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إنهاء احتجاز المهاجرين

جعل بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان من الممارسات السليمة 

من نحن

تحالف االحتجاز الدولي (IDC) عبارة عن شبكة عالمية قوية تضم أكثر من 400 منظمة ومجموعة وفرد

وممّثل لمجتمعات متضررة من احتجاز المهاجرين، لها وجود في أكثر من 100 دولة حول العالم. يعمل

فريق تحالف االحتجاز الدولي حول العالم ووطنًيا وإقليمًيا، سواء في أفريقيا أو األمريكيتين أو منطقة

آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو الشرق األوسط وشمال أفريقيا أو عىل صعيد العالم ككل. 

 

رؤيتنا

عالٌم ال وجود فيه الحتجاز المهاجرين وتمكُّن األشخاص الذين يهاجرون من العيش بكرامة والتنّعم

بحقوقهم.

مهمتنا

تعمل IDC عىل حشد التأييد والمناصرة من أجل ضمان حقوق األشخاص المتضررين من احتجاز

المهاجرين والمعرّضين الختباره. فنبذل جهوًدا استراتيجيًة لنبنَي حركات مؤيدة ونؤثر في القوانين

والسياسات العامة والممارسات من أجل خفض احتجاز المهاجرين وتطبيق بدائل االحتجاز التي تحترم

حقوق اإلنسان باالشتراك مع المجتمع المدني ووكاالت األمم المتحدة ومختلف مستويات الحكومات.

أهدافنا اإلستراتيجية

 

في العقد الماضي ، زادت الحكومات من استخدامها الحتجاز المهاجرين استجابًة لتزايد الهجرة. كما

ارتفعت ظروف االحتجاز الالإنسانية واحتجاز األطفال ، وسط تصاعد العنصرية وكراهية األجانب تجاه

المهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية. عالوة عىل ذلك ، جلبت آثار عام 2020 لكوفيد-19

صدمة منهجية عالمية للحكومات والمجتمع المدني وتجربة االحتجاز.



IDC منظمة عالمية ذات رؤية محلية للعالم. نحن نحترم الخبرات واألنظمة واألطر الفريدة التي تشكل

الفرص والتحديات في أجزاء مختلفة من العالم. تهدف IDC في السنوات القادمة إىل:

المناصرة

البحث

التحالف وبناء القدرات

يسهل التعلم من األقران متعدد المستويات تطوير مجتمعات الممارسة من خالل تبادل األفكار

والخبرات والمعرفة والتحديات ، باإلضافة إىل تشجيع الدعم المستمر بين أصحاب المصلحة ، وال

.ATD سيما شبكات منفذي

تضمن قيادة التجربة الحية أن يشارك األشخاص الذين لديهم خبرة في االحتجاز في تشكيل

السياسات التي تؤثر بشكل مباشر عىل حياتهم ومجتمعاتهم. ترى IDC هذا التمثيل عىل أنه مفتاح

للتغيير االجتماعي المنهجي.

تضع IDC أجندة تعاونية للتغيير من خالل مناهجنا األساسية:

 

تعطي IDC األولوية للممارسات اإلستراتيجية الشاملة التي تدعم أنشطتنا:

 

 

نهجنا

idcoalition.org 

تغيير الممارسات الفعلية الحتجاز المهاجرين، وبخاصٍة من خالل اعتماد بدائل

االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان

إصالح قوانين وسياسات الدول العامة لخفض احتجاز المهاجرين و/أو زيادة

بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان

تعزيز حركة المجتمع المدني ومشاركته في إصالح ظاهرة احتجاز

المهاجرين و/أو تطبيق بدائل االحتجاز التي تحترم حقوق اإلنسان

 idcoalition.org :لمزيد من المعلومات عنا ، يرجى زيارة موقعنا

info@idcoalition.org :أو التواصل عىل 


