
نھج تحالف االحتجاز الدولي خالل انعقاد المنتدى الدولي الستعراض الھجرة وفي
أعقابھ

.2018عاممندیسمبرفي)GCM(والمنتظمةوالنظامیةاآلمنةللھجرةالعالميالمیثاقعلىدولة164وقَّعت
خاللھاواجتمعتشھًرا،18لمدةدامتالمتحدةلألممالعامةالجمعیةأجرتھامفاوضاتإثرعلىذلكجاءوقد

م المجتمع المدني، بما في ذلك تحالف الدول األعضاء لمناقشة التحدیات التي تواجھ الھجرة وإیجاد الحلول لھا. وقدَّ
دةمواقفاتِّخاذإلىإیاھاداعًیاالشأن،ھذافيللدولالدعَم،IDCالدولياالحتجاز مثلالقضایا،مختلفتجاهُمحدَّ
اآلمنةللھجرةالعالمي"المیثاقوُیعدالمھاجرین.األطفالاحتجازوإنھاء،ATDاالحتجازوبدائلالمھاجرین،احتجاز

أول، كما أنھ بمثابةالتفاھمات والمفاوضات الحكومیةوالنظامیة والمنتظمة" النتیجة الرسمیة الخطیة الناتجة عن ھذه
ق إلى جمیع جوانب الھجرة الدولیة. اآلمنة"المیثاق العالمي للھجرةوفي حین أناتفاقیة حكومیة دولیة في العالم تتطرَّ

والنظامیة والمنتظمة" غیر ُملزم، غیر أنھ یوفِّر للحكومات إطاًرا لسیاسة األمم المتحدة لضمان توفیر تجارب ھجرة قائمة
ف على مزیدعلى الحقوق في جمیع أرجاء العالم. .ھذا الرابطمن المعلومات في ھذا الشأن، ُیرجى النقر فوقللتعرُّ

اتھبینوالمنتظمة"والنظامیةاآلمنةللھجرةالعالمي"المیثاقیحمل قھدفاً؛23طیَّ منقلیلغیرعدٍدإلىتتطرَّ
القضایا التي تتعلَّق بتجربة الھجرة، مثل ُسبل تسویة األوضاع، والحصول على الخدمات، وقضایا التمییز،

وفي شأن تحالفوالحیلولة دون وقوع خسائر في األرواح، وحقوق العمل، واالتجار بالبشر وغیر ذلك الكثیر.
:وإنھائھالمھاجریناحتجازمنالحدإلىالرامیةمھمتنامعیتماشىالمیثاقمن13الھدففإنالدولي،االحتجاز
فيبیانھالوارد13للھدفكامًالالنصقراءة(ُیرجىبدائلإیجادعلىوالعملفقط،أخیركمالذالمھاجریناحتجازاستخدام
).الرابطھذاعلىوالمنتظمة"والنظامیةاآلمنةللھجرةالعالمي"المیثاقمن24الصفحة

وضمان13الھدفتطویرعملیةفيالمدنيالمجتمعفيأساسًیافاعًالطرًفاالدولياالحتجازتحالفكانلقد
وقد عِمل على توفیر سبیٍل یرتكز على تقدیم الحلول ھ،تطبیق معاییر حقوق اإلنسان القائمة حالًیا والوفاء بالتزامات 

اللتزامات العمل. وقد تفاوض تحالف االحتجاز الدولي جنًبا إلى جنٍب مع الشركاء تفاوًضا استراتیجًیا، وتعاونوا مع
دةأحكامإدراجلضمانالفاعلةالحكومیةالجھاتمختلف علىبالعملااللتزاماتذلكبینومن،13الھدففيُمحدَّ

إنھاء احتجاز األطفال المھاجرین، ومنح األولویة لبدائل االحتجاز، وضمان اتِّباع نھج قائم على حقوق اإلنسان في
تنفیذ "المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة". وفي حین كان لدى تحالف االحتجاز الدولي وشركائنا

في2018عامفيالناتج13الھدفساعدفقدالقضایا،ھذهشأنفيبھارِغبنالطالماصرامة،أكثرالتزامات
وضع معالم ملموسة لدعوتنا المستمرة نحو إنھاء احتجاز المھاجرین للجمیع، ال سیَّما من خالل اتِّباع ُنُھج شاملة

وتعاونیة مجتمعیة وحكومیة بالكامل، والتي أثَّرت على مجتمعات المھاجرین والقادة الذین خاضوا  تجربة حقیقیة
في االحتجاز.

المنتدى الدولي الستعراض الھجرة
، والذيالمنتدى الدولي الستعراض الھجرةواآلن، وبعد انقضاء أربعة أعوام، تعقُد الجمعیة العامة لألمم المتحدة

م الذي ُتحرزه الحكومات وأصحاب المصلحة في تنفیذ االلتزامات والمبادئ المنصوص علیھا سیستعرض رسمًیا مدى التقدُّ
وسوف ُیجرى ھذا االستعراض كل أربعة أعوام،في جمیع أھداف "المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة".
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.نیویوركمدینةفي2022مایو20إلى17منالفترةفيالھجرةالستعراضالدوليالمنتدىانعقادمعوذلك
م الُمحرز؛ وعالوة على ذلك، فقد اتفقت الدول على أن ُیصدر كل منتدى دولي الستعراض الھجرة إعالًنا عن التقدُّ

د الجھود المبذولة من أجل تفعیل إطار عمل "المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة وھو وثیقة رسمیة ُتحدِّ
والمنتظمة" على مدى فترة األعوام األربعة التي ُیجري استعراضھ، ومن بین ذلك تقدیم الُمقترحات للُمضّيْ قُُدما

م الُمحرز. وتحسین التقدُّ

وفي شأن تحالف االحتجاز الدولي، تمثَّل أحد األھداف الرئیسیة في الفترة التي سبقت وأثناء انعقاد أول منتدى دولي
مإعالنصیاغةفيالتأثیرفيالھجرةالستعراض سبیلوفي.13الھدفبتنفیذیتعلَّقفیماسیَّماوالالُمحرز،التقدُّ

تحقیق ذلك، فقد عِملنا بتعاوٍن وثیٍق مع شركاء المجتمع المدني، والقادة ذوي التجارب الحیة، والوكاالت التابعة
لألمم المتحدة، والحكومات، والُسلطات المحلیة، والجھات المعنیة األخرى التي استثمرت في ھذه العملیة العالمیة،

م ومن بین ذلك المیسرین الحكومیین المشاركین في المنتدى الدولي الستعراض الھجرة ومفاوضات إعالن التقدُّ
الدولي وشركاؤه على الدعوة إلى إدراجلقد دأب تحالف االحتجازالُمحرز، وھم لوكسمبورغ وبنجالدیش.

مإعالنفي13بالھدفالصلةذاتبیانھااآلتيالرئیسیةاإلجراءات :2022لعامالُمحرزالتقدُّ
التمسُّك بالمبادئ التوجیھیة "للمیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة"، والتثبُّت من عدم وجود●

.2018عامفياعتمادهتمالذيوالمنتظمة"والنظامیةاآلمنةللھجرةالعالمي"المیثاقعنتراجع
اإلقرار باإلجراءات التي اتَّخذتھا الدول والجھات الفاعلة في المجتمع المدني والجھات المعنیة األخرى●

مإلحراز الماضیة.األربعةاألعواممدىعلى13الھدفتحقیقفيتقدُّ
اإلقرار بالدور الحاسم الذي اضطلعت بھ مجتمعات المھاجرین، وضمان المشاركة والتعاون الكاملّیْن●

والُمجدیّیْن.
تضمین إرشادات ملموسة وعملیة للتخلُّص التدریجي من احتجاز المھاجرین، وتنفیذ بدائل االحتجاز●

القائمة على الحقوق والمرتكزة على المجتمع، حیثما یمكن ذلك.
ترسیخ فرص التعلُّم من األقران؛ وذلك لتعزیز التعاون الدولي واتِّباع ُنُھج مجتمعیة وحكومیة بالكامل.●
م الُمحرز وتعزیز الُسبل نحو إنھاء احتجاز األطفال المھاجرین الذي من شأنھ أن یؤدي● البناء على التقدُّ

أیضا إلى إنھاء احتجاز المھاجرین للجمیع.

؟أربعة أیامما جدول "أعمال المنتدى الدولي الستعراض الھجرة" الُمنعقد لمدة
"المنتدى الدولي الستعراض الھجرة" عملیة تقودھا الدول وتعقدھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة؛ ولذلك فإن البرنامج
ھة نحو تیسیر التفاھم والتبادل بین الدول. وستنعقد جلسة استماع تفاعلیة یتضمَّن مجموعة من الجلسات العامة الموجَّ

أربعةانعقادعنفضًالمایو،16فياألخرىالمعنیةالجھاتمنوغیرھاالمدنيللمجتمعالمتعددةالمعنیةللجھات
ھدًفا23عددھاالبالغاألھدافمنھدفكللتغطیةوذلكمایو؛18و17فيمواضیعیةمستدیرةمائدةاجتماعات

والتي یتمویمكن للجمیع مشاھدة ھذه الموائد المستدیرة ومتابعتھا،للمیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة.
لین والحضورالرابطبثھا على ھذا "، المدیرةكارولینا غوتاردووسوف تترأس"االنضمام شخصًیا.، بینما یمكن للُمسجَّ

نوالذي،2رقمالمستدیرةالمائدةاجتماعالدولي،االحتجازلتحالفالتنفیذیة قیتضمَّ ذلكبعدویتم.13الھدفإلىالتطرُّ
ستعرضوالتيمایو،18فيللسیاساتعامةجلسةفياألربعالمستدیرةالمائدةمناقشاتلجمیعموجزاتمشاركة

أیًضا النجاحات والتحدیات والثغرات في تنفیذ "المیثاق العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة". وأخیًرا، ستعتمد
مإعالناألعضاءالدول الھجرة.الستعراضالدوليالمنتدىمناألخیرالیوموھومایو،20فيالُمحرزالتقدُّ
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عالوة على ما سبق بیانھ، سوف یعمل المجتمع المدني والوكاالت التابعة لألمم المتحدة والحكومات والُسلطات المحلیة
انعقاد المنتدى الدولي الستعراض الھجرة؛ وذلك لزیادة الزخمخاللاستضافة أحداث جانبیةوالجھات المعنیة األخرى على
م الدور الذي یقوموالمشاركة في مختلف القضایا. عمللفریقبھ تحالف االحتجاز الدولي، بصفتھ رئیًسا مشارًكاوفي خضَّ

جنًبا إلى جنب مع الیونیسف والمفوضیة السامیة لألمم المتحدة،شبكة األمم المتحدة للھجرة المعنّيْ ببدائل االحتجاز
الُمزعمسیولي ھذا الحدثلشؤون الالجئین، فإننا ُنشارك في تنظیم حدث جانبي مع حكومات تایالند والبرتغال وكولومبیا.

فيطویلةفترةمنذالشریك"،أكبريحیاة"دوروإبرازالمھاجرین،األطفالاحتجازإنھاءعلىتركیًزامایو19فيانعقاده
التحالف الدولي لمكافحة االحتجاز، وھو ناشط ومناصر ذو تجربة حیة الحتجاز األطفال، جنًبا إلى جنٍب مع الممثلین

م نظرة ثاقبة في البحث الحكومیین واألمم المتحدة، والمدیرة التنفیذیة لتحالف االحتجاز الدولي، "كارولینا غوتاردو" التي سُتقدِّ
ھذا الحدث عبر اإلنترنت، ونتشرف بدعوة المھتمین بھذا الشأنینعقدالقادم للتحالف حول االحتجاز وبدائل االحتجاز.

. .ھذا الرابطلالنضمام إلینا، للتسجیل على

ع الدول والوكاالت التابعة لألمم المتحدة والمجتمع المدني،مبادرة التعھُّداتلقد بدأ األمین العام لألمم المتحدة تنفیذ التي ُتشجِّ
والجھات المعنیة األخرى على التعھُّد "بالتزام ملموس للُمضّيْ قُُدًما نحو تنفیذ مبدًئا واحدا أو أكثر من مبادئ "المیثاق العالمي

والتي یمكنُیمكن للمجتمع المدني إشراك الحكومات في التعھُّدات،للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة" وأھدافھ وإجراءاتھ.
الدولي الستعراض الھجرة، ومن ثمَّ استخدامھا لتقدیم الدعم المستمرلعرضھا خالل انعقاد المنتدىالرابطتقدیمھا على ھذا

ھذه المبادرة؛ وكان ذلك من خالل تقدیم الدعم لبعضوقد شارك التحالف الدولي لمكافحة االحتجاز فيللدعوة.
الحكومات في شأن ُمبادرة التعھُّدات.

نھج تحالف االحتجاز الدولي خالل انعقاد المنتدى الدولي الستعراض الھجرة وفي أعقابھ
في شأن تحالف االحتجاز الدولي، ُیعد المنتدى الدولي الستعراض الھجرة أحد المعالم الرئیسیة نحو بناء الزخم

م الُمحرز والثغرات. ونضطلعوتعزیز الحركة العالمیة إلنھاء احتجاز المھاجرین بذلك من خالل تحلیل التقدُّ
والتحدیات التي تواجھھا الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلیة والجھات المعنیة األخرى في تنفیذ الھدف

د.13 لتعزیزقُدًماللُمضّيْاتِّباعھاینبغيالتيالُسبلعلىونتفقالواعدة،التطوراتوالتقییمالتفكیرخاللمنوُنحدِّ
الممارسات وتوسیع نطاقھا نحو إنھاء احتجاز المھاجرین.

تبّنْي سلسلة من المبادرات البحثیة خالل األشھر القلیلةشرع تحالف االحتجاز الدولي فيوتحقیًقا لھذه الغایة،
:13الھدفوتنفیذاالحتجاز،بدائلالمھاجرین،احتجازعنتقاریرثالثةوسُیصدرالماضیة،

م: ممارسات واعدة للحد من الھجرة وإنھائھا – مسح عالمي یستعرض ممارسات بدائل.1 إحراز التقدُّ
االحتجاز الواعدة في جمیع أرجاء العالم.

احتجاز المھاجرین وإیجاد بدائل لالحتجاز في منطقة آسیا والمحیط الھادئ - تعاون مع شبكة األمم.2
م رؤى ثاقبة حول الممارسات اإلقلیمیة الواعدة. المتحدة في شأن الھجرة ُتقدِّ

عمل تعاوني بین تحالف االحتجاز الدولي ومنظمة األمم المتحدة للطفولة (الیونیسیف) لمنطقة الشرق.3
د الممارسات الواعدة إلنھاء احتجاز األطفال المھاجرین في المنطقة. األوسط وشمال أفریقیا ُیحدِّ

تعمل قاعدة األدلة الراسخة والجدیدة ھذه على خلق حافز لتنشیط التعلُّم من األقران الُمستھدف على المستویین
داخل المناطق وعبرھا؛ مما سیجعل تحالف االحتجاز الدولي، فضًال عن تبادل الخبرات التقنیةاإلقلیمي والعالمي

أعطى تحالف االحتجاز الدولي، منذ إنشائھ، األولویة إلنشاءوقدوأعضائنا وشركائنا أكثر تأثیًرا على أرض الواقع.
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شراكات أكثرجماعات ممارسین وطنیة وإقلیمیة وعالمیة تھدف إلى تغییر األطر القانونیة والسیاسات والممارسات، وبناء
الجدیدیوفِّر البحثنھج یشمل الحكومة بأسرھا والمجتمع بأسره.من خالل اتِّباعفاعلیة بین الحكومة والمجتمع المدني

لتحالف االحتجاز الدولي معرفة متطورة یمكن استخدامھا إلجراء تغییر تعاوني من خالل اتِّخاذ اإلجراءات
الملموسة. ویعمل ھذا األمر على تعزیز مجتمعات الممارسة القائمة ومشاطرة التعلُّم مع األقران، ودعم الحكومات

والثغرات.للتحدیاتوالتصديالواعدةالتطوراتفيالنظرخاللمن13الھدفتنفیذفيالمطافنھایةفي

ُیتیح المنتدى الدولي الستعراض الھجرة لنا جمیًعا، وعلى نحٍو أوسع نطاًقا، فرصة في قطاع الھجرة لتشكیل
د بناًءالسرد العالمي لمناصرة المجتمع المدني على ذلك المكاسب والخسائر ألنفسنا، ونضمن إتاحة الفرصة. وُنحدِّ

للمجتمعات المتضررة من سیاسات الھجرة لتولي الدور القیادي في المناصرة التي تؤثِّر تأثیًرا مباشًرا على حیاتھم.
ویتم استغالل األحداث العالمیة مثل ھذه أیَّما استغالل حین ُیشارك المجتمع المدني لعرض خبراتنا الجماعیة وبنائھا

في جمیع أرجاء العالم. وفي شأن التحالف الدولي لمكافحة االحتجاز على وجھ الخصوص، فإن المنتدى الدولي
الستعراض الھجرة ُیمثِّل لحظة فارقة وحاسمة لربط أنشطة المناصرة المحلیة والوطنیة واإلقلیمیة والعالمیة،

وضمان تركیز الخبرات الشعبیة والقادة ذوي الخبرات الحیة في مجال االحتجاز على جمیع المستویات.

ونظًرا ألن التركیز على الُمضّيْ قُدًما سینصب بقوة على التنفیذ الوطني، بما في ذلك زیادة تعزیز االستعراضات الوطنیة
فإن جمیع أدوارنا في تحقیق أھداف "المیثاق العالمي،خطط عمل وطنیة من قبل الحكوماتالطوعیة للتنفیذ، ووضع

ویتعیَّن.2022الھجرةالستعراضالدوليالمنتدىأعقابفيأھمیةاألكثراألمرھيوالمنتظمة"والنظامیةاآلمنةللھجرة
على المجتمع المدني التحلي باالستعداد للتنظیم والمشاركة والدعوة لضمان وفاء الحكومات بالتزاماتھا في المیثاق
العالمي للھجرة اآلمنة والنظامیة والمنتظمة" على أرض الواقع. وفي حین أن المنتدى الدولي الستعراض الھجرة
م الُمحرز وتوسیع نطاقھ في ر والتخطیط لتعزیز التقدُّ ُیمثِّل فرصة للتفكیر والتقییم، فھو أیًضا ُیمثِّل فرصة للتصوُّ

األعوام القادمة، والتحقُّق من أن التأثیر الحقیقي على حیاة مجتمعات المھاجرین یكُمن في صمیم صنع التغییر لدینا.

، ُیرجى االشتراك في النشرة اإلخباریة لشبكةللحصول على تحدیثات مستمرة في شأن المنتدى الدولي الستعراض الھجرة
البث المباشر للمنتدى الدولي الستعراض الھجرة ومتابعتھا، ومشاھدة تغطیةالرابطاألمم المتحدة حول الھجرة على ھذا

منللحصول على مزیٍد.الرابطباللغات الرسمیة لألمم المتحدة على تلفزیون األمم المتحدة على شبكة اإلنترنت على ھذا
المعلومات، ُیرجى االتصال أیًضا على "سیلفیا غومیز"، المنسقة العالمیة للدعوة والمناصرة في تحالف االحتجاز الدولي على

.sgomez@idcoalition.orgاإللكتروني:البرید

منسقة التواصلمیا لیا بوا كیرنانمنسقة المناصرة العالمیة، وغومیزسیلفیا، المدیرة التنفیذیة ، وكارولینا غوتاردوبقلم
والمشاركة
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https://www.youtube.com/watch?v=yTSz-N95XKE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yTSz-N95XKE&feature=youtu.be
https://migrationnetwork.un.org/ar/core-working-group-22-gcm-national-implementation-plans
https://migrationnetwork.us19.list-manage.com/subscribe?u=91a1d870ca31df83b2b697cf6&id=9c7fcb90a4
http://webtv.un.org
mailto:sgomez@idcoalition.org
https://idcoalition.org/staff/carolina-gottardo/
https://idcoalition.org/staff/43875/
https://idcoalition.org/staff/mia-lia-boua-kiernan/

