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1حرّروا العبيد الخطة االستراتيجية من 2021 اىل 2031

 النزاهة: تعمل منظمة حرّروا العبيد 

)أف تي أس( كفريق مّتحد وفق جملة 
من المبادئ األخالقية السامية.

التعاون والتعاطف: نعمل بثقة واحترام 

واستعداد، ونعامل الجميع في كنف 

العدالة المطلقة والمساواة واإلحترام.

الرؤية
عالم يخلو 

من العبودية 
الحديثة

المهمة
القضاء عىل 

الظروف 
المسببة 
لإلستعباد 

الحديث

الوظيفة 
األساسية 

البرمجة والتوعية 

المبتكرة بقيادة 

المجتمعات المحلّية 
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.

القيم التنظيمية
اإللتزام بالتفوق: نعمل جاهدين 

ونتأقلم ونتعلم باستمرار.

احترام حقوق اإلنسان: 

نسترشد بمبادئ ومعاييرأساسية 

لحقوق اإلنسان.
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 40,3
ماليين 

عدد ضحايا 
العبودية 
 الحديثة

حول العالم

السياق
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., تمتاز منظمة 

حرّروا العبيد الرائدة في مجال مكافحة االتجار باألشخاص 
بما يزيد عن عشرين عاًما من الخبرة في العمل عىل الحد 

من العوامل التي تساهم في االستعباد الحديث، وقد 

نجحت في حشد استجابات مجتمعية في أفريقيا وآسيا 

وأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي. 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 وإقتصادية أخرى 

تتسق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

وتعمل المنظمة عىل إنهاء الظروف التي تسمح باستمرار 

العبودية الحديثة عبر هذه التخصصات المتعددة. تعتبر 

منظمة حرّروا العبيد رائدا ومشاركا فعاال في الحركة 

الحديثة لمكافحة العبوديّة، إذ ترنو إىل مواصلة وتمديد 

أفق عملّياتها عبر تنفيذ مشاريع محددة

انظر إىل التقديرات العالمية للعبودية الحديثة؛  	1	

التحالف 8,7؛ منظمة العمل الدولية؛ المنظمة الدولية للهجرة؛ 

ومؤسسة امشوا أحرارا، جنيف، 2017.

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

وفي قطاعات أخرى، وفي صناعة الجنس.



3حرّروا العبيد الخطة االستراتيجية من 2021 اىل 2031

 بيان نظرية التغيير
)تي.أو.سي( 

تعمل برامج المنظمة عىل تحقيق تغيير 

شامل وتحويلي عىل المستوى المحلي 

و العالمي. إن أنجع طريقة للقضاء 

عىل العبودية الحديثة بصفة نهائية 

هي عبر وضع حد للظروف التي تسمح 

باستمراريتها. وهذه الظروف تشمل الفقر، 

وعقبات الوصول إىل الخدمات اإلجتماعبة 

والصحية األساسية، وغياب العدالة 

العرقية، وانعدام األمن الغذائي، ونظم 

التعليم )الرسمية وغير الرسمية(، والبطالة، 

والالمساواة بين الجنسين، واألعراف 

والعادات اإلجتماعية، والفساد واإلفالت 

من العقاب، والتغّير المناخي، وسوء 

استخدام التكنولوجيا، والحروب والنزاعات، 

وانتهاكات حقوق اإلنسان، إلخ. 

تطبق منظمة حرّروا العبيد نهجا شمولّيا يأخذ 

بعين االعتبار المعلومات السياقية التي تؤدي 

اىل واقع مختلف يعيشه كل مجتمع يعاني من 

العبودية الحديثة.

تلخص 

االفتراضات 

التالية نظرية 

التغيير: 
- تكتسب المجتمعات القدرة عىل 
التغييرعندما يتم تأهيلها بالمعرفة 

واألدوات والمهارات الالزمة، وعندما تتلقى 

الدعم من قبل الحلفاء والشركاء.

- تعتبر الحلول المحددة السياق عىل 
المستوى المحلّي حجر األساس لحركة 

إنهاء العبودية الحديثة، وبدونها يصبح إنهاء 
العبودية الحديثة أمرًا مستحيال.

- تعتبر التحالفات المحلية والوطنية 
والعالمية ركائز أساسية لوضع حد للظروف 

التي تساهم في إستمرارية العبودية 

الحديثة.

- امكانية تفعيل التحركات الوطنية 
والعالمية ضّد العبودية الحديثة مع 

مساهمة أعضاء المجتمعات )بما فيهم 

الضحايا والناجين(.

- ادماج الناجين بصفة كاملة وتشريكهم 
في حركة مناهضة العبودية من المستوى 

المحلي اىل المستوى العالمي. 



4حرّروا العبيد الخطة االستراتيجية من 2021 اىل 2031

 بيان 
 باألهداف 
وضع حد 
للظروف 

التي تساعد 
عىل وجود 

العبودية 
الحديثة في 

المجتمعات 

المحلية.

تهدف المنظمة 
 اىل تمكين وتوفير 

الوسائل ل: 
أ( الشعوب التي تعيش في ظّل الفقر أو 

في أوساط المجتمعات المهمشة التي ال 

تصلها الخدمات اإلجتماعية؛ 

ب( الناجين وخاصة النساء والفتيات 
والشباب واألطفال؛ 

ج( الطبقات والطوائف التي تتعرض 
للتمييز ضدها واألجناس واألعراق 

المنتمية اىل الطرف األدنى من التسلسل 

الهرمي االجتماعي؛ 

د( السكان المشرَّدين والمهاجرين غير 
القانونيين والالجئين؛ 

ه( المسئوولين الحكوميين وأعضاء 
المنظمات الشعبية والشركاء في إطار 

الحركة الذين يبحثون عن أفكار مبتكرة 

وحلول إلنهاء العبودية الحديثة.

أمثلة من 
المؤشرات:

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط 

الفقر الوطني حسب الجنس والعمر 
)الهدف التنموي 1.2.1(؛ نسبة البطالة 

حسب الجنس والعمر واألشخاص ذوي 

االحتياجات الخاصة )الهدف التنموي 

8.5.2(؛ معدل انتشار انعدام األمن الغذائي 
المتوسط أو الحاد بين الشعوب حسب 

مقياس المعاناة من انعدام األمن الغذائي 

)الهدف التنموي 2.1.2(.
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المشاركة 
المجتمعية

)الحشد، بناء المعرفة، تغيير المواقف 
والسلوكيات، وتعزيز دور الخدمات المحلّية 

لمكافحة ومقاومة العبوديّة الحديثة( 

السياسات والدعوة
)الشفافية والمساءلة للبلدان الرائدة، والتأثير 

في تغيير السياسات وتنفيذها عىل كافة 

المستويات( 

مجاالت األهداف 

العامة 
بناء الحركات 

)منتدى التحرر من العبودية، شبكات الناجين 
المحلّية، آتست ATEST، وغيرها من التحالفات( 

المبادرات التعليمية 
)العالقة بين العدالة العرقّية والعبودية الحديثة، 

اإلتجار باألشخاص في المجتمعات األصلّية 

الهندية، العالقة بين العبودية الحديثة و التغّير 

المناخي(
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األهداف والمجاالت 
الرئيسية للبرنامج 

)تصنيفات(
منحتنا تجربة مكافحة العبودية عىل صعيد المجتمع المحلي نظرة عميقة عن 

األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والقانونية التي تزيد من قابلية التعرض 

للعبودية، وتشمل الفقر والتغير المناخي والحروب والنزاعات والعولمة والهجرة، إىل 

جانب الحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية األخرى المتسقـة مع أهداف األمم المتحدة 

للتنمية المستدامة ومن بينها الهدف التنموي 8,7. ساهم الوضع الوبائي لكوفيد 

19 في تفاقم مسببات العبودية الحديثة وستستمر آثاره الكاملة في الظهور في 
السنوات المقبلة. يقوم عمل المنظمة عىل تطبيق المعايير والمبادئ األساسية 

لحقوق اإلنسان المستوحاة من أجندة أهداف التنمية المستدامة. 

عن طريق التركيز 
عىل معالجة 

مشكلة العبودية 
من جذورها، تعمل 

المنظمة 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 تلك 
المجتمعات بهدف القضاء عىل الفقر 

واالستغالل طويل المدى بشكل 

مستدام. تعمل برامج المنظمة عىل 

تحقيق وتعزيز الهدف 8,7.
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تصنيفات البرامج 
ومواصفاتها

تركز المنظمة عىل خمسة تصنيفات أساسية وهي: 

1. السياسات 
والدعوة: 

	ضمان الشفافية والمساءلة فيما 

يتعلق بتعهدات وخطط عمل 

البلدان الرائدة لتحقيق الهدف 

8,7 ودفع التغيير عىل المستوى 
المحلي والعالمي.

أمثلة: تمكين الصحفيين 

والمحامين والمدافعين عن 

حقوق االنسان والرصد واإلبالغ 

عىل مستوى البلدان الرائدة.

2. التدريب 
 وبناء

القدرات: 
من خالل توفير التدريب 

المستهدف والمالئم والمساعدة 

التقنية، تسعى المنظمة إىل 
تزويد المجتمعات الشعبية 

بالمعرفة والمهارات الالزمة لسّد 

الثغرات في االستجابة للعبودية 

الحديثة من المستوى المحلّي اىل 

المستوى الوطني.

أمثلة: تدريب الناشطين في 

حركة مكافحة العبودية الحديثة 
والمجتمعات المنخرطة في 

مكافحتها عىل دليل تحرير 

المجتمعات الذي طورته 

المنظمة.

3. الشراكات 
والخدمات: 

بالتعاون مع المنظمات 

الشعبية، توفر المنظمة المزيج 

األمثل من التدخالت المستندة 

عىل أدلة والتي تحركها الجهود 

المحلية، ومن ضمنها تقديم 

خدمات تلّبي االحتياجات 

الفريدة لكل مجتمع. 

أمثلة: إجراء عمليات اإلنقاذ 

لضحايا اإلتجار باألشخاص 

وضحايا العمل القسري، وتوفير 

خدمات إعادة االدماج والتأهيل 

للناجين. 

4. البحث: 
تجمع المنظمة بين الجانب 

المعرفي والعملي لتحسين 

االستجابة للعبودية الحديثة عىل 

المستوى المحلي باألساس وذلك 

عبر إجراء األبحاث التشاركية 
المحلية، حتى تضمن أن تلعب 

أصوات أفراد تلك المجتمعات 

والناجين دورا مهما في صياغة 

البرامج وأجندات السياسات عىل 

المستوى المحلي والعالمي. 

أمثلة: نشر تقارير محلية حول 

السبل الجديدة لالستجابة 

للعبودية الحديثة.

5. بناء الحركة: 
قيادة الحركة وخلق فضاء لها عبر 

التنسيق واالشراك واإلجراءات 

التي يتخذها أصحاب المصلحة 

الرئيسيين، خاصة عىل مستوى 

منظمات المجتمع المدني.

أمثلة: تنظيم ندوات محلّية 

وتنسيق جداول أعمال إقليمية 

وعالمية؛ تعزيز شبكات الضحايا 

المحليين؛ تنسيق ائتالف أتست 

.)ATEST(
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 بعض

 مبادرات

التعلم 
اتاحة فرصة لمنظمة حرّروا العبيد 

لتغييرالظروف التي تساهم في وجود 

العبودية الحديثة في المجتمعات 

المحلية بشكل استراتيجي عبر 

استكشاف مبادرات برنامجية جديدة 

تستطيع تعزيز الفعالية التنظيمية 

والتعلم أو تدعم الحركة أو تعالج 

المسائل الملحة التي تتطلب تدخل 

المنظمة. يشمل هذا المجال خصيصا 

استكشاف )1( مسألة االتجار بالبشر 

في المجتمعات األمريكية الهندية 

وسكان أالسكا األصليين في الواليات 

المتحدة األمركية، )2( العالقة بين 

العدالة العرقية والعبودية الحديثة، )3( 

العالقة بين التغير المناخي والعبودية 

الحديثة في الواليات المتحدة األمريكية 

وخارجها.

الفئات 
المستهدفة 

لنتائج برنامج 
المنظمة: 

المجتمعات المحلية المتضررة من الظروف التي تسمح 

	باستمرارية العبودية الحديثة مع التركيز عىل الفئات 

األكثر ضعفا: 

األطفال والنساء، وضحايا 
العبودية الحديثة، 

والمهاجرين، والمشرَّدين، 
والحركة األوسع نطاقا 

إلنهاء العبودية. 

لطالما نفذت المنظمة برامجها عبر المساعدات المالية 

والتقنية التي تقدمها لشركائها. وحيث أن فرقنا قد اكتسبت 
المعرفة والتعلم، فإن المنظمة تسعى، حسب الفرص المتاحة، 

اىل أن تقوم بتنفيذ برامجها عبر الجمع بين التنفيذ المباشر 

وتقديم الدعم المادي والتقني للشركاء والمجتمعات.

تنفيذ البرامج 
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المواءمة الجغرافية 

 والبرنامجية

للتصنيفات:
 غرب أفريقيا:

غانا )4-1(، موريتانيا 
)1و2(، السينغال 

)3و4(، بنين )1-4(: 

الشرق األوسط 

وشمال افريقيا: 

تونس )1و2(، قطر 

)1و2(، لبنان )1و2و4(، 
األردن )2و3(. 

أمريكا الالتينية: 

هندوراس )1(، 

المكسيك )1-4(، 

	جمهورية

الدومينيكان )1(. 

شرق أفريقيا: 

كينيا )4-1(، أوغندا 
)1و2(، إثيوبيا )4(.

البحيرات العظمى: 

جمهورية الكونغو 

الديمقراطية )1-4(، 

رواندا )2(.

 جنوب آسيا:

	الهند )2و3(،

نيبال )1و2و3(، 

بنغالديش )3(.

منطقة البحر الكاريبي: 

هايتي )1و2و3(، 

بربادوس )2(، ترينيداد 

وتوباغو )1و3(.

جنوب شرق آسيا: 

فييتنام )1-4(، 
الفلبين )2و3و4(.

أمريكا الشمالية: 

الواليات المتحدة 

األمريكية )1و2و4(، 

كندا )2و4(.

إقليمًيا وعالمًيا: 

)5(

دليل ترقيم 

التصنيفات:

1. السياسات 
والدعوة

2. التدريب وبناء 
القدرات

3. الشراكات 
والخدمات

4. البحث
5. بناء الحركات
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الرصد 
والتقييم

تملك المنظمة ثالثة أهداف 
أساسية الستراتيجية 
الرصد والتقييم، وهذه 

األهداف هي: 
1. تعزيز المساءلة لعمل المنظمة، 

2. تحفيز التعلم وتحسين األداء، 

3. تسهيل اتخاذ القرارات التنظيمية من قبل طاقم 

المنظمة ومجلسها وأصحاب المصالح الرئيسيين بما 

في ذلك أعضاء المجتمع والناجين. 

لذا فالخطة االستراتيجية مصحوبة 

بإطار الرصد والتقييم، والذي 

يحدد المؤشرات التي سُتستخدم 

لرصد النواتج والمخرجات عىل 

امتداد سلسلة النتائج المذكورة 

في نظرية التغيير. يمكّن هذا 

اإلطار المنظمة من فهم مدى 

قابلية تحقيق أهداف خطتها 
االستراتيجية، اىل جانب التعلم 

وصنع القرار باالستناد اىل 

البيانات.
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أمثلة عن النواتج 

والمؤشرات:
السياسات و الدعوة 

الناتج الرئيسي: التزامات البلدان الرائدة 

المستدامة أو محددة التوقيت أو المنفذة بفعالية. 

المؤشر القابل للتحقق: عدد اإللتزامات المنفذة 

والتي بلغت أهدافها الكمية والنوعية.

التدريب وبناء 

القدرات 
 الناتج الرئيسي: تمكين المجتمعات من 

المطالبة باحترام حقوقهم.

المؤشر القابل للتحقق: عدد منظمات المجتمع 

المدني التي تعمل عىل مكافحة العبودية الحديثة 

والتي بنت طاقاتها وتمت توعيتها للمشاركة في 

المسار العام الذي يتناول مشاكل العبودية الحديثة 

في المجتمع أو يؤثر فيها.

الشراكات والخدمات 
 الناتج الرئيسي: تحرير النساء المستعبدات 

في مجتمع ما.

المؤشر القابل للتحقق: عدد النساء الالتي تم 

انقاذهن من العمل القسري أو من عمليات اإلتجار 

بالبشر.

البحث 
الناتج الرئيسي: تطبيق برامج وسياسات تقوم 

عىل األدلة للتصدي للعبودية الحديثة. 

المؤشر القابل للتحقق: عدد الدراسات البحثية 

التشاركية عىل المستوى المجتمعي وعدد 

مناسبات التوعية والنشر المعقودة.

بناء الحركات 
النواتج الرئيسية: تكوين جدول أعمال المنتدى 

وتعزيز الحراك الشعبي لمكافحة العبودية في 

األقاليم المختلفة، وتكوين شبكات محلية تجمع 

الناجين في البلدان المعنية.

المؤشرات القابلة للتحقق: عدد المنتديات 

اإلقليمية المعقودة وخطط العمل الموضوعة 

والمنفذة، وعدد شبكات الناجين المحليين المكونة 

أو المدعومة. 
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استراتيجية 
االتصال

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 بالقضايا، تقوم منظمة حرّروا العبيد 

بوضع أهداف االتصال 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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نظرية 

التغيير 

الخاصة 

بمنظمة 

حّرروا 

العبيد

الفئات 

المستهَدفة 

لنتائج 

المنظمة:
المجتمعات المحلية مع 

التركيز عىل األفراد األكثر 
ضعفا )مثل الناجين، 

والنساء واألطفال، 

والمهاجين الذين ال 

يحملون وثائقا رسمية، 

والالجئين، واألشخاص 

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 تسمح بوجود العبودية الحديثة، وبالتالي القضاء عىل الرق الحديث في المجتمعات المحلية. 

• المعرفة 
والمواقف 

والممارسات 

• إعادة التأهيل واإلدماج 
في المجتمع

• توليد األدلة

• 	التدريب و المساعدة التقنية
• 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 فيما يتعلق 

بكوفيد 19

مجاالت األهداف الخاصة

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 تسمح باستمرارية العبودية

الحديثة في المجتمعات المحلية

المهمة 
وضع حد للظروف التي تسمح بوجود 

العبودية الحديثة

الرؤية 
 عالم يخلو من

العبودية الحديثة

أصحاب 

المصلحة 

والحلفاء
الشركاء المحليون 

)منظمات غير حكومية، 
منظمات المجتمع 

المدني، إلخ.(، مجتمعات 

محلية، ناجون، مؤسسات 

أكاديمية، صحافة/

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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حقوق النشر لحرّروا العبيد 2021

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

www.freetheslaves.net

 الخطة
االستراتيجية

2021-2031

حّرروا 
العبيد

@freetheslaves @FreetheSlaves freetheslaves@حرّروا العبيد

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

