطاع الصحة

• مؤشر التنمية 4.1.2: معدل إتمام الدراسة )التعليم اإلبتدائي، 
التعليم اإلعدادي، والتعليم الثانوي(

• مؤشر التنمية 5.2.1: نسبة النساء والفتيات المعاَشرات الالتي 
يبلغ عمرهن ال15 وما فوق والالتي تعرضن لعنف مادي أو جنسي 

أو نفسي من الشريك الحميمي الحالي أو السابق خالل االثني عشر 

شهراً السابقة، مصنفة بحسب شكل العنف والعمر

• مؤشر التنمية 5.3.1: نسبة النساء الالتي تتراوح أعمارهن بين 
20 و24 سنة والالتي تزوجن أو ارتبطن بقرين قبل أن يبلغن سن 

الخامسة عشرة عاما والثامنة عشرة عاما

• مؤشر التنمية 5.3.2: نسبة الفتيات والنساء الالتي تتراوح 
أعمارهن بين 15 و49 عاماً والالتي خضعن لعملية تشويه/بتر 

األعضاء التناسلية، بحسب العمر

• مؤشر التنمية 8.5.2: معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر 
واألشخاص ذوي اإلعاقة
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2,5
مجاالت 
األهداف 

العامة

تؤمن منظمة حّرروا العبيد أنه لمعالجة الظروف 

المذكورة أعاله يجب عىل المنظمة إعطاء األولوية 

ألربعة مجاالت: 

1( المشاركة المجتمعية، 
2( السياسات و الدعوة، 

3( بناء الحركات، 
4( والمبادرات التعليمية. 

يعمل المجال األول عىل تمكين المجتمعات الهشة من 

منع العبودية الحديثة والتحسين من قدرتها عىل الصمود 

والمقاومة. يدعو المجال الثاني إىل سن وتنفيذ سياسات 

وخطط وبرامج مكافحة الرق التي تتماشى مع المبادئ 

والمعايير المتفق عليها دوليا، بينما يعني المجال الثالث 

بتسريع وتيرة التغيير من خالل الطلب المستمر والمنظم 

للتغيير الذي يمارسه العديد من النشطاء المناهضين 

للعبودية وأصحاب المصلحة. وأخيرا، يستكشف المجال 

الرابع طرقا جديدة من أجل تعزيز االستجابة العالمية 

الشاملة ضد العبودية الحديثة، بما في ذلك في الواليات 

المتحدة )نذكرعىل سبيل المثال: العالقة بين الرق الحديث 

والعدالة العرقية ودور التكنولوجيا في تسهيل اإلتجار 

بالبشر أو منعه(.

يعد نقص اإليرادات والموارد أحد الظروف التي تسمح 

باستمرار العبودية الحديثة في المجتمعات المحلية )بما 

في ذلك البطالة ونقص العمالة(. يصعب عىل الشباب 

إيجاد وسائل لتأمين الدخل مما يجعلهم فريسة مستساغة 

لعمالء في قطاعات إقتصادية معينة منخرطة في العمل 

الجبري واإلستعباد واإلتجار بالبشر. عىل مستوى المشاركة 

المجتمعية، ستعمل المنظمة عىل خلق الفرص للشباب 

للعثور عىل سبل العيش في مجتمعات محلية محددة، 

وذلك من خالل التدريب العملي وبناء القدرات. أما عىل 

مستوى السياسات، ستعمل المنظمة برفقة صانعي 

السياسات ومقدمي الخدمات المحليين واإلقليميين 

والوطنيين للدعوة إىل مساءلة المسؤولين عن العبودية، 

وإنشاء برامج أوسع تستهدف الشباب المعرضين 

للخطر، والبرامج والخدمات التي تستهدف الناجين من 

العبودية الحديثة، والتنفيذ الفعال للسياسات، وغيرها 

من األهداف. يعد الضغط لتنفيذ السياسات أمرا معقدا، 

لذلك يتم تصميم عملية المشاركة وتوفير القيادة في 

الحركات واالئتالفات ذات القاعدة العريضة بحيث تؤدي 

إىل وضع آليات تنفيذ السياسات حيز التنفيذ. ال تعتبر 

السياسات غاية في حد ذاتها، ولكن هي وسيلة للوصول 

إىل عمل ملموس، حيث يكون الهدف األساسي هو سد 

فجوة السياسات. يجب إدراج التدابيرالجديدة الالزمة 

لمواجهة جائحة كوفيد 19 في اإلصدارات الجديدة من هذه 

السياسات. 

يتضمن كل مجال من مجاالت األهداف العامة هذه 

مجموعة من البيانات اإلستداللية التي من شأنها 

أن توجه صياغة المؤشرات أثناء تطوير البرنامج 

والمشروع. 
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3

2

4

بالنسبة إىل أول مجال من مجاالت األهداف العامة )المشاركة 

المجتمعية(، فإن األساس المنطقي له هو أن تنظيم المجتمع شرط 

ضروري التخاذ اإلجراءات، ونشر الوعي، والتعبئة، وتعزيز المعرفة، 

وتغيير المواقف والسلوكيات المتأصلة بعمق في األعراف األبوية 

التقليدية، باإلضافة إىل تعزيز دور الخدمات المحلية لمنع ومقاومة 

العبودية الحديثة. يتم قياس الوعي والمعرفة من خالل تطبيق بعض 

األدوات الموجودة في نموذج التحرير المجتمعي )سي أل أم( للمنظمة، 

ووضع استبيان أوَّلي واستبيان نهاية التدخل ألفراد المجتمع. يمكن إدراج 

بعض المشكالت السلوكية المتعلقة بالوقاية من عدوى كوفيد 19 في 

الفترة الممتدة من 2021 إىل 2031. 

المشاركة المجتمعية

بناء الحركات

السياسات والدعوة

مبادرات التعلم

يحتوي ثاني مجال من مجاالت األهداف العامة )السياسات و 

الدعوة( عىل بيانات إرشادية تشير إىل إجراءات المنظمة المتعلقة 

بمواءمة السياسات مع المعايير الدولية. ونؤكد أيضا عىل تنفيذ 

السياسات وإنفاذ القانون )الذي يشمل التعامل مع الفساد واإلفالت من 

العقاب(، كما يجب األخذ بعين االعتبارأنه ال يمكن تحقيق ذالك إن لم 

يتم تخصيص إعتمادات الميزانية الالزمة. تحقق هذه األبعاد )التنفيذ، 

اإلنفاذ، وإعداد الميزانية( الكثير في الجهود المبذولة لمعالجة 

مشكل فجوة السياسات التي يتم سنها وعدم تطبيقها عىل أرض 

الواقع. وأخيرا، فإنه يطرح مسألة وجود خطة وتنفيذها، مبنية عىل األدلة 

التي يجب جمعها بأفضل األدوات، وخاصة اإلستبيانات والطرق األخرى 

المعتمدة. 

مجال الهدف العام الثالث )بناء الحركات( يهدف إىل إبقاء المنظمة 

في موقع قيادي داخل تحالفات منظمات المجتمع المدني وتمثيلها في 

التحالف 8,7 والتحالف إلنهاء الرق واإلتجار بالألشخاص )أتست(. ويعني 

ذلك الحفاظ عىل الدعم وربما توسيع قدرتها عىل تمويل المنظمات 

الشريكة الميدانية. واألهم من ذلك، دورالمنظمة في مشاركة تجربتها 

مع الشركاء المتمركزين في الواليات المتحدة والذين يمارسون نفوذا 

عىل الكونجرس األمريكي ووكاالت الفرع التنفيذي المسؤولة عن مكافحة 

العبودية الحديثة، مثل مكتب رصد ومكافحة االتجار بالبشر التابع لوزارة 

الخارجية األمريكية. 

مجال الهدف العام الرابع )مبادرات التعلم( يمثل فرصة للمنظمة لتقوم 

بتغييرالظروف التي تساهم في وجود العبودية الحديثة في المجتمعات 

المحلية بشكل إستراتيجي وذلك عبر اكتشاف مبادرات برنامجية جديدة 

تعزز الفعالية التنظيمية والتعليم ودعم الحركة أو معالجة المسائل الملحة 

التي تتطلب تدخلها. يشمل هذا المجال خصيصا استكشاف مسألة 

االتجار بالبشر في المجتمعات األمريكية الهندية وسكان أالسكا األصليين 

والعالقة بين العدالة العرقية والعبودية الحديثة في الواليات المتحدة 

األمريكية وخارجها.

يعد منتدى التحرر من العبودية مساحة فريدة لمنظمات المجتمع 

المدني بقيادة منظمة حرّروا العبيد لخلق فرص للتواصل والتعلم 

والمشاركة واإللتزامات القابلة للتنفيذ. سُيعقد المنتدى عىل المستوى 

اإلقليمي لزيادة إمكانية الوصول إليه وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه، 

وستعكس أجندات المنتدى األولويات المحلية واإلقليمية.

العمل مع الناجين لبناء حراك. عملت المنظمة والشركاء المحليون 

لسنوات من أجل إنقاذ ضحايا العبودية الحديثة في سياقات مختلفة، 

من ضمنها اإلجبار عىل العمل عىل خلفية الَدين، وصيد األسماك، وأفران 

الطوب، والشوارع، والتسول، وذلك في بلدان مختلفة، مثل غانا والهند 

وهايتي وجمهورية الدومينيكان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إلخ. لقد 

قمنا بدعم الناجين المحليين من العبودية الحديثة وساعدناهم عىل بناء 

قدراتهم وتمكينهم من معرفة حقوقهم والدفاع عنها والتنظيم والتغيير 

والمشاركة وقيادة الجهود لمعالجة قضية العبودية الحديثة. استخدمنا 

نهج حقوق اإلنسان لدعم الناجين وضمان كرامتهم الكاملة ومراعاة 

النوع االجتماعي. ستبني المنظمة في مقاربتها الجديدة عىل ما تعلمته 

من تجربتها التنظيمية وستتكيف مع سياق التمكين للقيادة. ستعمل 

المنظمة عىل خلق المزيد من الفرص للناجين عىل المستوى المحلي 

لتطوير وقيادة أجندة من شأنها التأثير عىل االستجابات المحلية والوطنية 

والعالمية للعبودية الحديثة. سيشمل جزء من الفرص ضمان مشاركة 

الناجين في مسار البلدان الرائدة وإدراج أجنداتهم في التزامات الدولة. 

ستستغل المنظمة مكانتها في التحالف 8,7 لضمان سماع أصوات 

الناجين والعمل معهم ومع المجتمعات المتضررة لتوصيل أجندتهم 

من مستوى المجتمع المحلي إىل التحالف 8,7 والجماهير الرئيسية 

األخرى، بما في ذلك االتحاد األفريقي ومجلس األمن التابع لألمم المتحدة 

والجماهير اإلقليمية األخرى رفيعة المستوى.
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ستسعى المنظمة للجمع بين الدعم المادي والتقني 

للشركاء والمجتمعات مع التنفيذ المباشر للبرامج 

من أجل تحقيق هذه الغايات واألهداف. يمتلك 

فريق المنظمة اآلن المهارات والقدرة اإلستراتيجية 

لتصميم وتنفيذ البرامج في البلدان التي تعمل فيها 

بالتعاون مع شركائها.

 جدول رقم 2:

مجاالت 

األهداف 

العامة 

ونماذج من 

المؤشرات

مجاالت األهداف 

العامة

المؤشرات

تعزيز وتقوية والمحافظة 

عىل المشاركة المجتمعية 

لمنع العبودية والمحافظة 

عىل الحرية

وجود منظمات شعبية تهدف لمنع العبودية والحفاظ عىل حريات األشخاص 	 

المحرَّرين من العبودية

نشر الوعي لدى المجتمع عن السبل التي قد توقع بهم في شراك العبودية	 

اإللمام بحقوق الناس في ما يتعلق بالعبودية، خاصة حقوق المرأة و الطفل	 

وجود المعرفة والممارسات التي من شانها دعم إعادة تأهيل األشخاص 	 

المحرَّرين من العبودية في المجتمع

تملك السلطات المحلية ومقدمي الخدمات القدرة عىل منع العبودية وإدماج 	 

المحرَّرين منها في المجتمع

المساهمة في خلق 

وضمان بيئات سياسية 

تفضي إىل القضاء عىل 

جميع أشكال العبودية 

الحديثة

وجود تشريعات وطنية تتضمن اإلتفاقات والمعاهدات والبروتوكوالت الدولية 	 

التي تمكن من القضاء عىل العبودية الحديثة

إجراءات ملموسة تتخذها الجهات الحكومية لتنفيذ القوانين المناهضة 	 

للعبودية بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد ومكافحة اإلفالت من العقاب

زيادة إعتمادات الميزانية المخصصة للبرامج واألعمال التي تهدف للقضاء 	 

عىل العبودية الحديثة 

تطوير وتنفيذ السياسات التي يقودها الناجون والتي تتمحور حولهم باألساس	 

تنفيذ خطط وطنية الستئصال العبودية سواءا كانت خطط قائمة بذاتها أو 	 

كجزء من خطط وطنية شاملة للتنمية المستدامة

وجود إحصائيات وطنية تمكن أصحاب المصلحة من رصد معدل إنتشار 	 

العبودية الحديثة

مدى تنفيذ قرارات المنظمات المتعددة األطراف التي من شأنها تعزيز تنفيذ 	 

المعاهدات واإلتفاقيات والبروتوكوالت المتفق عليها دوليا التي تمكن من 

استئصال العبودية الحديثة

 التوسع عىل مستوى اإلتفاقيات القطاعية في الشركات الوطنية والدولية 	 

لتخليص سالسل التوريد من استخدام العمل الجبري والعبودية الحديثة
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يتبع جدول 

رقم 2
مجاالت األهداف 

العامة

المؤشرات

تعزيز حركة مناهضة 

العبودية مع التركيز عىل 

مدى تأثير الناجين

ممارسة أدوار قيادية في آليات التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن 	 

دعم تنفيذ أهداف التنمية والبروتوكوالت اإلنسانية والمعاهدات واإلتفاقيات 

وبروتوكوالت استئصال العبودية الحديثة المتفق عليها دوليا

زيادة تعبئة الموارد للشركاء الميدانيين	 

المشاركة الهادفة للناجين في اإلئتالفات والتحالفات التي تهدف لمنع 	 

 واستئصال العبودية الحديثة عىل المستوى المحلي واإلقليمي 

والوطني والعالمي 

توفير الموارد للحركة بشكل استراتيجي، بما في ذلك توفير المواد	 

ضمان تأثير الناجين عىل المستوى المحلي والعالمي	 

 تأسيس شراكات هادفة مع منظمات الهنود األمريكيين وسكان 	 المبادرات التعليمية 

أالسكا األصليين

القيام بدراسات بحثية الستكشاف العالقة بين العبودية الحديثة والعدالة 	 

العرقية في الواليات المتحدة والعالم

تحليل نقاط التقاطع بين العبودية الحديثة والتكنولوجيا والعدالة المناخية	 

معالجة مسائل عدم المساواة المتعلقة بكوفيد 19 من خالل تسهيل الحصول 	 

عىل اللقاح واستهداف المجتمعات المتأثرة بالوباء أكثر من غيرها
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2,6
مجاالت 
الهدف 
الخاص

مجاالت الهدف الخاص هي األهداف األكثر إلحاحا 

التي ستسعى مقترحات المشاريع الملموسة 

الخاصة بـالمنظمة إىل تحقيقها. يتم تقديمها عىل 

أنها مجاالت هدف خاص عامة في نظرية التغيير 

لتوجيه البيانات الموضوعية المحددة التي ستقوم 

مقترحات مشاريع المنظمة بصياغتها. تتوقع المنظمة 

صياغة أهداف SMART )أي ُمحّددة، قابلة للقياس، قابلة 

للتحقيق، ذات صلة، وذات إطار زمني واضح( إلنجازها 

في مقترحات المشروع. يجب األخذ بعين اإلعتبار أن 

نظرية التغييرمصَممة لتناسب نموذج أعمال منظمة 

حرّروا العبيد، وهي مؤسسة غير ربحية تمول نشاطها في 

المقام األول من خالل مقترحات المشاريع التي تهدف إىل 

الحصول عىل المنح من الجهات المانحة الحكومية وغير 

الحكومية. 

يكون كل هدف خاص مصحوبا بنوع من األنشطة التي 

يمكن ربطه بها. يرشد هذا التصنيف لألنشطة صائغي 

المشروع المحتملين بشأن أنواع األنشطة التي يمكن 

صياغتها في مقترحات المشروع. 

وقد قمنا أيًضا بإعداد مخطط أول لتصنيف األنشطة 

عن طريق تسمية االستراتيجية التي تستجيب لها 

باستخدام أحرف ترمز لها بين قوسين: 

أ( بي أس = الشركات والخدمات، 
ب( أ = الدعوة، 

ج( تي أند سي بي = التدريب و بناء القدرات، 
د( أر = البحث.

 جدول رقم 3:

أمثلة عن أنواع 

األنشطة، 

مصنفة في 

نطاق األهداف 

العامة والخاصة

نطاق 

األهداف 

العامة

نطاق 

األهداف 

الخاصة

أمثلة عن األنشطة

المشاركة 

المجتمعية

المعرفة، 

المواقف، 

والممارسات 

فعاليات نشر الوعي في المجتمعات المحلية )تي أند سي بي(	 

نشر المواد اإلعالمية )أ(	 

تجنيد الضحايا الناجين للدعوة لمنع واستئصال العبودية الحديثة )أ(	 

رسوم متحركة ثقافية هدفها إحداث تغييرات سلوكية في المجتمع )أ(	 

المشاركة 

المجتمعية

إعادة التأهيل 

وإعادة اإلدماج 

في المجتمع

الرعاية الصحية )بي أس(	 

الخدمات اإلجتماعية )بي أس(	 

خدمات الدعم النفسي اإلجتماعي )بي أس(	 

أنشطة لكسب القوت اليومي )بي أس(	 

التدريب المهني )بي أس(	 

المساعدة القانونية )بي أس(	 

بعثات اإلنقاذ، حيثما تسنى ذلك )بي أس(	 

المشاركة 

المجتمعية

التحري وتحديد نقاط الضعف واإلحتياجات لمنع العبودية )أر(	 توفير األدلة 

استقصاءات َكّمية )كالدراسات االستقصائية لألسر المعيشية( )أر(	 

بحث نوعي، بما في ذلك رسم الخرائط االجتماعية والبحث العملي 	 

القائم عىل المشاركة )أر(

تنظيم وتحليل البيانات المتاحة المتعلقة بفهم العبودية الحديثة )أر(	 

تقييم المشاريع )أر(	 

رصد التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وتقديم التقارير، بما في ذلك 	 

مؤشرات األداء )أر(
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نطاق 

األهداف 

العامة

نطاق 

األهداف 

الخاصة

أمثلة عن األنشطة

المشاركة 

المجتمعية

التدريب و 

المساعدة 

الفنية

دعوة خبراء في مجال الرق الحديث لمساعدة المنظمات الشعبية، 	 

والمنظمات الحكومية الوطنية والفرعية، والقطاع الخاص )تي أند سي 

بي(

تطوير شبكات من الخبراء والمنظمات األكاديمية وبيوت الخبرة قصد 	 

تسهيل إستقاء الخبرات لفائدة جهات معنية مختلفة )أ(

تبادل الممارسات الواعدة والعبر المستخلصة مع أعضاء اإلئتالفات 	 

والتحالفات )أ(

تقديم ِمنح للمنظمات الشعبية )تي أند سي بي(	 

تقييم المنظمات الشعبية والشركاء الميدانيين األخرين )بي أس(	 

تقديم نصائح وتوصيات لتحسين الفعالية التنظيمية للمنظمات 	 

الشعبية والشركاء الميدانيين األخرين )بي أس(

تنظيم ورشات عمل ألصحاب المصلحة )تي أند سي بي(	 

تطوير مواد التدريب )تي أند سي بي(	 

خدمات التدريب عبر اإلنترنت )تي أند سي بي(	 

اإلجتماع بناء الحركات

والتنسيق

تنظيم إجتماعات ومؤتمرات وحلقات دراسية إفتراضية وشخصية 	 

مباشرة )بي أس(

قيادة تطور منتدى التحرر من العبودية وأجندات التحالف )بي أس(	 

تيسير عقد إجتماعات ومؤتمرات وحلقات دراسية إفتراضية 	 

وشخصية مباشرة )بي أس(

تأمين توفر الموارد لألعضاء وتأمين إستمرارية منتدى التحرر من 	 

العبودية واإلئتالفات األخرى )بي أس(

التعبئة العامة أو الجزئية للجمهور)أ(	 

التأثير في الجماهير المستهدفة من صناع القرار ووسائل اإلعالم 	 

واألكاديميين عىل المستوى الفدرالي وعىل مستوى الواليات في ما 

يخص اإلتجار بالفئات المستضعفة )أ(

شبكات بناء الحركات
الناجين

إنشاء شبكات جديدة للناجين ودعم الشبكات القائمة خاصة في 	 

البلدان الرائدة )بي أس(

بناء القدرات اإلستراتيجية لدى شبكات الناجين )تي أند سي بي(	 

دعم تطوير األجندة تحت تأثيرالناجين عىل المستوى المحلي والوطني 	 

والعالمي )بي أس(

توفير فرص تعزز تأثير الناجين عىل النطاق المحلي وصوال إىل النطاق 	 

العالمي )تي أند سي بي(

يتبع جدول 

رقم 3
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نطاق 

األهداف 

العامة

نطاق 

األهداف 

الخاصة

أمثلة عن األنشطة

منتدى التحرر بناء الحركات
من العبودية

منتديات إقليمية: إفريقيا، الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أمريكا 	 

الالتينية، جنوب وجنوب شرق أسيا، أمريكا الشمالية، أوروبا، ومنطقة 

البحر الكاريبي

منتدى عالمي:	 

تنسيق األجندات المناصرة	 

تعبئة الموارد	 

السياسات 

والدعوة

حمالت تدعو للتغيير في قضايا معينة )أ(	 الحمالت

صياغة قصص ومشاركتها عبر الفضاءات الرقمية )أ(	 

السياسات 

والدعوة

تزويد الحكومة األمريكية بالمعرفة عن الصعاب االتي تواجهها البلدان 	 التأثير

والمجتمعات وذلك لتحسين إستهداف التدابير المناهضة لإلتجار 

بالبشر والعبودية )أ(

التأثيرعىل أجندة السياسات المعينة عىل المستوى المحلي والوطني 	 

والعالمي )أ(

 إنشاء أجندة سياسات قائمة عىل حاجات المجتمع وأجندات 	 

الناجين )أ(

تعميم أجندة العبودية الحديثة في مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، 	 

واإلتحاد اإلفريقي، ومنظمة الدول األمريكية )OAS(، وجامعة الدول 

)ASEAN( العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا

السياسات 

والدعوة

المساءلة في 

البلدان الرائدة

المبادرة في إنشاء مرصد إلتزام البلدان الرائدة لمراقبة مدى إلتزامها. 	 

المساءلة في حاالت إنتهاك حقوق اإلنسان المتعلقة بالعبودية 	 

الحديثة )أ(

المساءلة بالنسبة إللتزامات البلدان الرائدة كجزء من التحالف 8,7 )أ(	 

التعبئة العامة وتعبئة أصحاب المصالح في البلدان الرائدة، بما في 	 

ذلك المجتمع المدني )أ(

تدريب الصحافيين عىل مساءلة البلدان الرائدة )تي أند سي بي(	 

آليات الشفافية للبلدان الرائدة )أ(	 

 السياسات 

و الدعوة
التعبئة المحلية واإلقليمية والعالمية للجماهير، أو التعبئة لجمهور 	 التعبئة

معين لقضية معينة )أ(

البحث والتعبئة حول العبودية الحديثة المتسببة في الالمساواة 	 

العرقية في الواليات المتحدة وخارجها )أر( )أ(

يتبع جدول 

رقم 3
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نطاق 

األهداف 

العامة

نطاق 

األهداف 

الخاصة

أمثلة عن األنشطة

التوسع في مبادرات التعلم

الواليات 

المتحدة

إجراء األبحاث عن الرابط بين التكنولوجيا والعبودية الحديثة )أر(	 

التعبئة ونشرالوعي حول اإلتجار بالفئات المستضعفة في الواليات 	 

المتحدة وخاصة الهنود األمريكيين وسكان أالسكا األصليين )أ(

قيادة برنامج تحرير المجتمعات ضمن سكان أمريكا األصليين وسكان 	 

أالسكا األصليين )بي أس(

نقاط تقاطع مبادرات التعلم

العبودية 

الحديثة مع 

العدالة العرقية، 

وتغير المناخ، 

والتكنولوجيا

مشروع ريادي حول العبودية الناجمة عن تغير المناخ في المجتمعات 	 

المحلية )أر( )أ(

مشروع ريادي حول العبودية ذات الدوافع العنصرية في الواليات 	 

المتحدة وحول العالم )أر(

الرابط بين سياسات التكنولوجيا والعبودية الحديثة )أ(	 

التطرق لمسألة مبادرات التعلم

عدم المساواة 

فيما يتعلق 

بكوفيد 19

حمالت تدعو للمساواة في تلقي لقاح كوفيد 19 )أ(	 

برامج لقاح كوفيد 19 في المجتمعات األكثر تضررا )بي أس(	 

توفير حماية مستدامة للمجتمعات من كوفيد 19 في البؤر الساخنة 	 

للعبودية الحديثة )بي أس(

يتبع جدول 

رقم 3
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إستراتيجية 
اإلتصال

تركز استراتيجية االتصال الخاصة بـمنظمة حرّروا العبيد 

عىل االتصاالت الرقمية ووسائل التواصل االجتماعي. من 

خالل تشكيل الطابع العام المميز للمنظمة، والمشاركة 

مع أصحاب المصلحة، وتعزيز التوعية بتلك القضايا، تقوم 

منظمة حرّروا العبيد بوضع أهداف اإلتصال التالية:

1. تعزيز بيئة يكون فيها المزيد من األفراد ملمين 
بعملنا وداعمين له.

2. المساهمة في جمع التبرعات.

3. تنمية وتقوية العالقات مع داعمينا.

4. المشاركة الفعالة مع الجمهور.

5. التأثير عىل الحركة والجمهور.
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ملحق 1 مفاهيم رئيسية

مصدرمفهوممصطلح

تجنيد، أو نقل، أو تسليم، أو إيواء، أو تسلم األشخاص	 االتجار بالبشر

عن طريق التهديد أو إستعمال العنف أوغيرها من أشكال اإلكراه، اإلختطاف، 	 

اإلحتيال، الخداع، استغالل النفوذ أوإستغالل حالة ضعف اآلخرين، منح أو تلقي 

أموال أو مزايا للحصول عىل موافقة شخص له سيطرة عىل شخص آخر لغرض 

اإلستغالل. 

ويشمل اإلستغالل، كحد أدنى، إستغالل بغاء الغير أو أي شكل أخر من أشكال 	 

اإلستغالل الجنسي، العمل القسري أو الخدمات القسرية، العبودية أو ما شابهها 

من الممارسات، اإلستعباد، أو استئصال األعضاء. 

 يعد تجنيد األطفال، نقلهم، تسليمهم، إيواؤهم، أو تسلمهم بغرض إستغاللهم “إتجاًرا 
بالبشر” حتى لو لم يتضمن ذلك التهديد أو استخدام القوة أو اإلكراه. 

المادة 3)أ( من بروتوكول 

األمم المتحدة الخاص 

باالتجار باألشخاص 

)بروتوكول باليرمو 2000( 

العبودية 
والممارسات 

الشبيهة بالرق

حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية كلها أو 

بعضها )إتفاقية الرق لعام 1926( في إتفاقية تكميلية )1968(، اتفقت الدول عىل 

وجود “ممارسات شبيهة بالرق”، وهي تشمل اإلستعباد عىل خلفية الَدين، الزواج 

القسري أو الزواج اإلستعبادي، بيع أو إستغالل األطفال )بما في ذلك استغاللهم في 

النزاعات المسلحة(، والعبودية القائمة عىل الَنسب. 

إتفاقية الرق )1926( 

واإلتفاقية التكميلية إلتفاقية 

الرق )1968(

جميع األعمال أو الخدمات التي تُنتزع من أي شخص تحت التهديد بأي شكل من العمل القسري

أشكال العقاب إن لم يقم بها الشخص بشكل طوعي. وال يشمل ذلك الخدمات 

العسكرية اإللزامية، أوالواجبات المدنية العادية، أوالعقوبات التي قضت بها 

المحكمة، أواإلجرءات التي تُتخذ في حالة الطوارئ، أو الخدمات اإلجتماعية البسيطة.

إتفاقية العمل الجبري 

لمنظمة العمل الدولية لسنة 

1930 )رقم 29( واإلتفاقية 
المتعلقة بإلغاء العمل الجبري 

لسنة 1967 )رقم 106(

أسوأ أشكال 
تشغيل 
األطفال

)أ( جميع أنواع العبودية وما شابهها من الممارسات، كبيع األطفال واإلتجار بهم، 
العبودية عىل خلفية الَدين أو القنانة أو العمل القسري أو اإلجباري، بما في ذلك 

التجنيد القسري لإلطفال إلستغاللهم في النزاعات المسلحة؛

)ب( استخدام طفل أو إغواءه أوعرضه ألغراض الدعارة، أو إلنتاج أعمال إباحية أو أداء 
عروض إباحية؛

)ج(استخدام طفل أو إغواءه أوإستغالله في أنشطة غير مشروعة، خاصة إلنتاج وتجارة 
المخدرات حسب تعريفها في اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة؛

)د( العمل الذي يحتمل، بحكم طبيعته أو الظروف التي ينفذ فيها، أن يضر بصحة 
األطفال أو سالمتهم أو أخالقهم )أي “ضار أو محفوف بالمخاطر”(.

منظمة العمل الدولية “أسوء 

أشكال تشغيل األطفال” 

إتفاقية منظمة العمل الدولية 

182، المادة رقم 3
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مصدرمفهوممصطلح

الزواج 
القسري

اتفاقية األمم المتحدة بشأن إتحاد شخصين بحيث لم يُبد أحدهما عىل األقل موافقته الحرة والكاملة عىل الزواج. 

الموافقة عىل الزواج )1964(

الوعد بتزويج امرأة، أو تزويجها فعالً، دون أن تملك حق الرفض، ولقاء بدل مالي ( 1

أو عيني يدفع ألبويها أو للوصي عليها أو ألسرتها أو ألي شخص أو أية مجموعة 

أشخاص أخرى.

 منح الزوج أو أسرته أو قبيلته حق التنازل عن زوجته لشخص آخرلقاء ثمن ( 2

أو عوض آخر.

 تعرض امرأة عقب وفاة زوجها ألن يرثها شخص آخرإستنادا إىل ممارسات ( 3

دينية أو ثقافية.

اتفاقية األمم المتحدة 

التكميلية إللغاء الرق )1956(

جميع أصحاب المصلحة المعنيين، في الداخل والخارج، المتصلين اتصاال وثيقا الجمهور

بالنجاح اإلجمالي لمنظمة حرّروا العبيد.

FTS اف تي اس

مجموعة من األشخاص التي تتفاعل فيما بينها، كاألصدقاء أو الجيران عىل سبيل المجتمع

المثال. وعادة ما يُنظر إىل هذا التفاعل عىل أنه يحدث داخل منطقة جغرافية 

محددة )كالحي أو المدينة(. غالبا ما يتشارك أفراد المجتمع في القيم والمعتقدات 

والسلوكيات. 

كارين كريستنسن وديفيد 

لفينسن )2003(13 

أي تفرقة أو استثناء أو تفضيل يتم عىل أساس الِعرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو التمييز

الرأي السياسي أو األصل الوطني أو المنشأ االجتماعي، ويسفر عن إبطال أو انتقاص 

المساواة في الفرص أو في المعاملة عىل صعيد التوظيف أو الوظيفة

منظمة العمل الدولية، 

التوصية المتعلقة بالتمييز 

)في التوظيف والوظيفة(، 
توصية رقم 111، 25 يونية/

 حزيران 1958,

توصية رقم 111

كل الناس لهم نفس القيمة ويجب معاملتهم عىل قدم المساواة، بغض النظر عن المساواة

العرق أو الميول الجنسية، إلخ. المقصود بالحقوق المتساوية هي المساواة المعترف 

بها رسمًيا لألفراد أمام الدولة والقانون والمحاكم. 

FTS اف تي اس

كريستنسن، كارن وديفيد لفينسن. 2003. موسوعة المجتمع: من القرية إىل العالم اإلفتراضي. ثاوزند أوكس، كاليفورنيا: سيج.  13

جاو شانغكوان. 2000. “العولمة اإلقتصادية: االتجاهات والمخاطر والوقاية من المخاطر.” الشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية.  14 

https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf

https://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_background_papers/bp2000_1.pdf
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مصدرمفهوممصطلح

تشير إىل االعتماد المتبادل المتزايد بين إقتصادات العالم الناجم عن توسع نطاق العولمة

تجارة السلع والخدمات عبر الحدود، وتدفق رأس المال الدولي، واإلنتشار الواسع 

والسريع للتكنولوجيات. كما أنها تلتقط في نطاقها التغيرات االقتصادية و االجتماعية 

الناجمة عن ذلك. 

برنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي، 200014

المعاملة العادلة المنهجية للناس من جميع األعراق التي تسفرعن تكافؤ الفرص العدالة العرقية

والنتائج المنصفة للجميع. جميع الناس قادرون عىل تحقيق كامل إمكاناتهم في 

الحياة، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو المجتمع الذي يعيشون فيه.

FTS اف تي اس

وهي تشير إىل شخص خاض عملية التعافي، أوعند مناقشة اآلثار قصيرة أو طويلة الناجي

المدى للعبودية الحديثة.

مقتبس عن الشبكة الوطنية 

لالغتصاب واالعتداء وسفاح 

المحارم )راين(

وهي النظام اإليكولوجي اإلجتماعي والتقني الذي يستخدم فيه األفراد المعلومات التكنولوجيا

وتكنولوجيا اإلتصال للتفاعل والمشاركة والحد من العبودية الحديثة وغيرها من 

الممارسات ذات الصلة.

FTS اف تي اس

وهي تشير إىل شخص تعرض حديثا إىل العبودية الحديثة، عند مناقشة جريمة معينة الضحية

أو عند اإلشارة إىل الجوانب المتعلقة بنظام العدالة الجنائية.

مقتبس عن الشبكة الوطنية 

لالغتصاب واالعتداء وسفاح 

المحارم )راين(

أن يكون بعض األشخاص أكثر عرضة لألذى من غيرهم نتيجة تعرضهم لخطر معين. الضعف

و يتجىل الضعف في أربعة أبعاد عىل األقل: 1( عوامل فردية )كالعمر والجنس 
والعرق(، 2( عوامل أسرية )كالديناميات األسرية الداخلية(، 3( عوامل مجتمعية )مثل 

السلوكيات الثقافية والبيئة الطبيعية(، و 4( عوامل هيكلية )مثل الهياكل القانونية 

واالستقرار االجتماعي الموسع(

المنظمة العالمية للهجرة، 

“دليل المنظمة الدولية 
للهجرة لحماية ومساعدة 

المهاجرين المعرضين لخطر 

العنف واإلستغالل واإليذاء”، 

 2018
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حقوق النشر لحرّروا العبيد 2021

1320 شارع 19 نورث ويست، سويت 600
واشنطن دي سي 20036 الواليات المتحدة األمريكية

www.freetheslaves.net

حرّروا العبيد

الخطة 
 االستراتيجية

2021-2031

حّرروا 
العبيد

@freetheslaves @FreetheSlaves @freetheslaves

http://www.freetheslaves.net
http://www.freetheslaves.net
https://www.linkedin.com/company/free-the-slaves/
https://twitter.com/freetheslaves
https://www.facebook.com/FreetheSlaves/
https://www.instagram.com/freetheslaves/

