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المعلومات الواردة من الجهات المعنية :مركز كاالادور للقاانول الادولي لال بجن بجاامعاة نجو ي ا ا ا ا ا ا اااو ويلز

( )UNSWفي يجدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني31 ،
كانول الثاني/يناير 2022

تقجيم اللجنة:

[ 34جيم] و[ 36هاء][جيم][باء] و[ 38جيم][باء]

الفقرة  :34عدم اإلعادة القسرية

()1

ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ)

الغرض من المادة (197ج) من قانول الهجرة لعام  1958هو التوضا ا ااين القانوني للظروف

التي يمكن بمو بها إبعاد من يعتبرول غجر مواطنجن مقيمجن بصا ا ا ا ااورة غجر قانونية من أيا ا ا ا ااتراليا ويكف القانول
إرياااس ياالطة إبعاد هاألس اص ااخال بمعزال تن األلتزام باحترام مبدأ تدم ااتادة القوارية وتخف

يتضامنها القانول من خطر اياتصادار أوامر أل أياا

اصحكام التي

لها من قب أفراد يابا اتترارهم غجر ماهلجن لالياتفادة من

الحماية الدولية وقد تزيد التغججرات الموصا ا اام ها من إمكانية تلقي طلرات ايا ا ااتصا ا اادار اصوامر من اصفراد ال ين

يوااعول إلم تقديم ادتاسات كاةبة هدف تيخجر ترحجلهم من أيااتراليا وأيااتراليا ،كما يتضاان من تملياتها الحالية،
تفي بالتزاماتها الدولية التي توفر ضمانات مايوية ضد انتهاك مبدأ تدم ااتادة القورية

*

اتتمدتها اللجنة في دورتها  28( 134راط/فبراير  25 -آةار/مار )2022

( )1

الفقرات التي تتضامن توصايات اللجنة غجر مواتنواخة في ه و الو يقة بوابد الحد اصقصام لعدد الالمات المحدد في الفقرة  15من
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(ب)

وض ااعس أي ااتراليا تملية الحدود الو اايادية في أيلوال/ي اابتمبر  2013للحد من الوص ااوال

بالقوارب دول ترخيص ولمنع فقدال المزيد من اصرواح في الرحر وهي تمتنع تن إتادة اصفراد إلم أوضاع
تنتهك مبدأ تدم ااتادة القو ا ا ا ارية ويمكن ليفراد ال ين يتم اتت ارض ا ا ا ااهم في الرحر الحص ا ا ا ااوال تلم التمثج

القانوني ويب األنتصاف وتتعاول أيتراليا بصورة مجدية مع كيانات اصمم المتحدة ةات الصلة

يعد قانول تعدي تشاريعات الهجرة والواالطات الرحرية (توااوية حاألت اللجوس المتراكمة)
(ج)
ّ
لعام  2014زسا مهما من اي ا ا ا ااتراتيجية مكافحة تهريد اص ا ا ا ااخال و.دارة طلرات اللجوس وهو يهدف إلم
دتم المرااد اانوا ا ا ا ا ا ااانياة ومنع الناا

من المخااطرة بحيااتهم في رحالت بحرياة خطرة غجر قاانونياة وتلتزم

أي ااتراليا تقجيم ك طلرات الحماية الفردية من حجث أي او ااها الموض ااورية ،مع مراتاة المعلومات المو ااتاملة
بشاايل الظروف في البلد اصصاالي لمقدم الطلد وتنطبا مراد اانصاااف اا راجي في ميع مراح اتخاة
الق اررات المتعلقة بالتي ا ا ا ا ااجرات ،ومعظم اصفراد ال ين يرفص طلبهم الحص ا ا ا ا ااوال تلم الحماية الدولية يمكنهم

مر عة لييس الموضورية أو م ار عة قضاجية
األيتفادة من ا
ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز كالدور للقانول الدولي لال بجن في امعة نجو ياو ويلز في يجدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني
(أ)

لم تلغ المادة (197ج) من قانول الهجرة في إطار التعديالت المدخلة تلم ه ا القانول

تام  2021واص ا ااخال ال ين أل يمكن إبعادهم ولم يحصا االوا تلم تي ا ااجرة يخضا ااعول لالحتجا االزامي،
غجر مومم ،إةا لم يقبلهم لد آمن

وربما ص

(ب)

األدتاسات التي تضاامنتها معلومات الدولة الطرف أل يدتمها قانونها أو ممارياااتها في

الرحار ويو اامن قانونها ب خض اااع ملتمو ااي اللجوس في أتالي الرحار ألحتجا ي اارد وغجر محدد منيا دول
توفجر ضمانات إ راجية أو إمكانية الوصوال إلم يب األنتصاف القانونية

لم تُ ِبد أيااتراليا أد نية الغاس قانول تعدي تش اريعات الهجرة والواالطات الرحرية (توااوية
(ج)
حااألت اللجوس المتراكماة) لعاام  2014أو تعاديا تملياة التقجيم الوا ا ا ا ا ا اريعاة ومقاارناة معادألت إحاالاة الق اررات
الو االبية ايما يتعلا باللجوس جن نظام المو ااار الو اريع ونظام اي ااتعراض اصي ااس الموض ااورية الو ااا ا تعز

المخاوف بشيل الثغرات التي تشوب نظام الموار الوريع
تقييم اللجنة
[جيم]( :أ) و(ب) و(ج)

تحيط اللجنااة تلمااا بااالتزام الاادولااة الطرف توفجر الحمااايااة الاادوليااة وباااحترام مباادأ تاادم ااتااادة

القورية جد أنها تيي

اللجنة لعدم إلغاس المادة (197ج) من قانول الهجرة وتارر اللجنة توصجتها

وتحيط اللجناة تلماا باالمعلوماات المتعلقاة بعملياة الحادود الوا ا ا ا ا ا اياادياة ،لانهاا تاييا ا ا ا ا ا ا

لعادم و ود

مع لومات محددة بشا اايل التدا جر المتخ ة خالال الفترة المشا اامولة بالتقرير أليا ااتعراض يا اايايا ااة الدولة الطرف
ومماريا ا اااتها أ ناس تمليات األتتراض في الرحر وتارر اللجنة توصا ا ااجتها وتطلد معلومات تن أد تدا جر

ملموية اتخ ت خالال الفترة المشمولة بالتقرير أليتعراض الويايات والمماريات ةات الصلة

وتحيط اللجناة تلماا باالمعلوماات المتعلقاة بقاانول تعاديا تشا ا ا ا ا ا اريعاات الهجرة والوا ا ا ا ا ا االطاات الرحرياة

(تووية حاألت اللجوس المتراكمة) ودورو في إطار رنامج الدولة الطرف اصالح الحماية وهي تيي

إلغاس القانول وتارر توصجتها
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الفقرة  :36مرافق تجهيز ملفات الهجرة فا عرض البحر وجزيرة كريسماس
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ)

تظ أياتراليا ملتزمة بوايايااتها الحالية لحماية الحدود ويايواتمر نق اص اخال الوافدين

بطريقة غجر ا ااررية تن طريا الرحر وأل يمكن إتادتهم إلم لدانهم اصص ا االية إلم لدال ااقليم لتقجيم طلراتهم

المتعلقة بالحماية ويتواص أيتراليا دتم با وا غجنيا الجديدة وناورو لتنفج ترتجرات التجهجز ااقليمي
(ب)

تقع موا ا ا ا ا ا اااولياة ترتجراات التجهجز ااقليمي تلم تااتا باا وا غجنياا الجاديادة ونااورو وترد

ضمانات األمتثاال لحقوق اانوال في م كرات التفاهم ةات الصلة جن أيتراليا وناورو وأيتراليا وبا وا غجنيا

الجديدة ،وتواص أيتراليا دتمهما تلم حد يواس للحد من تدس التجهجز ااقليمي المترقي من خالال إتادة

التوطجن وااتااادة والترحجا

وأد فرد رى تقجيم طلرااب بمو ااد ترتجرااات التجهجز ااقليمي لن يعاااد توطجنااب

بشك داجم في أيتراليا ويتواص أيتراليا بحث فرل إتادة التوطجن في لدال الثة
(ج)

حولااس أيا ا ا ا ا ا ااتراليااا مركز احتجااا

زيرة كريوا ا ا ا ا ا امااا

إلم مركز طوار في تشا ا ا ا ا ا ارين

اصوال/أكتوبر  2018وأتجد افتتاح المركز في اراط/فبراير  ،2019في أتقاب اتتماد مشاروع قانول تعدي

تش ا ا اريعات الشا ا اااول الداخلية (تدا جر متنوتة) لعام  2018ويا ا ااتنظر أيا ا ااتراليا في إتادة المركز إلم مركز

طوار متم أصرحس قدراتب التشغجلية غجر ضرورية

ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز كالدور للقانول الدولي لال بجن في امعة نجو ياو ويلز في يجدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني
في أيلوال/يا ا اابتمبر  ،2021وّقعس أيا ا ااتراليا وناورو م ّكرة تفاهم لتوفجر قدرة داجمة تلم
(أ)
التجهجز ااقليمي في ناورو ،لان لم يعلن تنها وفي تش ا ا ارين اصوال/أكتوبر  ،2021أتلنس أي ا ا ااتراليا وبا وا

غجنيااا الجاادياادة انتهاااس تقود التجهجز ااقليمي اصيا ا ا ا ا ا ااتراليااة في بااا وا غجنيااا الجاادياادة في  31كااانول اصوال/

ديوا اامبر  ،2021وتدم تجديدها وحاولس أيا ااتراليا أل تتهرب من موا اااولجتها ايما يتعلا باص ا ااخال ال ين
نقلتهم قو ار إلم با وا غجنيا الجديدة في تامي  2013و ،2014وأل تنارها
(ب)

واص ا ا االس أي ا ا ااتراليا رفص ترض من نجو يلندا اتادة توطجن اص ا ا ااخال الخاض ا ا ااعجن

لعمليااة التجهجز في ترض الرحر ،تلم الرغم من تاادم و ود تاادا جر حمااايااة داجمااة للمو ودين في ناااورو
وبا وا غجنيا الجديدة وللمو ودين في أيتراليا كي خال ماقتجن
(ج)

إلم حدود  30أيلوال/يا ا ا اابتمبر  ،2021كال يو د في مركز احتجا

زيرة كريوا ا ا ااما

حوالي  226ااخص ااا وقد اندلعس تدة أتماال ااغد واحتجا ات ،بما في ةلك بو اابد الظروف المعيش ااية
ومعاملة المحتجزين هناك

تقييم اللجنة
[هاء]( :أ)
تحيط اللجناة تلماا باالمعلوماات المتعلقاة باالادتم الا د تق ّادماب الادولاة الطرف إلم نااورو وباا وا غجنياا
الجديدة وتيي ا ا صل الدولة الطرف أل تزاال ملتزمة بالتجهجز ااقليمي ،مما يدال تلم تدم و ود نية لتنفج

توصجتها وتارر اللجنة توصجتها
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[جيم]( :ب)
تحيط اللجنااة تلمااا بااالمعلومااات المتعلقااة ترتجرااات تنظيم مراكز التجهجز ااقليمي ،وبعاادم و ود

معلومات محددة تن التدا جر المتخ ة خالال الفترة المش ا اامولة بالتقرير لتنفج توص ا ااجتها باتخاة تدا جر لحماية

حقوق الال بجن وملتمو ا ا ااي اللجوس المتض ا ا ااررين من إغالق مراكز التجهجز ،بما في ةلك في زيرة مانو

وتارر اللجنة توصجتها
[باء]( :ج)

تحيط اللجنة تلما بالمعلومات المتعلقة تحوي مركز األحتجا في زيرة كريوا ا ا ا ااما

إلم مركز

طوار في تشا ارين اصوال/أكتوبر  ،2018وترّحد باا ااارة إلم أنب تلم الرغم من إتادة فتحب في تام 2019
قد تنظر الدولة الطرف في إتادتب إلم ةلك الوضا ا ااع متم أصا ا اارن ممكنا األيا ا ااتغناس تن قدراتب التشا ا ااغجلية
وتارر اللجنة توصجتها بيل تنظر الدولة الطرف في إغالق مركز األحتجا في زيرة كريوما

الفقرة  :38احتجاز المهاجرين اإللزاما
ملخص المعلومات الواردة من الدولة الطرف
(أ)

ترى أياتراليا أل احتجا أد فرد بوابد وضاعب كشاخص غجر مواطن مقيم بصاورة غجر

قانونية أل يعتبر غجر قانوني بشا ااك تلقاجي وأل تعوا ا يا بمو د القانول الدولي والعام الحايا اام هو الطابع

التبريرد لالحتجاا  ،وليس طولاب ويا ا ا ا ا ا ايااي ا ا ا ا ا ا ااة األحتجاا االزامي هي ةات غرض إدارد وليس تقاا ي

ويوااتخدم احتجا المها رين ادارة غجر المواطنجن المقيمجن بصااورة غجر قانونية قب نقلهم خارج اص ارضااي
ُ
اصي ا ا ا ا ااترالية أو منحهم التي ا ا ا ا ااجرة واألحتجا في مرفا ما ُيو ا ا ا ا ااتخدم كمالة أخجر واحتجا المها رين هو

تنصا اار رجيوا ااي في إدارة الحدود ويوا اااتد في إدارة التهديدات المحتملة للمجتمع اصيا ااترالي وتخضا ااع مدة
احتجاا المهاا رين ووروفاب لم ار عاة منتظماة من ِقبا كراار الموا ا ا ا ا ا اااولجن في الو ارة ومكتاد أمجن المظاالم

الامنولث ،ال ين ينظرول في مدى مش ا ا ا ا اارورية ومالسمة احتجا اصفراد ،وترتجرات احتجا هم ،وص ا ا ا ا ااحتهم،
ورفااههم ،وغجر ةلاك من الموا ا ا ا ا ا اااجا ةات الصا ا ا ا ا ا الاة ويمكن ليفراد المحتجزين التماا

م ار عاة اصيا ا ا ا ا ا ااس

الموضاورية أو الم ار عة القضااجية لمعظم ق اررات التي اجرات والم ار عة القضااجية ألحتجا هم الجارد بمو د

المادة  189من قانول الهجرة
(ب)

تواص ا أيااتراليا وضااع داج لالحتجا  ،مث منن التي ااجرات الماقتة كما يخوال لو ير

الهجرة والمواطنة وخدمات الهجرة و ا اااول التعددية الثقااية اتخاة الق اررات المتعلقة بااقامة ،وهو ما يوا اامن

للفرد بااقامة في المجتمع المحلي في حاال ايتيفاجب روطا محددة
(ج)

ترى الحكومة أل األحتجا التعواافي إلم أ

غجر مواامم أمر غجر مقبوال وتُوااتام

الم ار عات المنتظمة التي يجريها كرار المواااولجن الحكومججن ومكتد أمجن مظالم الامنولث في أياارع وقس

ممكن لضمال احتجا اصفراد في مراكز احتجا المها رين صقصر فترة ممكنة
(د)

غجر المواطنجن المقيمول بصا ا ا ا ا ا ااورة غجر ق ااانوني ااة والا ا ين أص ا ا ا ا ا ا ا اادرت منظم ااة اصمن

واألي ااتخرارات اصي ااترالية بش ااينهم تقجيمات أمنية ي االبية يظلول في مراكز احتجا المها رين إلم حجن البس

في قضا ا اااياهم ولحماية الجمهور ،يعتبر ايا ا ااتمرار احتجا اص ا ا ااخال ال ين يشا ا ااكلول خط ار أمنيا مرا ا ا ا ار

أو غجر مرا ا ا اار معقوأل وضا ا ااروريا ومتنايا ا اارا وبعد مرور يا ا اانتجن تلم ه ا األحتجا  ،يلتزم و ير الشا ا اااول
الاداخلياة بايل يقادم كا يا ا ا ا ا ا اتاة أ ا ا ا ا ا ا ااهر ،بمو اد قاانول الهجرة ،تقري ار إلم مكتاد أمجن مظاالم الامنولاث تن
وروف ه ا األحتجا
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م ار عة اصي ااس الموض ااورية متاح لحاملي التي ااجرات الداجمة أو الخاص ااة و .راس الم ار عة القض اااجية متاح

لجميع حاملي التي ا ا ااجرات ومقدمي الطلرات وقد يكول اصفراد ال ين يوا ا ااتوفول معايجر معجنة ماهلجن أيضا ا ااا
ِ
يعجنب مكتد الناجد العام
لاي ت ار ع قضا ا اااياهم من قب الم ار ع الموا ا ااتق للتقجيمات اصمنية الوا ا االبية ال د ّ
ويمكن ليفراد المحتجزين التما م ار عة قضاجية لمدى قانونية ايتمرار احتجا هم
(ه)‘ ‘1خّفضااس أيااتراليا تدد المحتجزين من اصطفاال والقصاار غجر المصااحوبجن ويهم ومن
تاام  ،2019كاال يو اد رهن األحتجاا أقا من  10قااصا ا ا ا ا ا ارين ،ومعظمهم محتجزول ماقتاا فقط وتعطم

اصولوية في اايداع المجتمعي للقصا ا ا اار غجر المصا ا ا ااحوبجن ويهم واصيا ا ا اار التي لديها قاصا ا ا اارول وتراتي

أيتراليا مصالن الطف الفضلم في ميع الق اررات وأل تلجي إلم احتجا المها رين يوى كمالة أخجر

(ه)‘ ‘2تعتبر خ اادم ااات الرت اااي ااة الصا ا ا ا ا ا ااحي ااة المت اااح ااة ليفراد المحتجزين في مراكز احتج ااا

وتطبا تدة اتترارات
المها رين ولل ين يعيشا ا ا ا ا ا ااول في المجتمع المحلي مما لة لتلك المتاحة لعموم النا
ّ
والتزامات ايما يتعلا بايااتخدام القوة وضاارط النفس في مراكز احتجا المها رين وفي الحاألت التي يعتقد
تعرض ا اوا أليا ااتخدام مفرط أو غجر مالجم أو غجر
فجها اصفراد المو ودول في مراكز احتجا المها رين أنهم ّ

معقوال للقوة ،يجد إ الغهم بالمجموتة الااملة آلليات معالجة الشكاوى والوماح لهم بالوصوال إلجها
ملخص المعلومات الواردة من الجهات صاحبة المصلحة

مركز كالدور للقانول الدولي لال بجن في امعة نجو ياو ويلز في يجدني ومنظمات أخرى من المجتمع المدني
(أ)(-ج) أل يزاال نظااام احتجااا المهااا رين االزامي مطرقااا ،وقااد اد متويا ا ا ا ا ا ااط فترة األحتجااا

واألدتااس أل األحتجاا في المرافا يوا ا ا ا ا ا ااتخادم كمالة أخجر غجر مادتم بااصدلاة وينص قاانول الهجرة تلم

احتجا غجر المواطنجن المقيمجن بصاورة غجر قانونية لدى وصاولهم دول إخضااتهم صد تقجيم فردد وتدم

إمكانية الطعن محليا في احتجا المها رين يرقم إلم الحرمال التعوفي من الحرية

يقيمول تلم أنهم يش ا ا ا ا ا ّكلول خط ار أمنيا ويخض ا ا ا ا ااعول لتقجيم
(د)
أل يمكن للمحتجزين ال ين ّ
أمني يا االبي أو تقجيم أمني ماه الطعن في تلك التقجيمات أو الحصا ااوال تلم تفوا ااجر لها أو األطالع تلم

اصدلة التي تدتمها
(ه)‘‘1
لعموم النا

داج احتجا اصطفاال (مث األحتجا المجتمعي) هي داج تقديرية وأل ينص تلجها القانول

(ه)‘ ‘2خدمات الرتاية الصااحية المقدمة للمها رين المحتجزين أل يمكن مقارنتها تلك المقدمة

وقد وا ب الال بول وطالبو اللجوس ال ين يحتا ول إلم خدمات صا ا ا ا ااحية أيا ا ا ا ااايا ا ا ا ااية بمو د

تش اريع مجديفاك تيخجرات في الحصااوال تلم الرتاية الصااحية وينتشاار األيااتخدام المفرط والتعواافي لوياااج

التقججد في مراكز احتجا المها رين انتشا ا ا ااا ار وايا ا ا ااعا ،بما يتعارض مع مراد المالة اصخجر المنصا ا ا ااول
تلجها في دلج خدمات األحتجا بش اايل إدارة الو ااالمة واصمن واي ااتخدام القوة وه ا األي ااتخدام للقجود والقوة

يحد من إمكانية حصوال النا

تلم الرتاية الصحية

تقييم اللجنة
[جيم]( :أ) و(ج) و(د) و(ه)‘‘2
تحيط اللجنة تلما بالمعلومات المتعلقة ب دارة احتجا المها رين وويا اااج رصا ااد مدى مشا اارورية

ترتجرات األحتجا ومالسمتها وتحيط تلما أيض ااا بالمعلومات المتعلقة توافر الم ار عة القض اااجية لالحتجا

الجارد ،وبالتدا جر المتخ ة لتجند األحتجا المطوال للمها رين ،وبآليات اا راف تلم احتجا المها رين
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و.تاحة إمكانية م ار عة الق اررات المتص ا ا االة بالتقجيمات اصمنية الو ا ا االبية ومع ةلك ،يو ا ا اااور اللجنة القلا إ اس
تاادم و ود معلومااات تن التاادا جر المتخا ة لتخ يص فترة األحتجااا االزامي اصولي وتعزيز الضا ا ا ا ا ا امااانااات

الماي ا ا او ا ا ااية لافالة أل تاول ميع تمليات احتجا المها رين معقولة وض ا ا اارورية ومتناي ا ا اارة ،وتدم و ود
معلومات محددة تن الخطوات المتخ ة لوضا ا ااع حد مني للمدة اا مالية ألحتجا المها رين ،وتدم و ود
معلومات تن التدا جر المتخ ة لتعزيز اا راسات التي تاف الطعن بش ا ا ا ااك مجد في األي ا ا ا ااتنتا ات المادية

للتقجيمات اصمنية الولبية وفي أد احتجا ينجم تنها

وتحيط اللجنااة تلمااا بااالمعلومااات المتعلقااة بااالرتااايااة الصا ا ا ا ا ا ااحيااة المتاااحااة للمهااا رين المحتجزين

وباألتترارات واأللتزامات المطرقة ايما يتعلا بايا ا ااتخدام القوة وضا ا اارط النفس ومع ةلك ،تحيط اللجنة تلما
بعدم و ود معلومات محددة تن التدا جر المتخ ة لمعالجة المش ا ا ا ا اااك المتص ا ا ا ا االة بظروف اصفراد في مراكز

احتجا المها رين ويوا ا ا ا اااورها القلا أيضا ا ا ا ااا إ اس تدم و ود معلومات دقيقة تن الخطوات المتخ ة لتوفجر
يب األنتصاف لضحايا األيتخدام المفرط للقوة وتارر اللجنة توصياتها

[باء]( :ب)
تحيط اللجناة تلماا باالمعلوماات المتعلقاة باالجهود المبا ولاة اتااحاة اداجا لالحتجاا  ،بماا في ةلاك

منن تاي ا ا ا ا ا ا ااجرات ماقتاة وتحادياد ااقااماة من قبا و ير الهجرة والمواطناة وخادماات الهجرة و ا ا ا ا ا ا اااول التعاددياة
الثقااية ومع ةلك ،تطلد اللجنة معلومات إض ا ا ااااية تن الخطوات المتخ ة لتوي ا ا اايع نطاق اي ا ا ااتخدام داج

األحتجا  ،بما في ةلك إحصااسات بشايل تدد ونوارة الحاألت التي اياتُخدمس فجها داج لالحتجا تن ك
ينة من ينوات الفترة المشمولة بالتقرير
[باء]( :ه)‘‘1

تحيط اللجنة تلما بالمعلومات المقدمة الدولة الطرف بش اايل التدا جر المتخ ة لض اامال تدم اللجوس

إلم احتجا اصطفاال والقاص ارين غجر المصااحوبجن ويهم إأل كمالة أخجر وصقصاار فترة منية مناياارة ،مع

مراتاة مص ا ا ا ا ااالحهم الفض ا ا ا ا االم وتهنع اللجنة الدولة الطرف تلم تخ يض ا ا ا ا ااها المبّلغ تنب في تدد اصطفاال
والقصا ا ا ا ا ا اار غجر المصا ا ا ا ا ا ااحوبجن ا ويهم في مراكز احتجاا المهاا رين وتطلاد إلم الادولاة الطرف أل تقادم

معلومات مو ا ا ا ا ااتاملة تن تدد اصطفاال والقص ا ا ا ا اار غجر المص ا ا ا ا ااحوبجن ويهم ال ين يخض ا ا ا ا ااعول ألحتجا

المها رين واألحتجا المجتمعي تن ك ينة من ينوات الفترة المشمولة بالتقرير
اإلجراء الموصددب ب  :ينرغي تو يب ري ااالة إلم الدولة الطرف ا الغها وق

المعلومات المطلوبة في التقرير الدورد المقب للدولة الطرف

إ راس المتابعة وينرغي إدراج

موعد تقديم التقرير الدوري المقبل :تام ( 2026يا اايجرى األيا ااتعراض القطرد في تام  2027وفقا لجولة
األيتعراض المتوقعة)
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