
وتم تطبيع االحتجاز والترحيل بوصفهما حلوًال سياساتية موحدة لمعالجة الهجرة. وبصرف

النظر عما إذا كان وضع الهجرة غير القانوني مجرًما أم ال، يُحرم الرجال والنساء واألطفال من

حريتهم في تقييد حركتهم ومعاقبتهم عىل وجودهم. االحتجاز هو مقدمة التخاذ قرار إداري

 .بضرورة ترحيل أي شخص إىل بلده األصلي

يستخدم االحتجاز كرادع للهجرة غير النظامية. ولكنه أصبح أيًضا جزًءا من إجراءات الهجرة

القياسية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين هم في وضع غير قانوني مع عدم وجود معايير

لإلجراءات القانونية الواجبة أو تخفيفها تقريًبا. في معظم البلدان، ال يتمتع األشخاص

المحتجزون في مراكز الهجرة بالحق في االستعانة بمحاٍم عام، وال يصدر قاٍض قرار

 .احتجازهم أو يقوم بمراجعته

كما أصبح الترحيل هو الحل المعتاد عىل الرغم من تأثير هذا التدبير عىل األشخاص

الخاضعين له وعىل أسرهم وعىل الظروف. والترحيل عقوبة إدارية لها آثار عميقة عىل حياة

الشخص. في اآلونة األخيرة، كان المصطلح المفضل المستخدم هو العودة، والمزج بين

 .العودة الطوعية والعودة القسرية: الترحيل

مذكرة مفاهمية

االعتقال والعودة

الثالثاء 11 مايو 2021، 3 مساًء بتوقيت وسط
أوروبا الصيفي

https://csactioncommittee.org/
https://mfasia.org/
https://www.alianzaamericas.org/
https://picum.org/
http://crossregionalcenter.org/
https://grfdt.com/


 كيف تعمل المنظمات ضد االعتقال والترحيل في سياقات مختلفة؟
ما هي العناصر ووجهات النظر الفعالة في النضال ضد االعتقال والترحيل؟
 ما هي األسئلة التي ال نطرحها عىل أنفسنا، والتي يجب أن تكون جزًءا من المناقشة؟
كيف ندمج المناقشات حول هجرة اليد العاملة والعرق والعرق والمسارات العادية

 والتغير المناخي في عملنا ضد احتجاز المهاجرين وترحيلهم؟

قررنا عقد هذه الندوة عبر اإلنترنت حول االحتجاز والترحيل كدعوة لمناقشة هذين اإلجرائين
اللذين لهما آثار عميقة عىل حياة المهاجرين. نعتقد أنه من الضروري مناقشة االستراتيجيات

المستخدمة لمحاربة احتجاز المهاجرين وترحيلهم. تعمل المعايير المنصوص عليها في

الميثاق العالمي للهجرة عىل تطبيع االحتجاز والترحيل كأدوات مقبولة إلدارة الهجرة مع

 .تجاهل حقوق اإلنسان للمهاجرين

 :ونجتمع بهذه الندوة عبر اإلنترنت لمناقشة

ونحن ندعو أعضاء فريق المناقشة الذين لديهم وجهات نظر مختلفة، عىل أمل إجراء مناقشة

 .غنية وحيوية

تشكّل هذه الندوة عبر اإلنترنت جزًءا من جهد تقوده منظمات المجتمع المدني التي تهدف

إىل وضع القضايا األكثر إلحاًحا في جدول أعمال حقوق المهاجرين في مقدمة المناقشات

 .العامة، مع توقع التنظيم والتعبئة من أجل التغيير

f rom 13  Apr i l  to  18  May 2021


