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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 

 2022الثاني/نوفمبر   تشرين 7-18

موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صااااااااحلة المأااااااالحة بشااااااا ن   
   *المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  21/ 16و 1/ 5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
قدمتها الجهات صااااااااااحةة الم ااااااااال ة  ل   ( 1) ورقة معلومات 71الدوري الشاااااااااامخص وهو ال ف ما  ا  في  

ماتص ويتضاااامن  عملية االسااااتعراض الدوري الشااااامخ، وُيقدل  في  اااادخ مو ل تقاألدًا بال د اكق اااا  لعدد ال ل
فرعًا مساااتقاًل ضعرض مسااااهمة الماساااساااات الوإلنية ل قوق اإلنساااان المعتمدة اناً  عل  تقادها التا  بمةاد   

 ص( 2) باريسص وروعات في  عداد التقرير نتائج االستعراض السااق

المعلومات المقدمة من المؤسااااسااااة الوونية لحقوق اإلنسااااان المعتمدة  نا ا  -ثانياا  
 تقيدها التام بملادئ باريسعلى 

أوصات اللجنة االسادتلندضة ل قوق اإلنساان ولجنة حقوق اإلنساان في أارلندا الشامالية بدن ت ادق   -2
  الممل اة المت ادة عل   ميع معااهادات حقوق اإلنساااااااااااااااان المتة ياة اال ت  ا، بماا في  لا    را  البال اات

اإلنسااان    تعلز الممل ة المت دة مركل معاهدات حقوق  ص وأوصاات لجنة المساااواة وحقوق اإلنسااان بدن ( 3) ال ردضة 
ص وأوصااااااات لجنة حقوق اإلنساااااااان في أارلندا الشااااااامالية بدن ت ااااااادق  ( 4) الم ااااااادق علاها في القانون الم لي

 ص( 5) الممل ة المت دة عل  ات اقية اسطنبول التي اعتمدها مجلس أوروبا للوقاضة من العنف ضد النسا 

قوق اإلنسااان واللجنة االساادتلندضة ل قوق اإلنسااان ولجنة حقوق اإلنسااان وأعربت لجنة المساااواة وح -3
  1998في أارلندا الشااااامالية عن قلقها  زا  ال طة الرامية  ل  االساااااتعاضاااااة عن قانون حقوق اإلنساااااان لعا  

بشاااااااااااااارعة لل قوق، والتي ضمدن أن تادي في  ملة أمور،  ل  تقليف مسااااااااااااااتو  ال ماضة وال د من  مدانية  
__________ 

 صت در هذه الوثيقة من دون ت رير رسمي *
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ص وأعربت لجنة حقوق اإلنساان في أارلندا الشامالية عن قلقها كن االقترا   ( 6)   سابخ االنت اا ال  اول عل
ص وأوصااااات اللجنة االسااااادتلندضة ل قوق اإلنساااااان بدن  ( 7) المطرو  ال اراعي ات اق ال اسااااات )الجمعة الع يمة(

اواة وحقوق اإلنساااااااان ص وقدمت لجنة المسااااااا ( 8) 1998تةقي الممل ة المت دة عل  قانون حقوق اإلنساااااااان لعا  
 ص( 9) ولجنة حقوق اإلنسان في أارلندا الشمالية توصيات مماثلة

وأوصاات اللجنة االساادتلندضة ل قوق اإلنسااان ولجنة حقوق اإلنسااان في أارلندا الشاامالية بدن توفر  -4
ص وأوصاااات اللجنة االساااادتلندضة ل قوق اإلنسااااان  ( 10) الممل ة المت دة التمويخ ال افي لهما وُتامِّن هذا التمويخ

 ص( 11) ( 2SNAP) بدن تن ذ اسدتلندا خطة العمخ الوإلنية االسدتلندضة ل قوق اإلنسان بال امخ 

وأعربت اللجنة االسدتلندضة ل قوق اإلنسان عن قلقها  زا   رائم ال راهية والمضاضقات في اكماكن  -5
الميم، والغجر/الرحخ االسادتلنداان، واكقليات اإلثنية والدانية في   العامة التي تعترض النساا ، وأفراد مجتمع

ص والح ت لجنة حقوق اإلنسااان في أارلندا الشاامالية أن أنواح ال ماضة القائمة في مجال المساااواة ( 12) اساادتلندا
 ص( 13) ال ت    ان س ال ماضة القانونية في  ميع أن ا  الممل ة المت دة

المساااااواة وحقوق اإلنسااااان أن اك اااا او الذان انتمون  ل  أقليات  ثنية معانة هم والح ت لجنة  -6
ص وأوصااااات لجنة المسااااااواة ( 14) أكثر عرضاااااة لا را ات الشااااارإلية مثخ لالتدقاق العشاااااوائيل في  نجلترا وويلل

وحقوق اإلنساااااااااااان بدن تضاااااااااااع الممل ة المت دة مةاد  تو اهية تتضااااااااااامن معااار م ددة لمنع الت اااااااااااني  
ص وأفادت لجنة المسااااواة وحقوق اإلنساااان بدن نساااةة الساااجنا  من اك ااا او المنتمان  ل  أقليات ( 15) العرقي

ص والح ت اللجنة االساادتلندضة ل قوق اإلنسااان أن عدد نلال  السااجون ( 16)  ثنية هي نسااةة مرت عة بشاادخ زائد
بدن تستثمر الممل ة المت دة   ص وأوصت لجنة المساواة وحقوق اإلنسان( 17) في اسدتلندا قد ارت ع  ل  حد كبار

في البدائخ المناساةة لل ةس وأن تعالج أساةاو و ود عدد  ار متناسان من اك ا او المنتمان  ل  أقليات  
 ص( 18)  ثنية في السجون 

وأوصااااااات اللجنة االسااااااادتلندضة ل قوق اإلنساااااااان بدن تعلز اسااااااادتلندا سااااااابخ االنت اااااااا  اإلدارية  -7
ص وأعربت لجنة حقوق اإلنساااان في أارلندا  ( 19) والميساااورة الت ل ة وال ورية وال عالةوالقضاااائية الم توحة للجميع  

ص  ( 20) الشاااااامالية عن قلقها  زا  مقترحات وزير الدولة لشاااااااون أارلندا الشاااااامالية بشاااااادن معالجة  ر  الماضااااااي
د الت قاق في  وأوصاات لجنة حقوق اإلنسااان في أارلندا الشاامالية بدال ت رض الممل ة المت دة قانون تقاد  ضقا 

 ص( 21) عمليات القتخ  ار المشروح الملعومة ومقاضاة مرت باها

والح ت لجنة المسااااااااااواة وحقوق اإلنساااااااااان أن الت نولو يات الجدادة تضاااااااااع ت دضات أما  حقوق  -8
اإلنسان مثخ ال ق في ال  وصية؛ فقد ثبت عل  سباخ المثال ، أن التقنية اآللية للتعّر  عل  اك  او  

مات و   ص( 22)  وههم ت طئ ادر ة  ار متناسن في التعر  عل  اك  او السود والنسا من سِّ

وأوصاااااااااات لجنة حقوق اإلنسااااااااااان في أارلندا الشاااااااااامالية بدن تلغي الممل ة المت دة  ميع اكحدا    -9
 ص( 23) عاماً  18القانونية التي تسمح الواج اكإل ال في أارلندا الشمالية وأن ترفع السن الدنيا لللواج  ل  

وأوصات لجنة المسااواة وحقوق اإلنساان بدن ت سان الممل ة المت دة تدااار حماضة العمالة المتاحة  -10
 ار آمنة، بطرق منها زيادة فرو ال  اااول عل  أ ر اإل ازة المرضاااية  لأل ااا او الذان الاولون أعماالً 

دضاة ل قوق اإلنسااااااااااااااان أن ص والح ات اللجناة االساااااااااااااادتلنا ( 24) القاانوني، وتموياخ الهاتاات المعنياة با ن اا  القاانون 
 ص( 25) ال جوات في اك ور بسبن نوح الجنس والعرق واإلعاقة ال تلال مو ودة في اسدتلندا

والح ت لجنة المساااواة وحقوق اإلنسااان أن التغاارات التي أدخلت عل  الضاامان اال تماعي منذ  -11
، بما في  ل  التغاارات في االئتمان الشااااااااامخ واساااااااات قاقات الط خ، كان لها تدثار ساااااااالبي  ار 2010عا  

 ص( 26) متناسن عل  بعض اكقليات اإلثنية وعل  اك  او  وي اإلعاقة والنسا 
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لجنة المساواة وحقوق اإلنسان أن ال قر قد أثر بشدخ  ار متناسن عل  بعض اكقليات والح ت   -12
ص وأوصااات لجنة حقوق اإلنساااان في أارلندا الشااامالية بدن ( 27) اإلثنية التي تعمخ في وظائف من  ضاااة اك ر

ناة ص وأوصاااااااااااااات اللج( 28) تةاادر حدوماة أارلنادا الشااااااااااااااماالياة دون  بطاا   ل  إلر  اسااااااااااااااتراتيجياة مدااف اة ال قر
االسااااادتلندضة ل قوق اإلنساااااان بدن تعطي اسااااادتلندا اكولوية لتوفار مسااااااكن ا تمالية ت ون ميساااااورة الت ل ة 

 ص( 29) ومتاحة للجميع ومالئمة ثقافياً 

وأعربت لجنة المسااااواة وحقوق اإلنساااان عن قلقها  زا  فترات انت ار ال  اااول عل  العالج وعد   -13
ص وأفادت اللجنة االسادتلندضة ل قوق اإلنساان بدن ( 30) ة في  نجلترات افا فرو ال  اول عل  الرعاضة ال ا ي 

ص وأعربت كخ من لجنة المساااواة ( 31) أفراد مجتمع الميم اوا هون مشاااكخ في ال  ااول عل  الرعاضة ال اا ية
ص ( 32) وحقوق اإلنساااان واللجنة االسااادتلندضة ل قوق اإلنساااان عن قلقها  زا  المشااااكخ المتعلقة بال ااا ة العقلية

وصاات لجنة حقوق اإلنسااان في أارلندا الشاامالية بدن ات ذ وزير الدولة لشاااون أارلندا الشاامالية اإل را ات  وأ
 ص( 33) التشريعية الالزمة لضمان تقدضم خدمات اإل هاض

وأوصاااااااات لجنة المساااااااااواة وحقوق اإلنسااااااااان بدن ت ثف الممل ة المت دة الجهود المبذولة من أ خ  -14
ص وأوصت اللجنة ( 34) الت  اخ الدراسي اان ال تات  ات ال  ائف المشمولة بال ماضةمعالجة ال جوات في 

االساادتلندضة ل قوق اإلنسااان بدن ت ثف اساادتلندا  هودها للت اادي للتنمر والعنف في المدارب وعل   ااةدة 
 ص( 35) اإلنترنت

االساااااااادتلندضة ب دراج ال ق في ااتة ورحبت اللجنة االساااااااادتلندضة ل قوق اإلنسااااااااان بالتلا  ال دومة   -15
صا ية في التشاريع االسادتلندي المقبخ المتعلق ب قوق اإلنساان، ول نها الح ت أن الن ا  القانوني ال الال  

 ص( 36) اتعارض مع ات اقية آرهوب وأن م اإلر تغار المناخ قد ازدادت

عنف العائلي والعنف وأ اااااااارت لجنة المسااااااااواة وحقوق اإلنساااااااان  ل  نقف اإلاال  عن حاالت ال -16
الجنساااي، والح ت أن الجائ ة أدت  ل  ت اقم االتجاه النلولي الطويخ اك خ للمالحقات القضاااائية المتعلقة 

 صالحات  ضجااية، ول ن ال تلال هناك بعض   2021بالعنف العائليص وقد أدخخ قانون العنف العائلي لعا   
نسااااان بدن تعلز اساااادتلندا  هودها الرامية  ل  مداف ة  ص وأوصاااات اللجنة االساااادتلندضة ل قوق اإل( 37) الثغرات

 ص( 38) العنف ضد  ميع النسا  وأفراد مجتمع الميم

  14وأوصت لجنة المساواة وحقوق اإلنسان بدن ترفع الممل ة المت دة سن المساولية الجنائية  ل   -17
تساااان حدومة أارلندا الشاااامالية  ص وأوصاااات لجنة حقوق اإلنسااااان في أارلندا الشاااامالية بدن ( 39) عل  اكقخ  عاماً 

 ص( 40) ارمي  ل   لغا  حجة التوبيخ المعقول للط خ  تشريعاً 

وأوصااااااات اللجنة االسااااااادتلندضة ل قوق اإلنساااااااان بدن تضااااااامن اسااااااادتلندا العي  المساااااااتقخ بدرامة   -18
 ص( 41) لأل  او الذان ضعانون من صعوبات في التعلم أو اك  او المتوحدان

االسادتلندضة ل قوق اإلنساان عن ال و  من كراهية المثلية الجنساية ومغاارة الهوية وأالغت اللجنة  -19
ص وأوصاات لجنة حقوق اإلنسااان في أارلندا الشاامالية بدن  ( 42) الجنسااانية وازدوا ية الماخ الجنسااي في اساادتلندا

 ص( 43) ض  ر  ميع ممارسات عالج الت ولًا  تسن الممل ة المت دة تشريع

الساادتلندضة ل قوق اإلنسااان عن قلقها  زا  إلول مدة احتجاز المها رين أكثر من وأعربت اللجنة ا -20
ص وأوصااات لجنة المسااااواة وحقوق اإلنساااان واللجنة االسااادتلندضة ل قوق اإلنساااان بدن تضاااع الممل ة ( 44) الالز 

 ص( 45) الحتجاز المها رينًا  زمني ًا المت دة حد
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مة من الجهات األخرى  -ثالثاا    صاحلة المألحة المعلومات المقدَّ

( 46) نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان -ألف 
 

بادن ت اااااااااااااادق الممل اة المت ادة عل  االت ااقياة الادولياة  18و 5أوصاااااااااااااات الورقتاان المشااااااااااااااتركتاان   -21
والورقة   ( Reprieve) ص وأوصااااااااات من مة ريبري   ( 47) حقوق  ميع العمال المها رين وأفراد أسااااااااارهم ل ماضة

ص وأوصاات  ( 48) بالت ااداق عل  االت اقية الدولية ل ماضة  ميع اك اا او من االخت ا  القسااري  18المشااتركة 
بالت اااااااداق عل  البروتوكول االختياري المل ق بالعهد   18و 2هاومن رااتس ووت  والورقتان المشاااااااتركتان  

والورقة   ( Redress) صت من مة ريدرب ص وأو ( 49) الدولي ال او بال قوق االقت ادضة واال تمالية والثقافية
الت اااداق عل  البروتوكول االختياري اكول المل ق بالعهد الدولي ال او بال قوق المدنية ب  18المشاااتركة 
الت ااااداق عل  البروتوكول  ب  81والورقة المشااااتركة   ( Reprieve) ص وأوصاااات من مة ريبري   ( 50) والسااااياسااااية
ص وأوصاااااااااااااات من ماة ريبري   ( 51) أ ااااااااااااااداال التماال ضااااااااااااااد المرأة الت ااقياة القضااااااااااااااا  عل   ميع    االختيااري 

 (Reprieve )   بالت اااااااااااااداق عل  البروتوكول االختياري الت اقية حقوق   19و 18و 5والورقات المشاااااااااااااتركة
  ( Reprieve) وريبري     ( Redress) ص وأوصااااااااااااات من متا ريدرب  ( 52) الط خ المتعلق ب  را  تقدضم البال ات

ص ( 53) من ات اقية مناهضة التعذان 22بمو ن المادة ًا ل ة المت دة  عالن بدن ت در المم 5والورقة المشتركة 
االت اقية الدولية للقضااا  عل   ميع أ اادال  من    4بساا ن الت  ا عل  المادة   5وأوصاات الورقة المشااتركة 

 ص( 54) التماال العن ري 

والورقة ، 4 والورقة المشااااااتركةوأوصاااااات من مة هاومن رااتس ووت ، ومن مة الساااااايخ المت دان،  -22
بالت اااداق عل  ات اقية  12ص وأوصااات الورقة المشاااتركة ( 55) بالت اااداق عل  ات اقية اساااطنبول 18المشاااتركة 

 ص( 56) بشدن ات اقية العمخ الالئق للعمال المنللاان ( 2011) 189 من مة العمخ الدولية رقم

الممل ة المت دة التقارير التي وأوصااات ال ملة من أ خ حرية المعلومات في اسااادتلندا بدن ترساااخ  -23
 ص( 57) لم تقد  بعد  ل  هاتات معاهدات اكمم المت دة

 اإلوار الووني لحقوق اإلنسان -با  

 اإلوار الدستوري والتشريعي -1 

أعربت عدة ورقات معلومات عن القلق  زا  خطة حدومة الممل ة المت دة لالستعاضة عن قانون  -24
، الذي اتضاامن االت اقية اكوروبية ل قوق اإلنسااان، بشاارعة ل قوق اإلنسااان من 1998حقوق اإلنسااان لعا  

وا خ  ااات  ص وأثارت عدة ورقات معلومات  ااا ( 58)  ااادنها أن تادي  ل  تقليف مساااتو  حماضة حقوق اإلنساااان
بشادن مشاروح القانون ن ساع وعملية التشااور مع أصا او الم ال ةص ولوحا أن هذه التغاارات ساتقاد  مدانية 
الوصاااااااااول  ل  العدالة كن المتضااااااااارر سااااااااااتعان عليع  ثةات وقوح لضااااااااارر كبارل، قبخ رفع قضاااااااااية تتعلق 

ص ومن  ااااادن  ل  أن ( 59) بانتهاكات حقوق اإلنساااااان  ل  الم دمة، ويمدن أن ترفض الم دمة  بر الضااااارر
ضساااااااا ر عن تةاان م تمخ مع االلتلامات الدولية، بالن ر  ل  أن القضاااااااااة الم لاان لن ض سااااااااروا بالضاااااااارورة  

ص ويمدن أن ضدون  ( 60) لال تهاد القضاااااااائي للم دمة اكوروبية ل قوق اإلنساااااااانًا  القواعد والمعااار الدولية وفق
ضة حقوق اإلنسااااااان وك التها، كن الساااااالطات العامة التي  ل  بمثابة  لغا  لوا ن الساااااالطات العامة في حما

ص وأ ااااارت بعض ( 61) ما في حخ من تل  المساااااوليةًا  تت مخ عادة مساااااولية قانونية عن  ل ، ساااات ااااةح نوع
عل  ت  ااان دضمقراإلي للبرلمان في حال وا ع البلد ًا ورقات المعلومات  ل  أن هذا التغاار سااانطوي أضضاا 

من قدرة اك ااااااا او  ًا ص وأفادت بعض ورقات المعلومات بدن التغاار ساااااااي د أضضااااااا ( 62) دولية سااااااالبيةًا أحدام
ص و ااد ت ورقات معلومات أخر   ( 63) المهددان بالترحاخ عل  االسااتناد  ل  ال جج المتعلقة ب قوق اإلنسااان
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رة لأل اااا او    في عملية التشاااااور التي ادأتها ال دومة، واعُتبرت خالفية  ل  حد كبار، أو  ار  وي ُمَتَيسااااِّّ
ص وأوصااااااااااا  ات اد حقوق اإلنساااااااااااان بدن ت  خ الممل ة المت دة أال ااثر أي ( 64) اإلعاقة عل  ساااااااااااباخ المثال

عل  نطاق ال ماضة أو عل   مدانية الوصااول  ل  ساابخ  1998 صااال  م تمخ لقانون حقوق اإلنسااان لعا  
من ورقات المعلومات  ص وتضاااااااااامن عدد( 65) االت اقية اكوروبية ل قوق اإلنسااااااااااانًا االنت ااااااااااا  المتاحة حالي 

 ص( 66) توصية مماثلة

وأفااادت عاادة ورقااات معلومااات باادن هااذه التغاارات التي سااااااااااااااتطرأ عل  قااانون حقوق اإلنساااااااااااااااان  -25
في أارلندا الشاااامالية، وسااااتقوض الهياكخ  1998سااااتنته  ات اق ال اساااات/الجمعة الع يمة لعا   1998 لعا 

 ص( 67) السياسية والشرإلية، وتعرض السال  في المنطقة لل طر

في  ًا  وأكد ات اد حقوق اإلنساان أن حدومة الممل ة المت دة أخ قت عل  مد  أربعة وعشارين عام -26
لممل ة المت دة وضااع ص وأوصاا  ات اد حقوق اإلنسااان بدن ت  خ ا( 68)  نجاز  اارعة ال قوق كارلندا الشاامالية

الت اق ال اساات/الجمعة  ًا  اارعة حقوق خاصااة كارلندا الشاامالية من خالل تشااريع وسااتمنسااتر دون  بطا  وفق
 ص( 69) الع يمة

 ل  ال اااااعوبات القانونية التي  18و 8اسااااادتلندال والورقتان المشاااااتركتان  -وأ اااااارت من مة لمدو   -27
ت ول دون  دراج ات اقية حقوق الط خ و ارها من المعاهدات الدولية في  إلار مشااااااااروح قانون  داد ل قوق  

بدن تواصااخ اساادتلندا  دماج المعاهدات الدولية، من   8ص وأوصاات الورقة المشااتركة ( 70) اإلنسااان في اساادتلندا
ساادتلندا، وأن تلتل  اتوفار ساابخ انت ااا  قاالة لان ا  ومتاحة خالل مشااروح قانون حقوق اإلنسااان الجداد ال

 ص( 71) في  إلار هذه العملية

في  دماااج معاااهاادة العهااد ًا  و كرت من مااة هاومن رااتس ووت  أن الممل ااة المت اادة لم ت لح اوماا  -28
لي وإتاحة سااااااباخ في القانون الم   كامالً ًا الدولي ال او بال قوق االقت ااااااادضة واال تمالية والثقافية  دما 

 ص( 72) انت ا  فعال عل  ال عاد الم لي

 اإلوار المؤسسي والبنية األساسية وتدا ير السياسة العامة -2 

أعربت من مة لمعاقون ضاااد ت ايضاااات المالانيةل واللجنة اإلساااالمية ل قوق اإلنساااان عن قلقهما  -29
ص وأوصااات الورقة ( 73) المسااااواة وحقوق اإلنساااان زا  ت ايض المالانية وتعاان المجلس الساااياساااي داخخ لجنة 

ص  (74) بدن ت  خ الممل ة المت دة االساااتقالل المالي والساااياساااي للجنة المسااااواة وحقوق اإلنساااان 10المشاااتركة 
بالمليد من الن و    18و 8وإلالبت ال ملة من أ خ حرية المعلومات في اسااااااااااادتلندا والورقتان المشاااااااااااتركتان  

أن ت ايضاااات مالانية لجنة  15والح ت الورقة المشاااتركة   ص( 75) ة ل قوق اإلنساااانوالموارد للجنة االسااادتلندض 
حقوق اإلنسااااااااان في أارلندا الشاااااااامالية منذ عقد واحد أدت  ل  اسااااااااتعراض اللجنة ال رلية المعنية باالعتماد 

ان بدن  ص وأوصا  ات اد حقوق اإلنسا ( 76) التابعة للت الف العالمي للماساساات الوإلنية ل قوق اإلنساان لمركلها
ت  خ الممل ة المت دة التمويخ ال افي والمستدا  للجنة حقوق اإلنسان في أارلندا الشمالية  ل  مستو  اتوافق 

 ص( 77) مع االعتماد في المركل لألفل الوارد في مةاد  باريس

أنع ال تو د خطة عمخ وإلنية بشاااادن حقوق اإلنسااااان عل  مسااااتو   18و كرت الورقة المشااااتركة  -30
لمت ادة، والح ات التقاد  المقبول الاذي أحرزتاع خطاة العماخ الوإلنياة االساااااااااااااادتلنادضاة بشاااااااااااااادن حقوق  الممل اة ا

ص ورأ  ت ااالف  ( 78) اإلنساااااااااااااااان، ول نهااا رأت أنهااا ال تلال ت تاااج  ل  دور قيااادي وموارد كاافيااة من ال دوماة
اساااااادتلندا تمثخ الرعاضة ال اااااا ية واال تمالية في اساااااادتلندا أن ال طة الوإلنية الثانية ل قوق اإلنسااااااان في 

 ص( 79)  ضجااياً  تطوراً 
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و كر ت الف الرعاضة ال ا ية واال تمالية في اسادتلندا أن انسا او الممل ة المت دة من االت اد  -31
ص  (80) اكوروبي قد أثر عل  من مات الرعاضة اال تمالية، مما حدل من قدرتها عل  مخ  الشوا ر في اسدتلندا

أن حماضة ماثاق ال قوق اكسااااااااساااااااية، التي تجساااااااد عد  قاالية ال قوق المدنية   2و كرت الورقة المشاااااااتركة  
ص  (81) والساياساية واالقت اادضة واال تمالية للتجلئة، قد فقدت بال عخ بعد خروج اريطانيا من االت اد اكوروبي

معااار حقوق اإلنسان والمساواة وتعليل   بدن ت  خ الممل ة المت دة االستناد  ل   2وأوصت الورقة المشتركة 
ص وأوصاااااااا  ( 82) من ن وصااااااااها في وقت ض طب فيع البلد مسااااااااتقبلع خارج االت اد اكوروبي هذه المعااار ادالً 

ات اد حقوق اإلنساااااان بدن تضااااامن الممل ة المت دة التمسااااا ، في أي مرا عة لما ُأبقي عليع من تشاااااريعات  
لقاائماة، وأن تواكان حمااضاة المساااااااااااااااواة وال قوق في أارلنادا الشااااااااااااااماالياة  االت ااد اكوروبي، بمعاااار ال مااضاة ا

 ص( 83) التطورات المستجدة داخخ االت اد اكوروبي للمساهمة في ال  اظ عل  حماضة مماثلة لل قوق 

 تعزيز وحماية حقوق اإلنسان   -جيم 

 لي اإلنساني الواجب التطبيقتنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدو  -1 

 المساواة وعد  التماال  

ومن مة الع و الدولية عن القلق  زا   ن ار العن اارية الماسااسااية، بعد  5أعربت الورقة المشااتركة  -32
ص وأ اااارت ( 84) عن اللجنة المعنية بال وارق العرقية واإلثنية ال داثة العهد 2021التقرير الذي صااادر في عا  

من مة لمعاقون ضااااد ت ايضااااات المالانيةل ومن مة لالت رير من أ خ ت قاق حقوق اإلنسااااان بال امخل  ل  
عن عد  االعترا    18ص وأالغت الورقة المشاااااااااااااتركة ( 85) التقاعس عن ات ا  تدااار مناهضاااااااااااااة للعن ااااااااااااارية

 ل  وضاااااااااع الشاااااااااةاو في أارلندا   2ص وأ اااااااااارت الورقة المشاااااااااتركة ( 86) بالعن ااااااااارية المنهجية في اسااااااااادتلندا
أنع ضجن توساايع نطاق ال ماضة القانونية القائمة للمساااواة ولمبدأ عد   2ص ورأت الورقة المشااتركة ( 87) الشاامالية

ص وأثارت الجمعية العلمانية  ( 88)   ن و ض ي بالغرضالتماال كي ضشاامخ المساااواة اال تمالية واالقت ااادضة عل
بدن اكإل ال السااااود  19ص وأفادت الورقة المشااااتركة ( 89) الوإلنية مساااادلة التماال عل  أساااااب االنتما  الطةقي

 ص( 90) و ارهم من أفراد اكقليات العرقية ما زالوا اتعرضون لقدر كبار من التماال

 5اًلل ومن مة لالدفاح عن ضاااا اضا العنفل والورقة المشااااتركة وأ ااااارت من مة لالمساااااواة العرقية أو  -33
 18و  8ص وأ ااااااارت الورقتان المشااااااتركتان  ( 91)  ل  ازدضاد  رائم ال راهية المرت ةة ادافع العن اااااارية قد ازدادت

 ص( 92)  ل  وقوح  رائم ال راهية في اسدتلندا، ول نهما أقرتا ب حراز بعض التقد 

 واكمان عل     ع وعد  التعرض للتعذانحق ال رد في ال ياة وال رية   

أن ساااااااياساااااااة الممل ة المت دة وممارساااااااتها في مجال الردح النووي ال  6 كرت الورقة المشاااااااتركة  -34
تت قان مع القانون الدولي ل قوق اإلنسان، بما في  ل  ت سار لجنة اكمم المت دة ل قوق اإلنسان لل ق في  

 ص وأ اااارت من مة لال ملة الدولية للقضاااا  عل  اكسااال ة النووية  ل  أن( 93) 36ال ياة في تعليقها العا  رقم 
عل  ال ق  ًا الشاااا خ الرئيساااي هو أن الهجمات النووية تنته  ال ق في ال ياة، ول نها ضمدن أن تاثر أضضااا 

 ص( 94) في ال  ة وفي ااتة ن ي ة، في  ملة حقوق أخر  

عن القلق بشااااادن اسااااات دا   19وأعربت من مة لريدربل ومن مة الع و الدولية والورقة المشاااااتركة  -35
ص وأالغت من مة ( 95) اك طية الواقية من الة اق، وب اخ بافا ومسادب ال اعقالشارإلة معدات وتقنيات مثخ 

ص  (96) الدفاح عن ضاا اضا العنف عن ممارسااة التماال في اساات دامها، وهو تماال ضسااتهد  السااود واآلساااويان
ص ( 97) مساادلة لالت تي  الشاا  ااي بعد التجريد من المالبسل في مراكل الشاارإلة 19وتناولت الورقة المشااتركة 

الجو  دائرة الشااارإلة في أارلندا الشااامالية   21دد كخ من منتد   اااةاو أارلندا الشااامالية والورقة المشاااتركة ون 
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ص وأعربت من مة ريبري  عن القلق  زا  اساااات دا  االسااااتهدا  الممات والطائرات  ( 98)  ل  التدقاق العشااااوائي
بدن تت ذ الممل ة المت دة  ص وأوصاااااااااااات من مة الع و الدولية( 99) المسااااااااااااارة خارج نطاق النلاعات المساااااااااااال ة

  را ات هادفة للقضا  عل  العن رية في است دا  الشرإلة للقوة، بما في  ل  است دا  مسدسات ال عق،  
 ص( 100) وتعليل اإلر ادات المتعلقة باست دا  مسدب ال عق

و كرت من مااة ريبري  أن الممل ااة المت اادة لم ت تح ت  يقااات في مسااااااااااااااادلااة التور  في أعمااال  -36
 ل  عد  توفر ال ماضة  8ص وأ ااااارت الورقة المشااااتركة ( 101) ذان من خالل تةادل المعلومات االساااات ةاريةالتع

 ص( 102) من التعذان في اسدتلندا

، الح ات اللجناة اكوروبياة لمنع التعاذاان أن سااااااااااااااجون الر اال الم لياة ال تلال  2019ف ي عاا    -37
ص وفي اسدتلندا، الح ت لجنة مناهضة التعذان ممارسة العنف ( 103) تتسم بالعنف وانعدا  اكمان واالكت اظ

عن  5ص وأعربت الورقة المشااتركة ( 104) اان السااجنا  وحالة االكت اظ والمشاااكخ المرتةطة بمعاملة السااجانات
 ل  أن  5ص وأ ااااارت الورقة المشااااتركة ( 105) القلق  زا  االكت اظ وحاالت االنت ار وإاذا  الن س في السااااجون 

قد تناول ال ا ة  ل  ساااااجون  دادة من دون  كر ال ا ة    ( 2021) ال تاو اكايض الساااااتراتيجية الساااااجون 
وارد إلصااااااااااااااال  ن ااا  العقوبااات عن القلق  زا  ال ةس ص وأعرباات رابطااة ه( 106)  ل  خطب عمليااة للتجااداااد

ص وأعربت من مة ( 107) واسااااااتمرار الالمساااااااواة العرقية في السااااااجون  19-االن رادي في السااااااجون خالل كوفاد
لالمعاملة العادلة للمرأةل ومن مة لمن أ خ نسااااااااا  اساااااااادتلندال ومن مة لتيار مغااري الهوية الجنسااااااااانيةل عن 

 ص( 108) علقة انلال  سجون النسا  من مغااري الهوية الجنسانيةالقلق  زا  المشاكخ المت 

 حقوق اإلنسان ومداف ة اإلرهاو  

أ اااااااااارت من مة الع و الدولية  ل  التدااار ال اااااااااارمة التي أقرها قانون مداف ة اإلرهاو وال دود  -38
حرياااة ، وهي تااادااار تاثر عل  ال ق في ال  ااااااااااااااوصااااااااااااااياااة وفي ال رياااة واكمن وال ق في  2018لعاااا   
ص و كرت ( 110) ص وأضااافت الشااةدة الدولية ل قوق الط خ أن اسااتراتيجية المنع تقوض حقوق الط خ( 109) التعبار

ص  (111) اللجنة اإلساااااالمية ل قوق اإلنساااااان أنها ُتسااااات د  الساااااتهدا  الجماعات الدانية، وال سااااايما المسااااالمان
عن القلق  زا  المشااااااااااورات العامة المتعلقة بالتشاااااااااريع المقتر  بشااااااااادن لوا ن   9وأعربت الورقة المشاااااااااتركة 

 ص( 112) ال ماضةل، الذي ضمدن أن ااثر عل  الجماعات الدانية

  قامة العدل، بما في  ل  مسدلة اإلفالت من العقاو، وسيادة القانون   

نية الطعن في قرار صاااادر أ اااارت  معية الم امان  ل  أن المرا عة القضاااائية تتيح لألفراد  مدا -39
عن هاتة عامةص وأعربت الجمعية عن قلقها كن مشاااااروح قانون المرا عة القضاااااائية والم اكم من  ااااادنع أن 

 ص( 113) ضضعف المسا لة

 ل  أن ات اق سااااتورمونت هاوب  15وأ ااااارت من مة لأقارو من أ خ العدالةل والورقة المشااااتركة  -40
لل قوق واكمن ومن ماااة لأقاااارو من أ اااخ العااادالاااةل والورقاااة ص وأفاااادت المن ماااة الااادولياااة  ( 114) قاااد ضااااااااااااااعف

قد   ( 2021بدن ورقة ال يادة البرلمانية لمعالجة  ر  ماضاااااااي أارلندا الشاااااااماليةل )تموز/اوليع   15 المشاااااااتركة
ت ون بمثابة ع و فعلي عن ارت او  ميع الجرائم المتعلقة باالضاااااااطرابات التي وقعت في أارلندا الشااااااامالية 

ص وأ ااااااارت المن مة الدولية لل قوق واكمن ومن مة لأقارو من أ خ  ( 115) وسااااااتادي  ل  اإلفالت من العقاو
خالل ال ترة المعروفة باسام   العدالةل  ل  ال ادمة التي أصااات الضا اضا بسابن تدخر كشاف ح يقة ما حد 

 ص( 116) لاالضطراباتل

 ل  التجاوزات الضاريبية وتهرو الشاركات من الضارائن وال سااد في   22وأ اارت الورقة المشاتركة   -41
 ص( 117) الممل ة المت دة
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 ال رّيات اكساسية وال ق في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

لالت ااالف من أ ااخ الاادفاااح عن ال ريااةل عن القلق  زا  حريااة التعبار في اكماااكن أعرباات من مااة   -42
ص والح ت الرابطة اإلنساانية البريطانية بقلق أن التشاهار ضعتبر  ريمة  نائية  ( 118) العامة في أارلندا الشامالية

وكراهية اإلساال  هما من المشااكخ أن معاداة الساامية  9 والح ت الورقة المشاتركةص  ( 119) في أارلندا الشامالية
ص وأعربت اللجنة اإلساااااااااالمية ل قوق اإلنساااااااااان عن قلقها  زا  ( 120) المتلاادة في  ميع أن ا  الممل ة المت دة

 ص( 121) السردضة ال ارهة لاسال 

وأعرو الت الف العالمي من أ خ مشاااركة المواإلنان عن القلق بشاادن اسااتقالل وسااائب اإلعال  بعد   - 43
ص وأوصاااا  الت الف العالمي بدن ت افا الممل ة ( 122) ن تمويخ هاتة اإل اعة البريطانية لاي اي ساااايل اإلعالن ع 

 ص( 123) المت دة عل  نمو ج ترخيف هاتة اإل اعة البريطانية لاي اي سيل، مما ضمدنها من العمخ باستقاللية

وإصاااااادار اكحدا  والم اكم قد وأكدت من مة الع و الدولية أن مشااااااروح قانون الشاااااارإلة والجريمة  -44
  3ال مو ن لها عل  ال ق في التجمع الساااااااالمي، وأوصاااااااات بدن تلغي الممل ة المت دة الجل   ًا ضضااااااااع قاود

ص وأوصاااااااااااااا  المركل الادولي ل قوق النقااباات بادن تلغي الممل اة المت ادة قاانون النقااباات  ( 124) ( الن اا  العاا ) 
 ص( 125) 2016العمالية لعا  

عن القلق  زا     20المي من أ اخ مشاااااااااااااااركاة المواإلنان والورقاة المشااااااااااااااتركاة  وأعرو الت االف العا  -45
ص وأعربات ال ملاة من  ( 126) مضاااااااااااااااضقاة من ماات المجتمع المادني فيماا اتعلق باالعادالاة العرقياة و مااعاات الباتاة

أ خ حرية المعلومات عن القلق  زا  التهدادات القانونية والدعاو  القضااااااائية االسااااااتراتيجية التي تسااااااتهد  
 ص( 127)   اان والمن مات  ار ال دومية في اسدتلنداال 

وأعرو الت الف العالمي من أ خ مشااااااااااركة المواإلنان عن القلق  زا  مشاااااااااروح قانون االنت ابات  -46
عن القلق  زا  التغاارات التي أدخلات عل     1ص وأعربات الورقاة المشااااااااااااااتركاة  ( 128) 2021الاذي إُلر  في عاا   

لماساساات الدضمقراإلية وحقوق اإلنساان التابع لمن مة اكمن والتعاون  وأوصا  مدتن ا  ص( 129) قانون االنت او
  في أوروبا بدن تن ر الممل ة المت دة في وضااااااااع حدود ساااااااانوية للمبلت الذي ضجوز أن تتبرح بع  هة مان ة

 ص( 130)  حل لو سياسي أو مر 

 ال ق في ال  وصية  

اساااااااااااااات اادا  الت نولو يااا الباومتريااة والبيااانااات  أ اااااااااااااااار الم وض المعني بااالبيااانااات الباومتريااة  ل    -47
الباومتريااة، الااذي ضمدن أن ضطر  مجموعااة من الت اادضااات القااانونيااة واكخالقيااة والت اادضااات المتعلقااة ب قوق  

 ص( 131) اإلنسان

 ال ق في اللواج وال ياة اكسرية  

في اساااادتلندا ًا  قانوني أ ااااارت الرابطة اإلنسااااانية البريطانية  ل  أن الليجات اإلنسااااانية معتر  اها   -48
 ص( 132) وأارلندا الشمالية، ول نها ال ت    باالعترا  في  نجلترا وويلل

 ح ر  ميع أ دال الرق، بما في  ل  االتجار باك  او   

للممل ااااة المت اااادة أن ت اااادد هويااااة ضاااااااااااااا اااااضااااا   (Reprieve)رأت من مااااة ريبري    -49 أنااااع انةغي 
اك ااااااا او الذان اتعرضاااااااون لالساااااااتغالل في  إلار تجارة  أن 17ص و كرت الورقة المشاااااااتركة ( 133) االتجار

ص ورحن فريق ال برا  المعني بالعمخ عل  مداف ة االتجار بالةشاااااااااااار  ( 134) الجنس هم من النسااااااااااااا  وال تيات
باإلصاااااالحات التي أدخلت عل  آلية اإلحالة الوإلنية، وازدضاد عدد الت  يقات والمالحقات القضاااااائية، وبد  
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المسااااااتقلان عل  اكإل ال ضاااااا اضا االتجارلص ااد أن فريق ال برا  الحا أن عدد  تطباق ارنامج لاكوصاااااايا 
الضا اضا الم تملان قد ازدادص وح  فريق ال برا  المعني بالعمخ عل  مداف ة االتجار بالةشار عل  ت ساان 
اإلتاحة المنت مة للمعلومات لضااااا اضا االتجار الم تملان بشااااادن حقوقهم؛ وضااااامان  مدانية ال  اااااول عل  
المسااعدة القانونية للضا اضا؛ وك الة ال  اول عل  المسااعدة الن ساية في الوقت المناسان؛ وات ا  مليد من 

 ص( 135) ال طوات لت سان عملية ت داد هوية ض اضا االتجار

والح ت من مة الع و الدولية أن مشااروح قانون الجنسااية وال دود اتضاامن تدااار ترمي  ل  تقااد   -50
 ص( 136) ال ماضة والدعم لض اضا العبودضة ال داثةتوفار 

 ال ق في العمخ وفي ظرو  عمخ عادلة ومواتية  

بدن م تشااااااية العمخ في الممل ة المت دة هي  حد  أفقر الم تشاااااايات  11أفادت الورقة المشااااااتركة  -51
ص والح ت من مة لالمعاملة العادلة للمرأةل أن ما ض اقم ال جوة في اك ور والتماال  ( 137)  ل  الموارد في أوروبا

ة  ل  ص وأ اار الم  خ االوروبي للمرأة في أارلندا الشامالي ( 138) هو عد  و ود ايانات تساجخ الجنس الباولو ي
و ود فجوة أوسااااع في  18ص والح ت الورقة المشااااتركة  ( 139) اسااااتمرار ال جوة في اك ور في أارلندا الشاااامالية
 ص( 140) اك ور في أوسا  النسا  السود واكقليات اإلثنية

والح ت الرابطة اإلنسااااااااااااااانية البريطانية التماال في التوظي  في المدارب الم اااااااااااااان ة عل  أنها  -52
ص  (142)عن حالة ضاااااااااااعف العمال المنللاان والموساااااااااااماان 11وأالغت الورقة المشاااااااااااتركة ص  ( 141) مدارب دانية

 ل  ضارورة  صاال  قانون االنت او للساما  اتقاسام العمخ، اكمر الذي قد اليد   1وأ اارت الورقة المشاتركة  
ص وأ اااااااار الم  خ ( 143) من قدرة اك ااااااا او  وي اإلعاقة عل  التر اااااااح للمناصااااااان التي ُتشاااااااغخ باالنت او

وروبي للمرأة في أارلندا الشاااامالية  ل  المشاااااكخ المتعلقة ب صاااادار ت اااااريح العمال ال دوداان في أارلندا  اك
 ص( 144) بعد خروج اريطانيا من االت اد اكوروبي

 ال ق في الضمان اال تماعي  

أعربت من مة هاومن رااتس ووت  والم  خ اكوروبي للمرأة في أارلندا الشااااااامالية ومن مة الدفاح   -53
عن القلق  زا  ت ايض الليادة في االئتمان الشاااااااااامخ وأثره عل   2عن ضااااااااا اضا العنف والورقة المشاااااااااتركة 

؛ ومن  هة  ( 146)  الص وأ ااااار الم وض المعني باكإل ال والشااااةاو في اساااادتلندا  ل  ال قر اان اكإل( 145) ال قر
أخر ، أ ااااااارت من مة لالت رير من أ خ ت قاق حقوق اإلنسااااااان بال امخل  ل  تدثار  ل  عل  اك اااااا او  

 ص( 147)  وي اإلعاقة

  وأعربت من مة ال  ة العقلية عن القلق  زا  المشاكخ المرتةطة بالضمان اال تماعي التي اوا هها -54
 2ص وأ ااااااارت الورقة المشااااااتركة ( 148) خ ال اااااا ة العقليةمنذ زمن إلويخ اك اااااا او الذان ضعانون من مشاااااااك

الليادة المرت ةة في نساااااةة المسااااااهمة في التدمان الوإلني واآلثار السااااالبية لعد  اسااااات ادة المها رين من   ل 
 ص( 149) اكموال العامة

 ال ق في مستو  معيشي الئق  

،  ل  عد  و ود  ( 150) أ ااااااااارت من مة هاومن رااتس ووت ، في سااااااااياق ارت اح ت الي  المعيشااااااااة -55
والم وض المعني باكإل ال والشاااةاو  19وأ اااارت الورقة المشاااتركة   ص( 151) اساااتراتيجية  ااااملة الت ااادي لل قر

عن القلق  21ص وأعربت الورقة المشااااتركة ( 152) في اساااادتلندا  ل  موضااااوح فقر اكإل ال في  نجلترا واساااادتلندا
ة هاومن رااتس ووت  بدن تضااع الممل ة المت دة ص وأوصاات من م( 153)  زا  فقر الشااةاو في أارلندا الشاامالية

اساااااااااتراتيجية  ااااااااااملة لمداف ة ال قر عل  ال اااااااااعاد الوإلني، بما في  ل  اساااااااااتراتيجية م ددة لمداف ة فقر  
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ص وأكادت من ماة هاومن رااتس ووت  أن الممل اة المت ادة تعتماد عل  المعوناة الغاذائياة الطاارئاة  ( 154) اكإل اال
ص وأوصااااااااات من مة هاومن رااتس ووت  بدن ت رب الممل ة المت دة ال ق في ( 155) المجاالتفي العداد من 

الغذا  وال ق في المسدن في القانون الم لي اوص هما من ال قوق الم ددة القاالة لان ا ، وكجل  من حق  
 ص( 156) اإلنسان في مستو  معيشي الئق

التطور ال بار الااذي إلرأ عل  القااانون    19والح اات من مااة الع و الاادوليااة والورقااة المشااااااااااااااتركااة   -56
والسااياسااة والممارسااة فيما اتعلق باإلساادان وانعدا  المدو ، ول نها رأت أن الساالطات الم لية ال تلال توا ع  

عن ت دضات   21ومنتد   ااةاو أارلندا الشاامالية والورقة المشااتركة   3ص وأالغت الورقة المشااتركة ( 157) مشاااكخ
ص وأعربت  ( 158) مة الماقتة وقائمة انت ار ال  اول عل  سادن في أارلندا الشاماليةتتعلق بانعدا  المدو  واإلقا

ص أوصاااااااات الورقة ( 159) عن  ااااااااوا خ مماثلة في اساااااااادتلندا 18اساااااااادتلندا والورقة المشااااااااتركة   -  من مة مدو  
 ص( 160) بدن تليد أارلندا الشمالية العرض من المساكن اآلمنة والمدمونة والميسورة الت ل ة 3المشتركة 

 ال ق في ال  ة  

عد   حراز تقد  في مجال ح اااااول   7الح ت من مة لالمعاملة العادلة للمرأةل والورقة المشاااااتركة  -57
خ ممااثلاة فيماا اتعلق ص وأعربات من ماة لمجلس الال تانل عن  ااااااااااااااوا ا ( 161) المرأة عل  ال ادماات ال اااااااااااااا ياة

ص وأ ااااار الم وض المعني باكإل ال والشااااةاو في اساااادتلندا  ل  مشاااادلة قوائم االنت ار ( 162) بملتمسااااي اللجو 
ص وأ ااارت رابطة مرض اللهاضمر  ل  أن حالة الم ااااان بال ر  ( 163) التي تاثر عل  اكإل ال في اساادتلندا

تسااااااااا لت عن لأوامر عد  م اولة اإلنعا  القلبي و  19-فعخ اآلثار الساااااااالبية لجائ ة كوفادًا ازدادت سااااااااو 
 ص( 164) الرئويل والقاود الم روضة في دور الرعاضة

 19وأ ااااارت من مة لت قاق حقوق اإلنسااااان بال امخل ومن مة ال اااا ة العقلية والورقة المشااااتركة  -58
ص وأ اااااااار ( 165) 19- ل  مشااااااااكخ  ااااااات  في الدوائر المعنية بال ااااااا ة العقلية والتدثار السااااااالبي لجائ ة كوفاد

الم وض المعني باكإل ال والشاةاو في اسادتلندا وت الف الرعاضة ال ا ية واال تمالية في اسادتلندا والورقة  
ص وأ اااااار منتد   اااااةاو أارلندا  ( 166)  ل  صاااااعوبات مماثلة في اسااااادتلندا 18والورقة المشاااااتركة  8المشاااااتركة 

 ص( 167)  ل  حالة ال  ة العقلية لد  الشةاو في أارلندا الشمالية 21الشمالية والورقة المشتركة 

وأعرباات من مااة الع و الاادوليااة ومن مااة هاومن رااتس ووت  والمركل اكوروبي للقااانون والعاادالااة   -59
عن القلق  زا  عد  تن اذ لوائح اإل هاض   4والم  خ اكوروبي للمرأة في أارلندا الشااامالية والورقة المشاااتركة  

وأوصاااااااااااااات الورقاة    ص 2021، عل  الر م من التو اهاات المعتمادة في عاا   2020دا الشااااااااااااااماالياة( لعاا   )أارلنا 
ان س القدر في أن ا  ًا وميساااااار ًا بدن تضاااااامن الممل ة المت دة أن ضدون   را  اإل هاض متاح 4المشااااااتركة 

والتمويخ لجميع  أارلندا الشاامالية كافة لجميع اكسااةاو المساامو  اها من خالل توفار ما ضد ي من الموظ ان
 ص( 168) أمانات الرعاضة ال  ية واال تمالية

 ال ق في التعليم  

قدمت كخ من الجمعية العلمانية الوإلنية والرابطة اإلنسانية البريطانية معلومات عن التماال عل   -60
لبريطانية  ص وأعربت الرابطة اإلنسااااانية ا( 169) أساااااب الدان بساااابن انتشااااار المدارب الدانية التي تمولها الدولة

ص وأ اااارت الورقة ( 170) عن قلقها  زا  ا اااترا  العةادة الجمالية  ات الطابع المساااي ي في المدارب ال دومية
ص وأ ااااااااارت ( 171)  ل  أن التالماذ ال ضمدنهم اختيار عد  أدا  الشااااااااعائر الدانية في اساااااااادتلندا 18المشااااااااتركة 

ياة البريطاانياة  ل  أن التربياة الجنسااااااااااااااياة من ماة لالت االف من أ اخ الادفااح عن ال رياةل والرابطاة اإلنساااااااااااااااان 
ومنتد   ااةاو أارلندا الشاامالية  ل   21ص وأ ااارت الورقة المشااتركة ( 172) والعالقات العاإلاية  للامي في ويلل

 ص( 173) عد  و ود خيارات فيما اتعلق انوح التعليم في أارلندا الشمالية
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اساااااادتلندا عن مشاااااااكخ في توفار التعليم الجاد في  وأالت الم وض المعني باكإل ال والشااااااةاو في  -61
ص وأعربت  ( 174) بساابن تدااار اإل الق والتعلم عبر اإلنترنت 19-اساادتلندا وأكد أن التعليم تدثر بجائ ة كوفاد

 ل  الت اوت  13وأ اارت الورقة المشاتركة   ص( 175) عن  اوا خ مماثلة في أارلندا الشامالية 21الورقة المشاتركة  
ص وأ اارت من مة لالطةشاورة المدساورةل والورقة ( 176) ضعاني منع الغجر والروما الغجر والرحخ  في التعليم الذي

 ص( 177) في المدارب وال  خ من المدرسةًا  ل  و ود مشاكخ مثخ عد  توفر الغدا  مجان  19المشتركة 

اية  وأكدت من مة لالطةشاااااورة المدساااااورةل أن الوصاااااول  ل  الجامعة اتوقف ادر ة كبارة عل  ال ل -62
 ص( 178) اال تمالية واالقت ادضة للطالن والمدرسة التي درب فاها والموقع الجغرافي

 التنمية والباتة واكعمال التجارية وحقوق اإلنسان  

بدن تدرج اساااااااااادتلندا ال ق في ااتة صاااااااااا ية في القانون ب لول    18أوصاااااااااات الورقة المشااااااااااتركة   -63
جم الذهن الذي اقتر   قامتع بالقرو من قرية  رين  بدن من  20ص وأفادت الورقة المشاااااااااااتركة  ( 179) 2025 عا 

 ص( 180) لطريقة العي  والمياه والهوا  وص ة اكإل الًا كاسخ في والضة ناو ساو  ويلل ضشدخ تهداد

وأكد الم وض المعني باكإل ال والشااااةاو في اساااادتلندا أن تغار المناخ قد أثر عل  حياة اكإل ال   -64
ت الف الرعاضة ال ااا ية واال تمالية في اسااادتلندا  ل   اااوا خ مماثلة فيما اتعلق  ص وأ اااار ( 181) في اسااادتلندا

أن    21ص ودعا منتد   اااةاو أارلندا الشااامالية والورقة المشاااتركة  ( 182) باك ااا او  وي اإلعاقة في اسااادتلندا
سااااااالبي  ل  اكثر ال  6ص وأ اااااااارت الورقة المشاااااااتركة  ( 183) تت ذ أارلندا الشااااااامالية   را ات بشااااااادن تغار المناخ

 ص( 184) الست دا  اكسل ة النووية عل  تغار المناخ

والح ت من مة الع و الدولية أن ن ا  مراقةة ال اااااااادرات االساااااااتراتيجية للممل ة المت دة ال الال  -65
ص وأثارت من مة هاومن رااتس ووت  ( 185) اثار القلق، وال سااااااااااايما فيما اتعلق بالمعدات العسااااااااااادرية واكمنية

بدن تلتل  الممل ة المت دة  11تعلق اتن يم سالوك الشاركاتص وأوصات الورقة المشاتركة ا ا م اوا خ مماثلة في 
ص وأوصاااااااااااااات ال ملاة من أ اخ حرياة ( 186) بقاانون بشاااااااااااااادن اكعماال التجاارياة وحقوق اإلنسااااااااااااااان والباتاة وتن اذه

 اا ا   المعلومات بدن تن ذ اساادتلندا المةاد  التو اهية بشاادن اكعمال التجارية وحقوق اإلنسااان عبر  إلار  
 ص( 187) ومساول

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النسا   

أكد الم  خ اكوروبي للمرأة في أارلندا الشااامالية أنع ما من   را  هاد  اتأل ذ بشااادن المسااااواة اان   -66
 ص( 188) الجنسان في أارلندا الشمالية

  ص( 189) 19- كوفاد   العائلي زادت خالل  ائ ة وأفادت من مة هاومن رااتس ووت  بدن حاالت العنف   - 67
بالنسااااااةة لأل اااااا او الذان ضعانون من العنف ًا  كان كارثي  19- ل  أن كوفاد 4وأ ااااااارت الورقة المشااااااتركة 

وأفااااادت من مااااة الع و الاااادوليااااة ومن مااااة هاومن رااتس ووت  ومن مااااة لمجلس الال تانل ( 190) العااااائلي ص 
ص والح ت الورقة ( 191) لم اوفر ال ماضة اكسااااااااااساااااااااية للنساااااااااا  المها رات  ( 2021) قانون العنف العائلي  بدن

ص وأوصااااااااات من مة هاومن رااتس ووت  ( 192) هذا أن القانون معمول بع في  ن لترا وويلل فقب 4المشاااااااااتركة 
ن فاهن المها رات  بدن تنقح الممل ة المت دة قانون العنف العائلي لضااااامان حماضة ومسااااااندة المها رات، بم

ص وقدمت من مة لمن أ خ نساااااا  اسااااادتلندال معلومات عن العنف ( 193) الالتي ال ضسااااات دن من اكموال العامة
 ص( 194) ضد المرأة في اسدتلندا
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من أن عمليااة  مع البيااانااات    7والح اات من مااة لالمعاااملااة العااادلااة للمرأةل والورقااة المشااااااااااااااتركااة   -68
المتعلقة انوح الجنس ضجري تقويضااااااااااااااها بساااااااااااااابن االسااااااااااااااتعاضااااااااااااااة عن نوح الجنس بالت داد الذاتي للهوية 

أن عد  تساااجاخ الجنس الباولو ي ضشااادخ م ااادر قلق، ويقلخ  7ص والح ت الورقة المشاااتركة ( 195) الجنساااانية
نسااااا  اساااادتلندال أن قانون االعترا  انوح    ص و كرت من مة لمن أ خ( 196) من احتمال ت قاق المساااااواة للمرأة 

الجنس الذي  ر   صااااااااالحع في اساااااااادتلندا ااثر عل  نسااااااااا  اكقليات اإلثنية والدانية فيما اتعلق باكماكن 
الم ددة عل  أساااااااب المجموعات الجنسااااااية الباولو يةص والح ت أن  اوا  السااااااجانات عل  أساااااااب الت داد 

ص وأوصاااات من مة لمن أ خ نسااااا  اساااادتلندال بدن تعمخ ( 197) لسااااجاناتالذاتي للهوية الجنسااااانية ااثر عل  ا
اساااادتلندا عل   اوا  نلال  السااااجون حساااان نوح الجنس، وليس عل  أساااااب الهوية الجنسااااية، وإاداح مغااري  

 ص( 198) الهوية الجنسانية في السجون الم   ة لجنس واحد أو في أماكن من  لة

 اكإل ال  

والورقة  18والورقة المشاااااتركة  5وق اإلنساااااان لمجلس أوروبا والورقة المشاااااتركة أعرو م وض حق -69
ساانة في اساادتلندا(، وهي  12) ساانوات  10عن القلق  زا  ت داد ساان المساااولية الجنائية في   19المشااتركة 

ص وأ ااااااارت رابطة هوارد إلصااااااال   ( 199) ساااااانة 14والم ددة في ًا  تقخ عن الساااااان الدنيا المطلقة المطلوبة دولي 
 ص( 200) سيما في حةس الشةاو ن ا  العقوبات  ل  أو ع الت اوت العرقي في ن ا  العدالة الجنائية، وال

عن القلق  زا  تجناد اكإل ال في  19وأعربت الشااااااااااةدة الدولية ل قوق الط خ والورقة المشااااااااااتركة   -70
ص وأوصاااااات الشااااااةدة الدولية ل قوق الط خ بدن تلغي ( 201) قوات الممل ة المت دة في صاااااا و ًا  عام 16 ساااااان

من البروتوكول االختياري الت اقية حقوق الط خ بشاااااادن  1الممل ة المت دة  عالنها الت ساااااااري بشاااااادن المادة 
 ص( 202) ا تراك اكإل ال في المنازعات المسل ة

   ل  ال وا ل التي ت ول دون ح اااااااااااااول بعض اكإل ال عل 16وأ اااااااااااااارت الورقة المشاااااااااااااتركة  -71
ص وأوصاات  ( 204) ص وإللن منتد   ااةاو أارلندا الشاامالية تعاان وزير للشااةاو في أارلندا الشاامالية( 203) الجنسااية

 ص( 205) اوضع خطة عمخ بشدن حقوق الط خ بالتشاور مع أص او الم ل ة 19 الورقة المشتركة

 اك  او  وو اإلعاقة  

بدن ال اااام واك اااا او  18أفادت من مة لمعاقون ضااااد ت ايضااااات المالانيةل والورقة المشااااتركة  -72
ص وأكد ت الف الرعاضة ال  ية  ( 206) 19- وي اإلعاقة ب  ة عامة تدثروا باالستجابة ال دومية لجائ ة كوفاد

صاااااااعوبات   واال تمالية في اسااااااادتلندا أن فرو ال  اااااااول عل  التعليم المتاحة للشاااااااةاو الذان ضعانون من
 ل  مشاااااكخ مماثلة  21ص وأ ااااارت الورقة المشااااتركة ( 207) متعددة في التعلم هي فرو م دودة في اساااادتلندا

 ل  أن اك اا او   18وأ ااارت الورقة المشااتركة   ص( 208) ضعاني منها الشااةاو  وو اإلعاقة في أارلندا الشاامالية
الذان ضعانون صااعوبات في التعلم ضعيشااون في المسااتشاا   في اساادتلندا دون أن ت ون هناك حا ة سااريرية  

ص وأعربت من مة لالت رير من أ خ ت قاق حقوق اإلنسااااااااان بال امخل عن قلقها  زا  االسااااااااتراتيجية ( 209) لذل 
 ص( 210) الوإلنية الجدادة التي وضعتها ال دومة بشدن اإلعاقة

وأ ااارت حملة لال ل رز اك نةل والمركل اكوروبي للقانون والعدالة  ل  اختةار ما قبخ الوالدة  ار  -73
الجراحي الذي توفره دائرة ال ااااااااااا ة الوإلنية وتتيح   را ه لجميع النساااااااااااا  ال وامخ، وهو اختةار قادر عل  

اكحيان  ل   نها  حياة الط خ  بمتالزمة داون، مما اادي في كثار من  ًا اكتشاااا  ما   ا كان الجنان م ااااب 
قبخ أن ار  النورص وأ ااااااارت ال ملة والمركل  ل  أن قانون اإل هاض ضجال اإل هاض بعد اكساااااابوح الرابع 

ص ( 211) والعشااارين من ال مخ في حالة و ود ل عاقة خطارةل مما زاد من التماال ضاااد اك ااا او  وي اإلعاقة
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من قاانون اإل هااض    ()د(1)مل اة المت ادة الماادة  وأوصااااااااااااااات حملاة لال ل رز اك ناةل بادن تسااااااااااااااتعرض الم
 ص( 212) وأن ت  ف من عناصر التماال فيع لضمان عد  التماال ضد اك  او  وي اإلعاقة 1967 لعا 

 الشعوو اكصلية واكقليات  

أنها لم تالحا أي تقد  في اسااااااتراتيجية معالجة أو ع عد  المساااااااواة  13 كرت الورقة المشااااااتركة   -74
للغجر  ًا  التي تعاني منها مجتمعات الغجر والروما والرحخ والنقف الوإلني في أماكن اإلقامة المناسااةة ثقافي 

بال طوات   13ص ونوهت الورقة المشاااااااااااااتركة ( 213) والرحخ، عل  الر م من ساااااااااااااياساااااااااااااة ت طيب لمواقع الرحخ
التي ات ااذتهااا ال دومااة، ول نهااا أفااادت باادن الغجر والرومااا والرحااخ مااا زالوا اوا هون ع ةااات في  اإلضجاااايااة  

ص وأ ااااااار صااااااندوق تعليم الروما  ل  أن الغجر والروما  ( 214) م ال ال  ااااااول عل  الرعاضة ال اااااا ية والتعليم
ارد إلصاااال   ص وأالغت رابطة هو ( 215) والرحخ ضعانون من خطاو ال راهية بسااابن الوصااام في وساااائب اإلعال 

ن اا  العقوباات عن ارت ااح نسااااااااااااااةاة الغجر والروماا والرحاخ في مراكل احتجااز الشااااااااااااااةااو وفي ن اا  العادالاة  
 ص( 216) الجنائية ب  ة أعم

من مشااااااروح قانون الشاااااارإلة   4بدن تلغي الممل ة المت دة الجل    13وأوصاااااات الورقة المشااااااتركة  -75
يم انتهااك حرماة الساااااااااااااادن وتعليل صااااااااااااااالحياات  والجريماة وإصااااااااااااااادار اكحداا  والم ااكم الاذي اتعلق اتجر 

بدن تدرج الممل ة المت دة تدااار حازمة ترمي  ل  معالجة  13ص وأوصاااااااات الورقة المشااااااااتركة ( 217) الشاااااااارإلة
بشاادن معالجة العن اارية ًا  مساادلة معاداة الغجر في خطة العمخ القادمة بشاادن  رائم ال راهية وُتضاامِّنها  ل 

ص وأوصااااااااات لجنة الوزرا  بدن تجمع الممل ة المت دة ( 218) ب اإلعال ضاااااااااد الغجر والروما والرحخ في وساااااااااائ 
ايانات م  االة عن الغجر والرحخ والروما؛ وترصااد التدااار الرامية  ل  ضاامان ت افا فرو ال  ااول عل  
التعليم؛ وت ثف المةادرات الم ددة اكهدا  لليادة مشااركة اك ا او المنتمان  ل  أقليات قومية وإثنية في  

 ص( 219) القو  العاملة  ل  أق   حد

 المثليات والمثلاون وملدو و الماخ الجنسي ومغاارو الهوية الجنسانية وحاملو ص ات الجنسان  

ومن مة لالت رير من أ خ ت قاق حقوق اإلنساااااان بال امخل ومن مة  10أعربت الورقة المشاااااتركة  -76
هور حالة مجتمع الميم، وخاصااااة حالة مغااري لمعاقون ضااااد ت ايضااااات المالانيةل عن القلق  زا  بشاااادن تد

الهوية الجنسااااااااااااانية فيما اتعلق بالرعاضة ال اااااااااااا ية والمدارب وال ق في ال  ااااااااااااوصااااااااااااية في  ملة حقوق  
 21ص وأالغت الورقة المشااتركة ( 221)  ل  هذه الشااوا خ في اساادتلندا 18ص وأ ااارت الورقة المشااتركة ( 220) أخر  

 ص( 222) الشمالية عن عد  المساواة واالستةعاد في أارلندا

والم  خ اكوروبي للمرأة في أارلندا الشاااااامالية عن القلق  زا  ازدضاد  10وأعربت الورقة المشااااااتركة  -77
ص وأعرو تيار مغااري الهوية الجنساااااااااااانية عن  ( 223) الجرائم المرت ةة ادافع كراهية مغااري الهوية الجنساااااااااااانية

ومن مة ريدريس  4ص وأ اااااااااااارت الورقة المشاااااااااااتركة ( 224) القلق  زا  تعري  لكاره مغااري الهوية الجنساااااااااااانيةل
 (Redress ) ص( 225)  ل  العنف العائلي، بما في  ل  التدثار عل  النسا  مغاارات الهوية الجنسانية 

قاااانون االعترا  انوح الجنس    10وإلاااالبااات من ماااة الع و الااادولياااة والورقاااة المشااااااااااااااتركاااة   -78 اتغاار 
ص وأ ااااااااار ( 226)  ااااااااهادة االعترا  اةالت في اعتةارها مساااااااادلة إلبيةأن  ، وأكدتا، عل  سااااااااباخ المثال،( 2004) 

ت الف الدفاح عن حقوق المثليات والمثلاان وملدو ي الماخ الجنساااااااااي ومغااري الهوية الجنساااااااااانية  ل  أن 
 ص( 227) ن رية الهوية الجنسانية تاثر عل  حقوق أفراد مجتمع الميم

أن الممل ااة المت اادة لم تعتمااد خطااة عملهااا المتعلقااة بااالمثليااات   10وأكاادت الورقااة المشااااااااااااااتركااة   -79
ص  (228) وح ر العالج الت ويلي 2018والمثلاان وملدو ي الماخ الجنساااااااااي ومغااري الهوية الجنساااااااااانية لعا  

ص والح ت  ( 229)  ل  أن العال ات الت ويلية أضارت بمجتمع الميم في اسادتلندا 18وأ اارت الورقة المشاتركة  
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ص وأوصاااات الورقة ( 230)  ل   وانن  امضااااة في عملية التشاااااور بشاااادن العالج الت ويلي 9ركة الورقة المشاااات 
ل  ر  ميع الممارسااااااات التي ت ون نتيجتها الم ددة  ًا  بدن ت اااااادر الممل ة المت دة تشااااااريع 10المشااااااتركة 

 ص( 231) تغاار أو لعالجل أو كبت الماخ الجنسي أو الهوية الجنسانية ل رد أو لمجموعةًا مسةق

 لمها رون والال تون وملتمسو اللجو ا  

و كرت عدة ورقات معلومات أن مشاااروح قانون الجنساااية وال دود اتعارض مع االلتلامات الدولية   -80
ص  ( 232) 1967للممل ة المت دة، بما في  ل  ات اقية اكمم المت دة ال اصة اوضع الال تان وبروتوكولها لعا  

 مدانية ح اول الال تان وملتمساي اللجو  عل  ال ماضة؛ ويليد م اإلر  ولوحا أن مشاروح القانون ض د من 
التعرض لاعادة؛ ويسااااااهخ  قامة مراكل اللجو  خارج البلد؛ ويشاااااادد العقوبات عل  دخول البلد بشاااااادخ  ار 
قانوني؛ ويادي  ل  نشاو  ن ا  من مساتويان مع اختال  المعاملة حسان إلريقة الوصاول  ل  البلد؛ ويمنح  

ص كماا أعربات من ماة الساااااااااااااايخ المت ادان والورقاة ( 233) موظ ان المعناان في  ملاة أمور أخر  ال  اااااااااااااااناة لل
بشادن ال االحيات   10و 9عن قلقها  زا  ال دمان  23والورقة المشاتركة  16والورقة المشاتركة  9المشاتركة 

 دة مبدأ  ص وأوصااات من مة هاومن رااتس ووت  بدن ت تر  الممل ة المت ( 234) اإلضاااافية للتجريد من الجنساااية
عد  اإلعادة القساااارية، وح ر الطرد الجماعي، ووا ن  نقا  اك اااا او العالقان في الة ر، وحقوق اكفراد  

 ص( 235) في مغادرة أي الد والتماب اللجو  وال  ول عليع

 3وأالغت من مة لك الة المها رين الم تجلينل ومن مة لمجلس الال تان والورقتان المشاااااااتركتان   -81
ص وأوصاااااااااااات من مة هاومن  ( 236) بدنع ال تو د مهلة قانونية الحتجاز المها رين 18مشااااااااااااتركة والورقة ال 5و

ل ترة احتجاز المها رين وأن تت ذ خطوات  ًا واضااااااااااا ًا  زمني  رااتس ووت  بدن تضاااااااااااع الممل ة المت دة أ الً 
و  ص وأالغت من مة لريدريسل عن ال رو  الساااااااااااااااتة وساااااااااااااا ( 237) عا لة لتن اذ ادائخ إلويلة اك خ لالحتجاز

ص و كرت من مااة لك ااالااة المهااا رين الم تجلينل أن  ( 238) المعاااملااة في الساااااااااااااااائاادة مرافق احتجاااز المهااا رين
المراقةااة اإلل ترونيااة لأل اااااااااااااا اااو الم رج عنهم بد ااالااة في قضااااااااااااااااضااا الهجرة اتعااارض مع قوانان حماااضااة  

ار الذان ُض تجلون في زيادة كبارة في عدد النا ان من االتج 11ص والح ت الورقة المشااااااااااتركة ( 239) البيانات
 ص( 240) مراكل احتجاز المها رين

عن  9وأعربت من مة لمنع التعذانل لومن مة لالدفاح عن ضاااااااااا اضا العنف، والورقة المشااااااااااتركة  -82
، إللاان م وض 2021ص وفي عاا   ( 241) القلق  زا  عمليااات العبور ال طرة في ب ر المااان  وخطااة ال اااااااااااااااد

التعاون اان البلدان المعناان لضاامان ال  ااول عل  اللجو  والتنساااق ال عال حقوق اإلنسااان لمجلس أوروبا  
ص وأوصااااااات من مة هاومان رااتس ووت  بدال تن ر  الممل ة المت دة في أي ( 242) لعمليات اإلنقا  في الة ر

ممارساااااااة من  ااااااادنها تقويض  مدانية ال  اااااااول عل  اللجو  في الممل ة المت دة، أو تعريض حياة إلالبي 
لل طر أو معاقبتهم عل  إللن اللجو ، بما في  ل  من خالل عمليات ال ااااد واالحتجاز خارج البلد  اللجو 

 ص( 243) والجرائم الجنائية

عن قلقها  زا  لفضااااي ة   9والورقة المشااااتركة  3وأعربت من مة لمنع التعذانل والورقة المشااااتركة  -83
اناان من منطقاة الة ر ال ااريبي عن إلريق  وينادر ل المعروفاة والمتمثلاة في احتجااز وترحااخ مواإلنان اريطا 

بدن دائرة   را ات اللجو  ال الية في الممل ة المت دة تنق اااااااااااااها  3ص وأفادت الورقة المشاااااااااااااتركة ( 244) ال طد
 ص( 245) الموارد ومثقلة بالطلةات

 عدضمو الجنسية  

 مشاااااااااكخ في تعري  الشاااااااا ف عدضم الجنسااااااااية وفي   را  ت داد 16الح ت الورقة المشااااااااتركة  -84
وأوصاااات الورقة   ص( 246) عدضمي الجنسااااية،  ضااااافة  ل  عد  و ود ايانات دقيقة عن الساااادان عدضمي الجنسااااية
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لحااالااة انعاادا    ا ، بمااا في  لاا  االعترا   1954باادن تمتثااخ الممل ااة المت اادة الت اااقيااة عااا     16المشااااااااااااااتركااة  
مع ًا تمامًا الجنسيةل ك الة تستو ن ال ماضة، مع ضمان أن ضدون تعري ها لااا لالش ف عدضم الجنسيةل متسق

؛ وبادن تعتماد ضاااااااااااااامااناات   رائياة كاافياة أثناا    را ات ت ادااد حااالت  1954التعري  الوارد في ات ااقياة عاا  
عن القلق  زا  ال االحية الممنوحة   16ة المشاتركة والورق 23ص وأعربت الورقة المشاتركة ( 247) انعدا  الجنساية

 ص ( 248) للسلطات التن اذضة ب رمان   ف ما من الجنسية عل  أساب اكمن القومي وإزا  اآلثار السلبية لذل  

وأوصت من مة ل نها  العنف ضد اكإل الل بدن ت  ر  ن لترا وويلل  ميع أ دال العقوبة البدنية  -85
  ( ن لترا)   2004من القااانون المتعلق باااكإل ااال لعااا     58اتهم، باا لغااا  المااادة  لألإل ااال في  ميع ظرو  حياا 

 ص( 249) 2006من أمر  صال  القانون لعا   2والمادة 
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