
 التحالف الدولي 
لشؤون االحتجاز 

الخطة االستراتيجية 
1 تموز/يوليو 2020 – 30 حزيران/يونيو 2022



مقدمة   1

 )IDC( نبذة عن التحالف الدولي لشؤون االحتجاز   2

األهداف االستراتيجية والغايات والمستخرجات   3

الُنهج التنظيمية األساسية   9

التنفيذ   11

المحتويات

الخطة االستراتيجية 1 تموز/يوليو 2020 – 30 حزيران/يونيو 2022

2



مقدمة

الحكومات  استعانة  في  زيادًة  الماضي  العقد  مر  على  شهدنا 
وكان  الهجرة.  معدالت  ازدياد  مع  تجاوبًا  المهاجرين  باحتجاز 
ترّدي ظروف  ناهيك عن  االرتفاع  األطفال نصيبه من  الحتجاز 
المهاجرين  وكره  العنصرية  وتصاعد  الالإنسانية  االحتجاز 
بعض  إحراز  تم  الجنسية.  اللجوء وعديمي  والالجئين وطالبي 
ضمان  خص  ما  في  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين  على  التقّدم 
الهجرة  العالمي بشأن  االتفاق  اإلنسان، وبخاصٍة  احترام حقوق 
واالتفاق العالمي بشأن الالجئين عام 2018. وأتاحت مثل هذه 
تطبيق  في  والنجاح  االحتجاز  لخفض  بارزًة  فرًصا  االلتزامات 
أّن  غير  المحلية.  المستويات  على  وتوسيعها  االحتجاز  بدائل 
بعض الحكومات تفاعلت مع تصاعد الحركات القومية في الوقت 
عينه عبر اتخاذ تدابير للسيطرة على الهجرة زادت من احتجاز 

المهاجرين وأّدت إلى مزيٍد من انتهاكات حقوق اإلنسان.

كوفيد-19  جائحة  آثار  أتت  أصاًل،  المتقّلبة  البيئة  هذه  وسط 
عام 2020 لتتسبب بصدمة منهجية للعالم بأسره من حكومات 
هذه  صياغة  ولدى  ككل.  اإلنسانية  والتجربة  مدني  ومجتمع 
الوثيقة، كان قد أعرب أعضاء التحالف الدولي لشؤون االحتجاز 
تشهدها  التي  الضغوط  بشأن  المشتركة  مخاوفهم  عن   )IDC(

الصحية  الرعاية  وهيئات  والقضائية  االقتصادية  الهيئات 
واألمراض  والتشّرد  الفقر  زيادة  إلى  تؤدي  والتي  واإلسكان، 
الثبوتية وارتفاع خطر االحتجاز.  الوثائق  الغذاء وغياب  ونقص 
كما أثارت ظروف االحتجاز والسجن ومنع الدخول عند الحدود 
في  ولكن،  اإلنسان.  بحقوق  متعلقة  قلق  بواعث  أيًضا  المغلقة 
الوقت عينه، أغلقت بعض الحكومات مراكز االحتجاز وأطلقت 
سراح آالف األفراد بسبب فيروس كورونا. ومن شأن الخطوات 
التي ستنتهجها الجهات العالمية والحكومات ومؤسسات المجتمع 
المدني في األشهر والسنوات القادمة أن ترسم مسار العالم بعد 
زوال الجائحة وتحدد إما عودته إلى زيادة االحتجاز أو التزامه 

بحماية حقوق اإلنسان وكرامته في عملية الهجرة.

لشؤون  الدولي  التحالف  يتمّيز  التاريخية،  النقطة  هذه  وعند 
مر  على  خبرته  إلى  االستناد  تخّوله  فريدة  بمكانة  االحتجاز 
المهاجرين  احتجاز  لخفض  التأييد  حشد  في  المنصرم  العقد 
وتنفيذ بدائل االحتجاز. لذا سنعمل في السنتين القادمتين على 
ما  بناء  وتعيد  تتعافى  لكي  والحكومات  والشركاء  األعضاء  دعم 
م وتعيد تصميم نظم هجرة قائمة على الحقوق وخالية من  تَهدَّ

تدابير احتجاز المهاجرين.
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نبذة عن التحالف الدولي 
)IDC( لشؤون االحتجاز

القيم والمبادئ

ُنكّيف مقارباتنا بشكٍل استراتيجي لكي تالئم السياق المعني ونطّور حلواًل عمليًة التركيز على الحلول
متجّذرًة في خبرتنا وفي الواقع اليومي

ندأب باستمرار على االبتكار سواء في فهمنا أو في ممارساتنا من خالل الفضول االبتكار
والتعّلم والبحث في إمكانيات جديدة

نرّكز على التفكير الجماعي والعمليات القائمة على المجموعة ككل والتي تسّهل التعاون
التبادل الفعلي لألفكار والمساهمات

نصغِي عن كثب ونتعاطف مع مختلف وجهات النظر ونتشاركها ونتقبل النقد ونعامل االحترام
بعضنا البعض بكرامة

نولي أولويًة للتنّوع وشمول األطراف كافة وتولّي األشخاص الذين اختبروا االحتجاز التمثيل
زمام القيادة لكي نضمن خضوع عملنا للمساءلة

التحالف الدولي لشؤون االحتجاز عبارة عن شبكة عالمية قوية 
تضم أكثر من 400 منظمة ومجموعة وفرد وممّثل لمجتمعات 
متضررة من احتجاز المهاجرين، لها وجود في أكثر من 100 
طيٍف  على  التحالف  أعضاء  خبرة  تتوزع  العالم.  حول  دولة 
وبدائل  المهاجرين  باحتجاز  المرتبطة  التخصصات  من  واسع 
والبحوث  والقانون  األكاديمية  الدراسات  ومنها  االحتجاز، 
والسياسات العامة والخدمات المباشرة وحشد التأييد وتنظيم 

المجتمعات المحلية.

العالم  حول  االحتجاز  لشؤون  الدولي  التحالف  فريق  يعمل 
منطقة  أو  األمريكيتين  أو  أفريقيا  في  سواء  وإقليمًيا،  ووطنًيا 
وشمال  األوسط  الشرق  أو  أوروبا  أو  الهادئ  والمحيط  آسيا 
األعضاء  مع  الفريق  ينّسق  ككل.  العالم  صعيد  على  أو  أفريقيا 
والشركاء بشأن أنشطة حشد التأييد والبحوث والتحالف وبناء 
وإقليمية  وطنية  تعاون  فرص  إنشاء  على  ويعمل  القدرات، 
االحتجاز  بدائل  وتعزيز  المهاجرين  احتجاز  لخفض  وعالمية 

التي تحترم حقوق اإلنسان.

المهمة
التأييد  حشد  على  االحتجاز  لشؤون  الدولي  التحالف  يعمل 
احتجاز  من  المتضررين  األشخاص  حقوق  لضمان  والمناصرة 
استراتيجيًة  جهوًدا  فنبذل  الختباره.  والمعّرضين  المهاجرين 
العامة  والسياسات  القوانين  في  ونؤثر  مؤيدة  حركات  لنبنَي 
والممارسات من أجل خفض احتجاز المهاجرين وتطبيق بدائل 
المجتمع  مع  باالشتراك  اإلنسان  حقوق  تحترم  التي  االحتجاز 
المدني ووكاالت األمم المتحدة ومختلف مستويات الحكومات.

الرؤية
عالٌم ال وجود فيه الحتجاز المهاجرين، عالٌم يعيش فيه األشخاص 

الذين يهاجرون بكرامة ويتنّعمون بحقوقهم.
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األهداف االستراتيجية 
والغايات والمستخرجات 

ُأنِشَئ التحالف الدولي لشؤون االحتجاز لكي يحقق هدفين استراتيجيين طويلَي المدى هما:

وضع حد الحتجاز المهاجرين  1.

 جعل بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان من الممارسات الفضلى  2.

تشّكل بدائل االحتجاز بحسب خبرة التحالف الدولي لشؤون االحتجاز أداًة بالغة األهمية لخفض اللجوء إلى احتجاز المهاجرين. 
 )CAD( ويرّكز التحالف على احترام الحقوق في سياسات بدائل االحتجاز وممارستها. يعمل نموذج التقييم والتنسيب المجتمعي

الصادر عن التحالف بمثابة إطار عمل أساسي لتحديد بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان وتطويرها.

يعمل التحالف في خمس مناطق وعلى مستوى العالم ككل. ومن أجل تركيز جهودنا، نعمل بشكٍل استراتيجي لتحديد البلدان أو 
المناطق الفرعية المستهدفة باالستناد إلى المعيارين التاليين:

هدفينا   من  األقل  على  واحد  هدف  لتحقيق  فعلًيا  ينشطون  الفرعية  المنطقة  أو  البلد  في  شركاء  أو  أعضاء  التحالف  لدى    
االستراتيجيين طويلَي األمد

  يرصد التحالف فرصًة إلحداث األثر اإليجابي في ما يتصل بأحد ُنهجنا التنظيمية األساسية )من حشد تأييد وبحوث وتحالف 
وبناء قدرات(

وبناًء على هذه اإلجراءات والتطّلعات، يحدد التحالف الدولي لشؤون 
االحتجاز أهدافه االستراتيجية للسنتين القادمتين كما يلي:

الهدف األول
 تعزيز حركة المجتمع المدني ومشاركته في إصالح ظاهرة احتجاز المهاجرين و/أو تطبيق بدائل االحتجاز 

التي تحترم حقوق اإلنسان

الهدف الثاني
زيادة عدد الدول التي تسعى إلصالح قوانينها وسياساتها العامة لخفض احتجاز المهاجرين و/أو زيادة بدائل االحتجاز 

التي تحترم حقوق اإلنسان

الهدف الثالث
زيادة عدد الدول التي تخّفض الممارسة الفعلية الحتجاز المهاجرين، وبخاصٍة من خالل اعتماد بدائل االحتجاز التي 

تحترم حقوق اإلنسان

الهدف الرابع
تعزيز الفعالية التنظيمية واالستثمار في بنى تحتية داخلية متينة
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األهداف االستراتيجية والغايات والمستخرجات

الهدف األول

 تعزيز حركة المجتمع المدني ومشاركته في إصالح ظاهرة 
 احتجاز المهاجرين و/أو تطبيق بدائل االحتجاز التي تحترم 

حقوق اإلنسان.

النتائج المرجوةالغايات االستراتيجية

 1.1 

بناء قدرات تحالفات المجتمع المدني في البلدان 
المستهدفة ودعمها وتعزيزها

 1.1 

العمل الفعلي للتحالفات في البلدان المستهدفة لتحديد 
الجدول الزمني ألنشطة حشد التأييد للحد من احتجاز 
المهاجرين وتطبيق بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق 

اإلنسان 

 1.2 

إرساء بدل مّد الروابط بين األعضاء على المستوى الوطني 
واإلقليمي والعالمي وتسهيل تطوير دروس مستفادة 

وممارسات مشتركة، بما يعزز نشأة شبكة من المؤيدين 
والجهات المنّفذة لبدائل االحتجاز

 1.2 

روابط أوثق بين التحالفات الوطنية على المستويين 
اإلقليمي والعالمي واالستفادة من هذه الروابط لتعزيز 

جهود حشد التأييد والمناصرة المتصلة باحتجاز 
المهاجرين وتنفيذ بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق 

اإلنسان

 1.3 

تعزيز معرفة أعضاء التحالف في ما يتعلق بتنفيذ بدائل 
االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان، بفضل موارد 

مصممة خصيًصا من قبل التحالف باللغات ذات األولوية

 1.3 

تحلي أعضاء التحالف بفهٍم أقوى لبدائل االحتجاز التي 
تحترم حقوق اإلنسان وكيفية حشد التأييد لهذه البدائل 

وتطبيقها في السياق الوطني للبلد المعني
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األهداف االستراتيجية والغايات والمستخرجات

الهدف الثاني

 زيادة عدد الدول التي تسعى إلصالح قوانينها وسياساتها العامة 
لخفض احتجاز المهاجرين و/أو زيادة بدائل االحتجاز التي تحترم 

حقوق اإلنسان.

النتائج المرجوةالغايات االستراتيجية

 2.1 

التعاون مًعا لبناء قدرات أعضاء التحالف والجهات 
الحكومية الفاعلة من أجل إصالح القوانين والسياسات 

العامة في البلدان ذات األولوية لخفض احتجاز المهاجرين

 2.1 

اكتساب أعضاء التحالف والجهات الحكومية الفاعلة 
المزيد من المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها إلصالح 

القوانين والسياسات العامة لخفض احتجاز المهاجرين 

 2.2 

التعاون مع أعضاء التحالف لتفعيل االلتزامات اإلقليمية 
والعالمية وترجمتها إلى نتائج وطنية وإقليمية ملموسة

 2.2 

ن أعضاء التحالف من االستفادة من االلتزامات  تمكُّ
اإلقليمية والعالمية في جهودهم لحشد التأييد إلصالح 
القوانين والسياسات العامة على المستويين الوطني 

واإلقليمي

 2.3 

تعزيز وتسهيل دمج خبرات أعضاء التحالف في الحوار 
حول إصالح احتجاز المهاجرين سواء على المستوى 
الوطني أو اإلقليمي أو العالمي، مثل تنفيذ االتفاقات 

العالمية وآليات مثل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة

 2.3 

مساهمة المزيد من وجهات النظر والخبرات الوطنية 
واإلقليمية في إفادة ورسم معالم الحوار عبر مختلف 

المستويات حول إصالح احتجاز المهاجرين
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األهداف االستراتيجية والغايات والمستخرجات

الهدف الثالث 

 زيادة عدد الدول التي تخّفض الممارسة الفعلية الحتجاز المهاجرين، 
وبخاصٍة من خالل اعتماد بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان.

النتائج المرجوةالغايات االستراتيجية

 3.1 

دعم أعضاء التحالف في تطوير استراتيجيات إلشراك الرأي 
العام والوسط السياسي ترّكز على االحتجاز باعتباره 

اإلشكالية وتحّفز الحكومات على خفض استخدامه

 3.1 

بروز دعم أكبر من الرأي العام والوسط السياسي لخفض 
االستعانة باحتجاز المهاجرين من خالل مبادرات إشراٍك 

استراتيجية

 3.2 

تطوير البحوث في اللغات ذات األولوية حول آثار احتجاز 
المهاجرين ومنافع تطبيق بدائل االحتجاز التي تحترم 

حقوق اإلنسان وتحديثها ونشرها 

 3.2 

توافر قاعدة براهين وأدوات قوية باللغات ذات األولوية 
لوضع حد الحتجاز المهاجرين وتطبيق بدائل االحتجاز 

التي تحترم حقوق اإلنسان 

 3.3 

دعم أعضاء التحالف والجهات الحكومية الفاعلة على 
المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية لتصّور بدائل 

احتجاز تحترم حقوق اإلنسان وتطبيقها ورصدها 
وتقييمها وتوسيع نطاقها في البلدان المستهدفة

 3.3 

اكتساب أعضاء التحالف والجهات الحكومية الفاعلة ثقة 
أكبر بقدرتها على تصّور بدائل لالحتجاز تحترم حقوق 
اإلنسان وتنفيذها ورصدها وتعزيزها وتوسيعها كّل في 

بلده
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األهداف االستراتيجية والغايات والمستخرجات

الهدف الرابع

 تعزيز الفعالية التنظيمية واالستثمار 
في بنى تحتية داخلية متينة

تم إطالق التحالف الدولي لشؤون االحتجاز عام 2008 وكان ال يضّم فريق عمله آنذاك إالّ فرًدا واحًدا في ملبورن في أستراليا. 
واآلن، وبعد عقٍد، بات التحالف يضّم أكثر من اثني عشر فرًدا عاماًل على جهود حشد التأييد على مستويات عدة ضمن بيئات 
سياسية ديناميكية في خمس مناطق وعلى صعيد العالم ككل. وقد أّدى نمو التحالف سواء من حيث الحجم أو التعقيد إلى عملية 
التخطيط االستراتيجي الجديدة هذه عام 2019، والتي تضّمنت مراجعات داخلية وخارجية من أجل اكتساب رؤى متبّصرة حول 

كيفية تعزيز فعاليتنا التنظيمية.

النتائج المرجوةالغايات االستراتيجية

 4.1 

بناء ثقافة وهيكل تنظيمي متين وداعم ومستدام باالستناد 
إلى قيمتي الشمولية والتنّوع

 4.1 

شعور فريق عمل التحالف بأنّه يحظى بالمزيد من الدعم 
والموارد والمشورة لتحقيق األهداف التنظيمية واحترام 

هيكلنا التنظيمي وثقافتنا لقيمتي الشمولية والتنّوع 
بشكل أكبر

 4.2 

تنفيذ استراتيجية لجمع األموال بشكٍل يحرص على 
تعزيز الشراكات مع الجهات المانحة وتأمين الدخل الذي 

يلزم التحالف لتحقيق أهدافه التنظيمية

 4.2 

تحلي التحالف بشراكات أقوى مع الجهات المانحة 
ومحفظة جهات ممّولة أكثر نجاًحا وتنّوًعا تساندها نظم 

مالية متينة

 4.3 

تعزيز الرقابة اإلدارية والقيادة والمساءلة
 4.3 

ازدياد الثقة بقيادة المنظمة وإدارتها وأدائها
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األهداف االستراتيجية والغايات والمستخرجات

ممارسات استراتيجية شاملة ومتشابكة

سوف  القادمتين،  السنتين  فترة  على  االستراتيجية  أهدافنا  تحقيق  أجل   من 
أنشطتنا  ستساند  التي  التالية  الشاملة  للممارسات  األولوية  التحالف   يولي 

في هذه الفترة:

تعّلم األقران1  .1

منذ نشأة التحالف الدولي لشؤون االحتجاز، أولى أولويًة كبرى 
لدعم تنمية المجتمعات الميدانية. تسّهل عمليات تعّلم األقران 
تبادل األفكار والخبرات والمعرفة والتحديات كما وتعزز الدعم 
شبكات  أوساط  في  وبخاصٍة  المعنية،  الجهات  بين  المستمر 
الجهات المطّبقة لبدائل االحتجاز. لذلك، سوف يدعم التحالف 
وُييّسر “تعّلم األقران” بين أعضائه والجهات الحكومية الفاعلة 
كما  واإلقليمية  والوطنية  المحلية  المستويات  من  كل  على 
مثل  ككل،  العالم  مستوى  وعلى  األقاليم  بين  المنصات  وعبر 
منصة تعلم األقران بين المناطق حول بدائل احتجاز المهاجرين 

األطفال.

   تولّي من اختبروا تجربة2
  االحتجاز زمام القيادة

أنّه ينبغي إشراك األشخاص الذين اختبروا فعاًل  التحالف  يرى 
حياتهم  في  تؤثر  التي  العامة  السياسات  صياغة  في  االحتجاز 
عنصًرا  التمثيل  هذا  ونعتبر  مباشر،  بشكل  مجتمعاتهم  وفي 
رئيسًيا من أجل إحداث تغيير اجتماعي منهجي. لذا، سيسعى 
التحالف للحرص على تحلي األشخاص الذين اختبروا احتجاز 
المهاجرين أو المعرضين الختباره بالفرص إلدارة وقيادة جهود 
حشد التأييد إلصالح احتجاز المهاجرين واعتماد بدائل احتجاز 
تحترم حقوق اإلنسان سواء على المستوى الوطني أو اإلقليمي 

أو العالمي.
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 الُنهج التنظيمية 
األساسية

التحالف الدولي لشؤون االحتجاز منظمة عالمية تسعى للتركيز على السمات المحلية في نظرتها إلى العالم. يرتكز التحالف 
على العالقات بين األعضاء وفهم السياق المعني. نحترم الخبرات والنظم وأطر العمل الفريدة التي تحدد معالم الفرص والتحديات 
المتواجدة في أنحاء مختلفة من العالم. وبفضل تحاليل التحالف على المستوى الشعبي، فهو يعتمد خطابًا سياسًيا تكّيفًيا مرّكًزا 

على الحلول.

يضع التحالف جدول أعمال تعاوني وعملي إلحداث التغيير من خالل ُنهجنا التنظيمية األساسية وهي حشد التأييد والبحوث 
والتحالف وبناء القدرات. 

وسيسعى التحالف في السنتين القادمتين إلى صقل ُنهجه عبر الغوص في مجاالت التركيز الرئيسية التالية:

...
سياسة المناصرة

مجال التركيز الرئيسي

سيحرص التحالف على التوفيق بين جهود حشد التأييد على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي 
إلحداث التغيير الفعلي على الصعيد المحلي

البحوث
مجال التركيز الرئيسي

سيعزز التحالف مواردنا بفضل بحوث مبتكرة ودقيقة ترّكز على الحلول

التحالف وبناء القدرات
مجال التركيز الرئيسي

سيعزز التحالف هياكل العضوية ودعمها

الخطة االستراتيجية 1 تموز/يوليو 2020 – 30 حزيران/يونيو 2022

9



سياسة المناصرة
المعنية مؤخًرا  الجهات  قّدمتها  التي  الفعل  إلى ردود  باالستناد 
واتصاالتنا  هياكلنا  قياس  إلى  التحالف  سيسعى  مراجعاتها،  في 
عالقات  يدعم  بما  وتعزيزها  وتقييمها  والخارجية  الداخلية 
والحكومات  المدني  المجتمع  بين  التأييد  لحشد  فعالة  تعاون 
بهدف  العالمي،  أو  اإلقليمي  أو  الوطني  المستوى  على  سواء 

إحداث التغيير الفعلي على الصعيد المحلي.

فيما يواجه العالم أزمة كوفيد-19 ويتعافى منها، يتمّيز التحالف 
بمكانة فريدة تخّوله من االستجابة من خالل حلول مصممة 
خصيًصا بالتعاون مع أعضائه ومع الحكومات. وسيحدد التحالف 
الفرص ويسعى النتهازها من أجل تطوير مواقف بشأن السياسات 
العامة واتصاالت استراتيجية وخطط عمل. كما سندعم حمالت 
أعضائنا واستراتيجيات المناصرة الخاصة بهم في هذه المرحلة 
الحاسمة، وسنقيس حملتنا وأعمال حشد التأييد الخاصة بنا 

ونقّيمها ونعززها.

البحوث
نشر التحالف الدولي لشؤون االحتجاز منذ إنشائه منشورات 
التقييم  نموذج  ومنها  عالميًة،  شهرًة  نالت  ونتائج  وتقارير 
ُنهج  تقييم  إعادة  إلى  أدى  الذي   )CAD( المجتمعي  والتنسيب 
حول  التأثير  بالغة  بحوثًا  التحالف  وأجرى  كما  الهجرة.  إدارة 
“بدائل  ومنها  تنفيذها  حول  واإلرشادات  االحتجاز  بدائل 
االحتجاز متوّفرة” )There Are Alternatives(. وعبر رسم 
التي  االحتجاز  لبدائل  والحكومات  المدني  المجتمع  فهم  معالم 
باتجاه  كبيرة  خطوات  التحالف  أحرز  اإلنسان،  حقوق  تحترم 

خفض االستعانة باحتجاز المهاجرين.

وسيعمل التحالف على صقل موقفنا في ما خص بدائل االحتجاز 
الفرص والتحديات  مع  التكّيف  أجل  إلى بحوثنا من  واالستناد 
المتزايدة. وسنعزز معرفتنا الفنية عبر توثيق بدائل االحتجاز 
رصد  كما  كورونا،  فيروس  مع  التجاوب  وطرق  الحالية 
وتقييم فعالية بدائل االحتجاز وتطوير األثر المحقق والدروس 
فنيًة ودروًسا  توّفر مشورًة  أن  نتائجنا  المستفادة. ومن شأن 
مستفادًة مستهدفة لدعم المجتمع المدني والحكومات الساعية 
للتكييف  القابلة  الموارد  هذه  وستقوم  مبتكر.  تغيير  إلحداث 
بمّد الجهات المحلية بحٍس من الملكية تجاه الحلول التي أثبتت 

نجاحها على أرض الواقع وستكون متاحًة باللغات ذات األولوية 
أي اإلنجليزية واإلسبانية والفرنسية والعربية.

التحالف وبناء القدرات
الدولي لشؤون االحتجاز عام 2008 وبدأ على  التحالف  نشأ 
والمنظمات  لألفراد  اإللكتروني  البريد  بعناوين  قائمة  شكل 
المهتمة بموضوع احتجاز المهاجرين. وما كانت هذه القائمة 
إالّ بدايًة التحالف يضم أعضاء من حول العالم كان أول من جمع 
إنشاء هويٍة وتحليٍل سياسي وتعزيز  أجل  األشخاص من  بين 
وتطوير  المهاجرين  احتجاز  من  الحد  مساعي  في  التضامن 

الحلول البديلة.

وتشريًفا لهذا التاريخ، يتعهد التحالف بتعزيز تحالفنا بما يضمن 
تعاون أعظم بعد عبر المناطق، وبخاصٍة في ضوء آثار كوفيد-19 
التي سيواصل عالم بأسره اختبارها في السنوات القادمة. سوف 
وبناء  األقران  تعّلم  في  بالمشاركة  لألعضاء  فرًصا تسمح  نطّور 
التأييد وسنحرص على  استراتيجيات حشد  القدرات وتطوير 
إحداث التغيير في الهيكل التنظيمي بشكل يولي األولوية لجمع 
مخاوف  سُتدَرج  حيث  كافة،  األطراف  وشمل  الفعل  ردود 
وفي  االستراتيجية  التحالف  قرارات  ضمن  الرئيسية  األعضاء 

المحافل العالمية.
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التنفيذ

خطط  خالل  من  االستراتيجية  الخطة  هذه  تفعيل  يتم  سوف 
من  كل  على  التأييد/المناصرة  حشد  بأعمال  متصلة  تشغيلية 
االتصاالت  والعالمي، كما ومن خالل  الوطني واإلقليمي  المستوى 
الخطط  هذه  تطوير  يتم  أنّه  علًما  والتمويل،  التنظيمية  واإلدارة 
مستشارين  من  مساهمات  بفضل  سنوي  أساس  على  التشغيلية 
للرصد  وإطاًرا  محددًة  أهدافًا  تشمل  وهي  ودوليين  إقليميين 

والتقييم. 
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مواكبة المستجدات
للبقاء على اتصال بالتحالف الدولي لشؤون االحتجاز واالطالع على آخر التطورات بشأن مساعي حشد التأييد والمناصرة لبدائل 

االحتجاز على الصعيدين اإلقليمي والدولي

)International Detention Coalition( سّجل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك   

)@idcmonitor( تابعنا على تويتر  

http://idcoalition.org/stay-in-touch :اشترك بنشرتنا اإلخبارية الشهرية مجانًا عبر الموقع التالي  
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