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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 السابعة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧أيار/مايو  ١٢-١

مووووووقا ورلوووووات المعلوموووووات المقدموووووة مووووو  الج وووووات ا  ووووور   ووووواح ة   
 *الشمالية آيرلنداو المصلحة، المملكة المتحدة ل ريطانيا العظمى 

 تقرير مفوضية ا مم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١6/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

قهاا  ماا   56وهااذا التقرياار مااوقا لورعاااا ااالوماااا ااقدماا  ماا  االسااتاراا الاادوري ال.ااام   
اجلهاااا حاااحمل  اا االع  ية عملتاا  االسااتاراا الاادوري ال.ااام ، وهااو مقااد     اا   مااوقا 

وُُي ااااس، حساااااحل مقتفاااا  األاااااا ،  اااار  مساااااتق    (١)ااااادو ال لماااااااتقتااااداً باألااااد ا ع ااااا  ل
إلسااهاماا ااسسساا  الو حلتاا  ألقااوق اإلنسااان التابااا  للدولاا  مواااو  االسااتاراا واااتمااد  بحلاااً  

 عل  التقتد ال ام  مبملاوئ باريس 

المعلومات المقدمة م  المؤسسة الوطنية لحقووق اإلنسوان التابعوة للدولوة  -ثانياا  
 االستعراض والمعتمدة بناءا على التقّيد الكامل بم ادئ باريسموضوع 

( اامل ااااا  ااتعاااااد  ل ي انتاااااا CRHSأوحاااااج اللالحلااااا  االسااااا تلحلدي  ألقاااااوق اإلنساااااان ) -٢
ال.اامالت  بالت ااديى علاا  اتااع مااهااداا حقااوق اإلنسااان وون   اا ، مبااا    وآيرلحلااداالاظماا  

وأوحاااااج جلحلااااا  ااسااااااوا  وحقاااااوق اإلنساااااان   (٢)ذلاااااا يقااااارا اا الملالةااااااا ال رويااااا ، واعتماوهاااااا
(CRHS الدول  واأل وماا اا وا  بتاايا واع ات اعتااا حقاوق اإلنساان الاق حادعج علتهاا )

  (3)  عوانتحلها احمللت 
__________ 

 مل ُ رَّر هذه الوثتق  عمل  يرساهلا ية ووائر الرتا  التعريري  با مم ااتعد   *
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( ع  القلاى ياا  عاد  تاااون CRRHSال.مالت  ) آيرلحلداوأعربج جلحل  حقوق اإلنسان    -3
  (4)اا، مع اهلتئاا ااحل.أ  مبااهدااال.مالت ،   عدو م  ااحلاسمل آيرلحلداالسل   التحل تذي    

 وأبلغج اللالحل  االس تلحلدي  ألقوق اإلنسان ع  وقوو عدو ما  ا ح اا  ال ااور  عا  -4
  (5)ةي مقملو    تحل تذهااً احمل م  ا وروبت  ألقوق اإلنسان ال تاا  عالق  وت.هد تأخي 

إلنسان بواع خ   عم  ح ومت  و حلتا  ب.اأن حقاوق وأوحج جلحل  ااساوا  وحقوق ا -5
، وأوحاج جلحلا  حقاوق (6)اإلنسان، مبا   ذلا يقرا اا ملموس  لتحل تذ توحاتاا ا مام ااتعاد 

ال.ااامالت  باااأن تر اااا هاااذه اذ ااا  علااا  تحل تاااذ الاهاااد الااادو  اذاااا  بااااألقوق  آيرلحلااادااإلنساااان   
  (٧)االعت اوي  واالقتماعت  والثقا ت 

، ال اااااااااور  عاااااااا  االساااااااتاراا الاااااااادوري ال.ااااااااام    3٢-١١٠يتالااااااااى بالتوحااااااات  و تماااااااا  -6
، ذ اااارا اللالحلاااا  االساااا تلحلدي  ألقااااوق اإلنسااااان أن أي   اااات    مسااااتو  األماياااا  (8)٢٠١٢ عااااا 

  وأوحااج (9)القانونتاا  األالتاا  ألقااوق اإلنسااان ل اا  أن ُياا  مبسااسولت  األ وماا  عاا  حقااوق اإلنسااان
  (١٠)١998 نسان بأن تتع   الدول  بقانون حقوق اإلنسان لاا اللالحل  االس تلحلدي  ألقوق اإل

ااتالقاااااا  باااااااد   ٢٠١٢و تماااااا يتالااااااى بتوحااااااتاا االسااااااتاراا الاااااادوري ال.ااااااام  لاااااااا   -٧
ال.اامالت  بتملسااتك أح ااا  ااساااوا  الساااري   آيرلحلاادا، أوحااج جلحلاا  حقااوق اإلنسااان   (١١)التمتتااا

وحقاااوق اإلنساااان الدولااا  واأل ومااااا اا وااااا     وأوحاااج جلحلااا  ااساااااوا (١٢)وتحلساااتقها وتااياهاااا
   (١3)العتماو اسرتاتتالت  لامو  بري انتا م  أق  يوماج الغالر والرح  والرومااً بالام  ما

ي.ااا   أ ااا  وا اااع ورا   اا  مااااوأ اااارا جلحلااا  ااسااااوا  وحقاااوق اإلنساااان ية أن الاااارق  -8
علاا  اال ااو ا وروس، سااللج اياااو   قارائم ال راهتا  ااساالل ، وبتحلااج أناق   أعقاات االسات تا 

  (١4)  ااائ    التقارير اإلل رتونت  ع  قرائم ال راهت    ين لرتا وويلا 5٧بحلسمل  
وأوحااج جلحلاا  ااساااوا  وحقااوق اإلنسااان األ وماا  بااأن ي  اا  ي ااار اذ وحاات  وااراعملاا   -9

وحمادوو  و سات تادابي اجلديد تاايا محاي  حقوق اذ وحات  ما  خاال  ماحلط سال اا واااع  
  (١5)الرعاب  وااسا ل 

وأعربااج اللالحلاا  االساا تلحلدي  ألقااوق اإلنسااان عاا  علقهااا ياا  ناااال  السااالون احملتالاااي   -١٠
  (١6)ره  احملا م  وياا  ا تظاظ السالون

وأبااراا جلحلاا  ااساااوا  وحقااوق اإلنسااان تفااتتى ن اااق اااوناا  القانونتاا  اادنتاا    ين لاارتا  -١١
، وذ اااارا أن التغتااااياا   رسااااو  احملااااا م   ين لاااارتا وويلااااا ورسااااو  احمل ماااا    بري انتااااا وويلااااا

  (١٧)   ر  اللالو  ية الادال اً الاظم  عد تسثر سلمل
ال.امالت  بارقرا   آيرلحلاداو تما يتالى بالادال  االنتقالت ، أوحج جلحل  حقوق اإلنسان    -١٢

ال.اامالت  بغتاا   ديااد  آيرلحلاادالو تاااا اارتمل اا  بااالحلاا     قتقاااا نايهاا  وسااريا  و االاا    اتااع ا
  (١8)ومقااا  ومااعمل  مرت يب انتها اا وجتاوااا حقوق اإلنسان

ااتالقاااا  مب ا عاااا   ٢٠١٢و تمااااا يتالااااى بتوحااااتاا االسااااتاراا الاااادوري ال.ااااام  لاااااا   -١3
باااالرةم مااا  التااادابي ال.ااامالت  أناااق  آيرلحلااادا، ذ ااارا جلحلااا  حقاااوق اإلنساااان   (١9)االجتاااار بالمل.ااار

الت.ريات  والستاساتت  اااجل  االجتار بالمل.ار، مل ُيفاع للمعا ما  ساو  علا  علتلا  ما  ااتااقري  
  (٢٠)اا.تملق  تهم
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ب.ااأن مااجلاا  ال قاار  ٢٠١٢و تمااا يتالااى بتوحااتاا االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااا   -١4
ال.ااامالت  ين تاااأثي تااادابي  آيرلحلااادا، عالاااج جلحلااا  حقاااوق اإلنساااان   (٢١)واألاااد مااا  عاااد  ااسااااوا 

التق.ااامل ااتمثلااا      تفااااا   ماااد وعاا الفااامان االقتمااااعأ وتغتاااياا   مااااايي أهلتااا  
   مااا أبااراا جلحلاا  حقااوق (٢٢)األ ااو  علتهااا عااد أااار ب.اا   ةااي متحلاسااحل بال ئاااا الفااات  

ال.ااامالت  أن أوقاااق الت ااااوا ماااا االاااج عائمااا   تماااا يتالاااى بااسااااوا    سااامل   آيرلحلااادااإلنساااان   
  (٢3)ح و  الحلاس عل  الام  وظروف الام  الااول 

، ااتالقااااا  بر اااااع (٢4)٢٠١٢و تماااااا يتالاااااى بتوحااااات  االساااااتاراا الااااادوري ال.اااااام  لااااااا   -١5
  عاا  علقهااا  ن ال.اامالت آيرلحلااداالتع ظاااا علاا  ااااهااداا، أعربااج جلحلاا  حقااوق اإلنسااان   

التع ظاااا علاا  الاهااد الاادو  اذااا  باااألقوق االعت اااوي  واالقتماعتاا  والثقا تاا  يااا   اسااتمرار
  (٢5)ةي عابل  للتقااأاً أن األقوق الوارو   تق ال تاا  تات  أساس

واعت ا جلحل  ااساوا  وحقوق اإلنسان الاحلمل اد الحلسا  وال تتاا يحد  أ ثر عفايا  -١6
  (٢6)نسان اات .ت    المللد وأوحج األ وم  بالت ديى عل  ات اعت  اس حلملو حقوق اإل

ب.اااااأن ااسااااااوا  بااااات  ٢٠١٢و تماااااا يتالاااااى بتوحاااااتاا االساااااتاراا الااااادوري ال.اااااام  لااااااا   -١٧
، أ دا اللالحلا  االسا تلحلدي  ألقاوق اإلنساان وقاوو   ا   ملاي بات اجلحلسات  تماا يتالاى (٢٧)اجلحلست

    (٢8)وأ ارا ية حواقا تارتا اا.ار   اذاح  واا.ار   الستاست  للمرأ  بالامال    اس تلحلدا،
، (٢9)ب.ااأن  قاار ا   ااا  ٢٠١٢وخب ااو  توحاات  االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااا   -١8

أوحااج جلحلاا  ااساااوا  وحقااوق اإلنسااان الدولاا  بااأن تسااتعدا آلتاااا مسااا ل  وااااع  ماا  أقاا  
  (3٠)القفا  عل  هذا ال قر

و تمااااااا يتالااااااى بالتوحااااااتاا ذاا ال اااااال  ال اااااااور  عاااااا  االسااااااتاراا الاااااادوري ال.ااااااام   -١9
ال.مالت  ل.سون ا   ا  وال.ملات أناق يتاات علا  الدولا   آيرلحلدا، اعت  م وا (3١)٢٠١٢ لاا 

واأل ومااااا اا واااا  أن  ظااار علااا  ال اااور اتاااع أ ااا ا  الاقوبااا  الملدنتااا    ا سااار  و  اتاااع 
  (3٢)  الرعاي  الملديل  ا خر ااسسساا ا خر  وأ  ا

ال.اامالت  واللالحلاا  االساا تلحلدي  ألقااوق اإلنسااان  يرلحلااداوأوحااج جلحلاا  حقااوق اإلنسااان آ -٢٠
  (33)بر ع س  ااسسولت  اجلحلائت 

وأوحج جلحل  حقوق اإلنسان آيرلحلدا ال.مالت  الدول  بساعحل يعالااا الت سايي لل وتو او   -٢١
  ااتالاى بر اراا ا   اا    الحلااعااا ااسالع ، يذ يحلملغاأ أال ي.ارتا االختتاري الت اعت  حقاوق ال  ا

  (34)ب ور  مملا ر    ا عما  القتالت    أي ظرف م  الظروفاً عام ١8ا   ا  وون س  
وأوحاااج جلحلاااا  ااساااااوا  وحقاااوق اإلنسااااان األ وماااا  باااأال تلالااااأ ية احتالاااااا ااهاااااقري   -٢٢
احتالاااا ا  اااا  الفااا ا ، مباا   ااتهم ا   ااا ، وأن  اادو  مااالذ أخااي، وأن تحلتهااأ عاا   يال

  (35)الحتالاا ااهاقري اً يوم ٢8مهل  امحلت  عانونت  ال تتالاوا 



A/HRC/WG.6/27/GBR/3 

GE.17-01946 4 

 المعلومات المقدمة م  الج ات المعنية ا  ر  -ثالثاا  
 (3٧)والتعاون مع اآلليات وال يئات الدولية لحقوق اإلنسان (36)نطاق االلتاامات الدولية -ألف 

أعرت مر ا محلاهف  القت    الاامل ع  أس ق لاد  تحل تذ توحاتاا االساتاراا الادوري  -٢3
ااقملولاا  ماا  الدولاا  وااتالقاا  بالت ااديى علاا  االت اعتاا  الدولتاا  ألماياا  اتااع  ٢٠١٢ال.ااام  لاااا  

  (38)ا  اا  م  االخت ا  القسري
 ال.امالت  عا  وآيرلحلاداي انتا الاظم  وأبلغج راب   ا مم ااتعد    اامل   ااتعد  ل   -٢4

ااتالق  بالت ديى عل   ٢٠١٢يحراا تقد  ائت  ب.أن توحت  االستاراا الدوري ال.ام  لاا  
ماا  اً االت اعتاا  الدولتاا  ألماياا  حقااوق اتااع الامااا  ااهاااقري  وأ ااراو أساارهم، بوحاامل ذلااا قااا 

  (39)ا  راف ااتالق  بااهاقري سلوا التل س الاا    التقتد بااللتااماا ااتادو  
( ية أن الدولااااا  مل ت ااااادق ساااااو  علااااا  ١٠)الورعااااا  اا.ااااارت    ١١وأ اااااار الملتاااااان اا.ااااارتا  -٢5

يااا   بروتو ااولت اختتاااريت اثحلاات يساامعان بتقاادد بالةاااا  روياا ، بتحلمااا ظلااج التع ظاااا عائماا ،  ااا
  (4٠)٢٠١٢ ي ال.ام  لاا التق ي   الو ا  ال لأ بادو م  توحتاا االستاراا الدور 

الدولااا  باااأن ت ااادق علااا  ات اعتااا  محلظمااا  الامااا  الدولتااا   ١3وأوحاااج الورعااا  اا.ااارت    -٢6
  (4١)ب.أن الام  الالئى للاما  ااحلالتت وتحل ذها ١89 رعم
وأ او جملس أوروبا بأن م وا جملس أوروبا ألقوق اإلنسان عد حذر م  اآثار السالملت   -٢٧

م اااال الدولااا ، وااتهاااا الدولتااا  وعااادر ا علااا  التاااأثي   ااساااائ  اات ااال   قاااوق احملتملااا  علااا  
  وأ ااااارا ااتاااا  (4٢)اإلنسااااان يذا مااااا انسااااعحل المللااااد ماااا  االت اعتاااا  ا وروبتاااا  ألقااااوق اإلنسااااان

ب.اااأن  ٢٠١٢أحااادعا  ا را ية أن التوحااات  ال ااااور  عااا  االساااتاراا الااادوري ال.اااام  لااااا  
، باتاج   خ ار  ن الاريفا  االنتاابتا  (43)ما  ا وروبتا  ألقاوق اإلنسااناالمتثا   ح ا  احمل 

  (44)وور هذه احمل م  "بتقلتس"اً تتفم  التاام ٢٠١5للع وم    عا  
أن رو  اااا  الدولااا  علااا  ال رياااى الاامااا  اااااا  باالحتالااااا  9وأ ااادا الورعااا  اا.ااارت    -٢8

ياا  التاامهااا بسااتاو  القااانون الاادو ،  اً  ااديد اً التاساا أ   عفاات  السااتد قولتااان أسااان  أثااار علقاا
باااحرتا  آلتاااا   مااا أن ر فااها االمتثااا  لقاارار ال ريااى الااماا  وبتانا ااا االاورائتاا  ت.اا   يخااالالً 

   (45)ا مم ااتعد  ألقوق اإلنسان
باستمرار الق ور   الحله  الذي تتملاق الدول    اإلبالغ عا   ١وأ اوا الورع  اا.رت    -٢9

عحلدما يتالاى ا مار با عاالتم اا واا ، وأوحاج ب  الا  م.اار     ال ستماحال  حقوق اإلنسان، و 
  (46)األ وماا اا وا ، م.ار    امل    آلتاا رحد حقوق اإلنسان ال ستما ا   ا عالتم، و 

 (4٧)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 
ااقملولا   ٢٠١٢االساتاراا الادوري ال.اام  لااا  أ اوا ااتا  أحادعا  ا را باأن توحات   -3٠

باتااج   خ اار،  ن نتاا  األ وماا   (48)ب.ااأن   الاا  يوماااج مملاااوئ حقااوق اإلنسااان   القااوانت احمللتاا 
ااالحل    االستااا  ع  عانون حقوق اإلنسان ب.رع  بري انت  ألقوق اإلنسان ما   اأاا أن تحلاتقس 

وراب اااا  التونتسااااتمل    ١١والورعاااا  اا.اااارت    ١  اا.اااارت     واعتاااا ا الورعاااا(49)ماااا  حقااااوق اإلنسااااان
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عا  القلااى ل اون ال ئاااا  ١٠، وأعربااج الورعا  اا.اارت   (5٠)اامل ا  ااتعااد  أن هاذه التوحاات    خ ار
  وباااتف م اااوا آيرلحلااادا (5١)ااستفاااا   سااات قد األمايااا  يذا أُلغاااأ عاااانون حقاااوق اإلنساااان أو ُأااااامل

ملات أن أيااا   ااارع  بري انتااا  قدياااد  ألقاااوق اإلنساااان يحلملغاااأ أن تاااااا ال.ااامالت  ل.اااسون ا   اااا  وال.ااا
  (5٢)محاي  حقوق ا   ا  وتو ي سمل  االنت اف القفائت  ال اال ، ال أن تحلتقس محلها

محلظم  رعاي  ااسحلت ال ي انتا  أن أي ت.اريع مساتقمللأ ألقاوق اإلنساان يحلملغاأ  وأ دا -3١
   (53)اإلنسان أو يم انت  ين اذهأال يقوا  االت  أو ن اق عانون حقوق 

اامل ا  ااتعاد  عا  اعتقاوهاا باأن التغتاياا ااقرتحا  إللغااا   - وأعرباج ااتا  رونتاق  اساان -3٢
عااانون حقااوق اإلنسااان تقااوا الساال   ا خالعتاا  الدولتاا  للمللااد وتفااامل عامااق جتاااه الو ااا  بالتااماتااق 

أف الدول  عل  عانون حقوق اإلنسانبأن تملق ١١  وأوحج الورع  اا.رت   (54)الدولت 
(55)  

أمهتاا  الت ااديى علاا  آلتاااا ال.اا او  ال روياا  ل ماام ااتعااد   9وأباراا الورعاا  اا.اارت    -33
 3  وأوحاج الورعا  اا.ارت   (56)لسد ال راغ الذي ستحل.أ ع  خروج بري انتا م  اال ااو ا وروس

   (5٧)قحل خمتلمل ح وا اال او ا وروسيعما  األقوق اا  ول  مبو اً بفمان أال يتأثر سلمل
بالتاالتاا  بساا   اارع  حقوعتاا   بااأن تملاااور الدولا  وون تااأخي 3وأوحاج الورعاا  اا.اارت    -34

   (58)ال.مالت  ت ون مستحلد  ية اااايي الدولت  ألقوق اإلنسان يرلحلداعوي  و امل  آ
ال.اامالت   وآيرلحلااداوأوحااج راب اا  ا ماام ااتعااد    اامل اا  ااتعااد  ل ي انتااا الاظماا   -35

بأن ت    الدول  يوراج أح ا  اتاع حا وا حقاوق اإلنساان اا ادق علتهاا   القاانون احمللاأ، 
   (59)و ر  عل  اإلبقا  عل  حقوق اإلنسان ام  أولويا ا   ستاستها اذارقت 

عا  ختملا  ا ما  ياا  عاد  وقاوو خ اك لوااع خ ا  عما  و حلتا   3اا.رت   وأعربج الورع   -36
بفامان  ١ ، وأوحاج الورعا  اا.ارت  (6٠)ألقوق اإلنسان لتحلستى تحل تذ اااايي الدولتا  ألقاوق اإلنساان

  وأبلاااا  (6١)يوماااااج حقااااوق اإلنسااااان   ااتاانتاااااا والاااا ام  األ وماااا ، مبااااا   ذلااااا اإلواراا اا وااااا 
اساا تلحلدا ل.ااسون ا   ااا  وال.ااملات عاا  عااد    اياا  م.ااار   األ وماا  و ملهااا ااسااسولت    م ااوا 

  وأوحا  م اوا اسا تلحلدا (6٢)٢٠١٢جما  تاايا وتحل تاذ توحاتاا االساتاراا الادوري ال.اام  لااا  
ل.سون ا   ا  وال.ملات برن.ا  ي ار مسسسأ   اامل   ااتعد  وعل  مستو  اس تلحلدا لإل راف 

  (63)حل تذ خ   الام  الو حلت  ب.أن رحد تحل تذ توحتاا االستاراا الدوري ال.ام عل  ت
بفمان أن جُتري اتع محلا ى الدول ، وال ستما محلهاا محلاا ى  3وأوحج الورع  اا.رت    -3٧

لالساتاراا الادوري ال.اام  وةايه اً األ وماا اا وا ، م.اوراا  امل  مع اجملتمع اادين متهتد
  (64)مم ااتعد م  آلتاا ا 

ب.اأن اساتقال  ااسسسااا  ٢٠١٢و تما يتالى بتوحتاا االستاراا الدوري ال.اام  لااا   -38
أن اسااتقال  جلحلاا  ااساااوا  وحقااوق اإلنسااان  ١٠، أ اادا الورعاا  اا.اارت   (65)الو حلتاا  ألقااوق اإلنسااان

وذ اااارا الورعاااا    (66)  خ اااار بسااااملحل التقااااارير الااااق ت تااااد مبايااااد ماااا  التا اااات    مال هااااا الااااوظت أ
أنااق بااالرةم ماا  توسااتع حااالحتاا اا ااوا ااااا  با   ااا    اساا تلحلدا لت.اام  يقاارا   ١١اا.اارت   

و تماا يتالاى   (6٧)التعقتقاا ب.اأن األااالا ال رويا  ل   اا ،  اال تااا  هحلااا  اواة  ب.اأن التمويا 
أ اار م اوا آيرلحلادا  ،٢٠١٢ال اور  ع  االستاراا الدوري ال.ام  لاا   (68)36-١١٠بالتوحت  

ال.امالت  تااباون  ال.مالت  ل.سون ا   ا  وال.ملات ية أن م واأ ا   ا    ين لرتا وويلاا وآيرلحلادا
  (69)لإلواراا األ ومت  ولتسوا مسسولت مملا ر  أما  اهلتئاا الت.ريات 
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، أواااط م ااوا (٧٠)٢٠١٢و تمااا يتالااى بتوحااتاا االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااا   -39
ال.مالت  ل.سون ا   ا  وال.ملات أن عل  الدول  واأل وماا اا واا  أن تادم  أح اا   رلحلداآي

  (٧١)ات اعت  حقوق ال    وبروتو وال ا   ت.رياا ا ب.    لأ
، (٧٢)٢٠١٢علاااا  توحااااتاا االسااااتاراا الاااادوري ال.ااااام  ذاا ال اااال  لاااااا  اً وع  اااا -4٠

مسااتمر    نظر ااا الفااتق  خب ااو  ت ملتااى ااااهااداا أ اااوا محلظماا  الا ااو الدولتاا  بااأن الدولاا  
  (٧3)الدولت  واإلعلتمت  ألقوق اإلنسان خارج يعلتمها،  ا يقوا محاي  حقوق اإلنسان

تنفيووا االلتاامووات الدوليووة المتعلقووة بحقوووق اإلنسووان، مووع مراعوواة القووانون الوودولي  -قيم 
  اإلنساني الساري

 القطاعاتالمسائل المشتركة بي   -١ 

ااساوا  وعد  التمتتا  
(٧4)

 
أنااق مل زاارا تقااد  يااذ ر ب.ااأن توحاات  االسااتاراا الاادوري  ١١أ اااوا الورعاا  اا.اارت    -4١

، مس ااد  أن أبحلااا  ا علتاااا اإلثحلتاا   ثلااون (٧5)ااتالقاا  بالقفااا  علاا  التمتتااا ٢٠١٢ال.ااام  لاااا  
  (٧6)  نظا  الادال  اجلحلائت اً اائد متثتالً 
أن توحاااتاا االساااتاراا الااادوري ال.اااام  ب.اااأن التااادابي  ١٠وأ ااااوا الورعااا  اا.ااارت    -4٢

،  ن (٧٧)الرامت  ية م ا ع  التعام  والت دي جلرائم ال راهتا  و اره ا قاناحل مل تحل اذ بال اما 
اا الااارق ال ياااا  ي.اا   أ ثاار ووا ااع قرلاا  ال راهتاا  ااسااالل    ين لاارتا وويلااا، وأظهاارا الملتاناا

  ااائااا    قااارائم ال راهتااا  بااااد خاااروج اامل ااا  ااتعاااد  مااا  اال ااااو  4٢ا خاااي  ايااااو  بحلسااامل  
  وأ او جملس أوروبا أن اللالحل  ا وروبت  احلاهف  الاحل ري  والتا حل أوحج   ال  (٧8)ا وروس

التمتتااا أماور، أن تحلظار السال اا   أ فا  السامل  لفاامان يتاحا  ااسااعد  القانونتا    حااالا 
  (٧9)أما  حما م الام 

اامل اا  ااتعااد  علاا  أن تفااع   أعلاا  ساالم أولويا ااا  - وحثااج ااتاا  رونتااق  اسااان -43
مااجل  أوقق الت ااوا الاق تاااين محلهاا ا علتااا اإلثحلتا  عحلاد الحلظار   ستاسااا قدياد    جماا  

  (8٠)م ا ع  التمتتا
رتتاااحل علااا  عاااد  وقاااوو أماااا   يياااوا  محلاسااامل  علااا  ا ثااار اا ١وأ ااادا الورعااا  اا.ااارت    -44

للغالار والرحا  والروماا، وال ساتما تاأثي ذلاا   التالاتم وال اع ، وأعرباج عا  رأيهاا باأن الدولاا  
   (8١)٢٠١٢تقو  مبا ي  أ اتابا  توحتاا االستاراا الدوري ال.ام  ذاا ال ل  لاا   ال
التمتتاا الاذي يواقهاق  ( يةECSCاجلحلساانت  )وأ ار مر اا امتتااا هويا  ال.املات ااغااير اهلويا   -45

مغااايرو اهلوياا  اجلحلساات  بسااملحل هااويتهم اجلحلسااانت ، وأوحاا    الاا  أمااور، أن ُيفااع موظ ااو اهلتئاااا 
ية اتملااا  ااا   ١4  ووعااج الورعاا  اا.اارت   (8٢)الااماا  ذاا ال اال  للتاادريحل اإللاامااأ   هااذا ال اادو

  (83)اا ابت ب يوس نقس ااحلاع  المل.ري    اس تلحلداقديد للفمان االقتماعأ بغت  محاي  ووعم 
وذ ارا الراب ا  ال ي انتا   ن اار اااذهحل اإلنساااين أن الااواج بات  ا ات ما  ن ااس  -46

وأوحااج محلظماا  الا ااو الدولتاا  األ وماا  بااأن تفااع ، (84)ال.اامالت  آيرلحلاادااجلااحلس ةااي م.اارو    
  (85)للتمتتا اد هذه الاجياااً حد
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ب.اااااأن التمتتاااااا    ٢٠١٢و تماااااا يتالاااااى بتوحااااات  االساااااتاراا الااااادوري ال.اااااام  لااااااا   -4٧
، أوحااج اجلماتاا  الالمانتاا  الو حلتاا ،   الاا  أمااور، بااأن تقفااأ الدولاا  علاا  االنتقااا  (86)التالااتم

  (8٧)الدي    يقرا اا القملو    اادارس اامول  م  ا موا  الاام 
 ي انتااا ،   الااا  أماااور، باااارقرا  اااا   اااوري و ملااااي محلظمااا  رعايااا  ااسااااحلت ال وأوحاااج -48

  (88)ل موا    الرعاي  االقتماعت  م  أق  محاي  حقوق اإلنسان للمسحلت

 (89)األى   التحلمت   
أن الدولااا  عاااد لملفاااج توحاااتتها مبواحااال  التاامهاااا اااااا  جتااااه  ١5اعتااا ا الورعااا  اا.ااارت    -49

عاا  علقهااا ياا  اسااتادا  الدولاا  للمساااعد  اإلهائتاا  ااوقهاا     بتااد أاااا أعربااج(9٠)التحلمتاا  الدولتاا 
ية اذارج لدعم هو التالاتم اذاا    المللادان ااتلقتا  للمسااعد ، يذ ما   اأن ذلاا أن يقاوا 

  (9١)األى   التالتم، ب رق محلها اياو  ال    والتمتتا

 (9٢)ااسائ  الملتئت   
خ ااااواا  ورياااا  اااجلاااا  تغااااي ااحلااااا ، وأوحااااج  با اااااذ الملااااج ااتاااا  أحاااادعا  ا را  -5٠

األ وماا  بااأن تساا  ت.ااريااا لفاامان ااسااا ل  عاا  انتها اااا حقااوق اإلنسااان وا ااارار الملتئتاا  
  (93)الحلاا  ع  الاملتاا الااات  ل.ر اا اامل   ااتعد 

 األ وماا  بااأن تتاااذ يقاارا اا  االاا  للعااد ماا  تلااوا وأوحااج ااتاا  أحاادعا  ا را -5١
  (94)االعت اوي  والارعت  ال امحل  - اهلوا  ومااجل  االختالالا االقتماعت 

حقوق اإلنسان وم ا ع  اإلرهات  
(95) 

أ ااارا محلظماا  الا ااو الدولتاا  ية أن الدولاا  لااديها ت.ااريااا وستاساااا عاماا  ا ا عاا   -5٢
أناق مل زارا أي  ١١اا.ارت     وذ را الورع  (96)اإلرهات ال تتقتد بأعل  ماايي حقوق اإلنسان

ااتالقاا   ماياا  حقااوق اإلنسااان  ٢٠١٢تقااد  ب.ااأن توحااتاا االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااا  
  (9٧)  ستاق م ا ع  اإلرهات

أن ت.ااريع ااراعملاا  ااقاارتث ال لتثاا  للماااايي الدولتاا  ووعااج  ١6وأ اادا الورعاا  اا.اارت    -53
  (98)وع  خال  االستاراا الدوري ال.ام  ا خيالدول  ية التمسا بااللتااماا ااق 

أن هحلاااااا  اااواة  ياا  م.اااارو  عاااانون ساااال اا التعقتااااى  ١٠وذ ااارا الورعاااا  اا.ااارت    -54
األ ومتاا ، الااذي ماا   ااأنق أن يوسااع ساال اا الاادوائر ا محلتاا  وال.اار   واهلتئاااا الااماا    جمااا  

  القااااانون هااااذا يتساااام بااااالغموا، أن م.اااارو  ١6  وأ اااااوا الورعاااا  اا.اااارت   (99)اتااااع الملتاناااااا
ياااحلس، علااا  ساااملت  ااثاااا  علااا  أن سااال اا ااراعملااا  يحلملغاااأ أن تاااأذن  اااا قهااا  مساااتقل  مثااا   ومل

  (١٠٠)القااأ، عل  سملت  ااثا 
،   الااا  أماااور، أن ت اااأ األ ومااا  بااللتاامااااا ااق وعااا  ١6وأوحاااج الورعااا  اا.ااارت    -55

، وتوعااامل عملتااا  م.ااارو  عاااانون سااال اا (١٠١)خاااال  آخااار قولااا  لالساااتاراا الااادوري ال.اااام 
التعقتى، ومتتحلع ع  ااراعمل  عل  ن اق واسع وع  التحل ج علا  االت ااالا علا  ن ااق واساع، 

  (١٠٢) اا أمور ال تتحلاسحل   قوهرها مع حقوق اإلنسان   اذ وحت  وحري  التاملي
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وتادابي األمايا  ساوف أن م.ارو  عاانون م ا عا  الت ارف  ١6وذ را الورعا  اا.ارت    -56
بالحلساااامل   ال سااااتمايسااااتعدا ساااال اا قديااااد  ست.اااا    اااادياا خ ااااي  علاااا  حرياااا  التاملااااي و 

  (١٠3)ل  اا  ااحلتمت ية أعلتاا ويحلت  أو الذي  لديهم آرا  خمال  
وأوحااج محلظماا  الا ااو الدولتاا  بااأن ت  اا  الدولاا  موا ماا  اتااع التاادابي األالتاا  وااسااتقمللت   -5٧

 -   وأوحاج راياج ووتا (١٠4)مع القانون وااااايي الدولتا  ألقاوق اإلنسااناً رهات متاما ا ع  اإل
  (١٠5)اامل   ااتعد  بأن  فع أي  تدابي ا ا ع  الت رف للم.اوراا الاام 

 الحقوق المدنية والسياسية -٢ 

(١٠6)حى ال رو   األتا  واألري  وا مان عل   ا ق  
 

محلاهفاا  القتاا    الاااامل باادعم الدولاا  إللغااا  عقوباا  اإلعاادا    اتااع أ ااا  مر ااا  أ اااو -58
علا  اً الاامل، و الاها عل  تاايا احرتا  األى   األتا    وستورها وتقتتاد نقا  ا سالع  تادرجيت

  (١٠٧)الحلعو الواقحل
( أن عاادو ا  اااا  الااذي  يقفااون عقوباااا ةااي حماادو  CRTوأ اادا راب اا  هاااورو ) -59
الدول  بس  وين اذ ت.اريااا  ظار اتاع    وأوحج  مل   مالوماا حقوق ال   (١٠8)ااواوعد 

  وذ ارا (١٠9)ساحل  ١8أ  ا  الساال  ماد  األتاا   ي قرلا  ارت ملهاا ما  تقا  أعماارهم عا  
راب   هاورو أن ين لرتا وويلا تادان ما  بات الواليااا القفاائت  ا وروبتا  القلتلا  الاق   ام علا  

    (١١٠)بالسال  ااسبدا   ا  
 ن اً، عااد لملتفتااا قائتاا 96-١١٠و 94-١١٠أن التوحااتتت  ١٠  اا.اارت   ورأا الورعاا -6٠

الاااادو اإلااااا  ل   اااا  احملتالااااي  عاااد ا  ااا  ل ااا  اساااتادا  التااادابي التقتتديااا  عاااد تفااااعمل 
تحلا  ل   اا      وأ اوا راب   هااورو باساتمرار ااااملا  ااه(١١١)خال  السحلواا اذمس ا خي 

االحتالاااا اجلحلاااائأ، وأ اااارا ية أن ال اار  ااتاحااا  ل   اااا  لل ااا    هاااذه ااااملااا  والتمااااس 
   (١١٢)٢٠١3اإلن اف عد تقل ج ب.د  محلذ   ت  اااون  القانونت    عا  

ية  ااااواة  مثاااا  ا تظاااااظ السااااالون   ين لاااارتا وويلااااا،  ١٠وأ ااااارا الورعاااا  اا.اااارت    -6١
  وأ اااارا جلحلااا  محلاااع التااااذيحل التاباااا  (١١3)اذ اااي  والو تااااا   الساااالون والااااا واالعتااادا اا 

  (١١4)جمللاااس أوروباااا ية ا تظااااظ الساااالون   اسااا تلحلدا، وأوحاااج بت.اااالتع بااادائ  عااا  الساااال 
ية  اااواة  ب.اااأن متوساااك  اااو  ماااد  االحتالااااا عملااا  احملا مااا     9وأ اااارا الورعااا  اا.ااارت   

    (١١5)ين لرتا وويلا
اامل   ااتعاد  الدولا  بارقرا   - وحج اجلماع  ااستعت  للام  عل  يلغا  التاذيحلوأ -6٢

 قتااى مسااتق    اوعااا اا التاااذيحل وااااملاا  أو الاقوباا  القاساات  أو الالينسااانت  أو ااهتحلاا  ماا  
   (١١6)قانحل اجلحلوو ال ي انتت   اذارج ومقااا  ويوان  مرت يب هذه ا  اا 

 ،(١١٧)٢٠١٢بتوحات  حمادو  حااور  عا  االساتاراا الادوري ال.اام  لااا   و تما يتالى -63
اامل اا  ااتعااد  أن األ وماا  أن.ااأا جلحلاا   قتااى   االحتالاااا التاساا أ  - بتحلااج رايااج ووتاا 

 تمااا يت اا  بفاالو  الدولاا    برنااام  احتالاااا سااري، ومل تاارق تلااا اللالحلاا  ية حااد تسااتو  ماااق 
   (١١8)اإلنسان برقرا   قتى مستق  و اا  الدول  التااما ا   جما  حقوق



A/HRC/WG.6/27/GBR/3 

9 GE.17-01946 

اامل اا  ااتعااد  أن احمل ماا  ااات اا  بساال اا التعقتااى ت تقاار  - وأ اادا رايااج ووتاا  -64
ية الااا  مااا  اإلقااارا اا القانونتااا  الواقملااا  والفاااماناا اإلقرائتااا ،  ماااا أن اهلتئااا  ال اانتااا  اا ل ااا  

  وأوحاج باأن (١١9)ب.اد  لسات ر  السال   التحل تذيا باإل راف عل  سلوا الو االا ا محلتا   فاع 
  (١٢٠)تتاذ الدول  يقرا اا لتعست استقاللت  و  ا ت  اآلتاا الرعابت  األالت  عل  ا م  القومأ

، أ اااادا الراب اااا  ال ي انتاااا   ن ااااار ااااااذهحل (١٢١)٧٧-١١٠و متااااا يتالااااى بالتوحاااات   -65
، بتحلماا اعتا ا محلظما  الا او الدولتا  أن (١٢٢)لدولا   عماو  ااً اإلنساين أن اإلقهاا بااا جُمرفما

أي تقااد  مل يحلالااا  تمااا يت اا   ااذه التوحاات ، ووعااج األ وماا  ية ااامان توا ااى عااانون األ ااو  
مااع القااانون الاادو  ألقااوق اإلنسااان ماا  خااال  اً تاماااً ال.اامالت  توا قاا آيرلحلااداعلاا  اإلقهاااا   

هااا   حااالا الت.اوهاا ال.اديد  واامتتا  يلغا  جترد اإلقهاا وامان األ و  علا  اإلق
   (١٢3)ل قحل  و  األاالا الق ي ون  تها األم  نتتال  اةت ات أو س اث حمار 

(١٢4)يعام  الاد ، مبا   ذلا مسأل  اإل الا م  الاقات، وستاو  القانون  
 

لت.ااام  احملاااا م وذ ااارا محلظمااا  الا اااو الدولتااا  أن توساااتع وائااار  "يقااارا اا ا ولااا  الساااري "  -66
اادنت  الااوي  يتاارا مع التاا  الدول  أثحلا  قول  االساتاراا الساابق  بفامان أن تقت ار ساري  ا ولا  

  وأوحاااج ااحلظمااا  باااأن تُلغاااأ الدولااا  هاااذا التوساااتع (١٢5)علااا  حااااالا التهدياااد ااملا ااار ل مااا  الااااا 
  (١٢6)ت ون مهم  للدعو  وت    ال .مل ع  ااواو ااتالق  بانتها اا حقوق اإلنسان عحلدما

ن لارتا وويلاا أن تقلاتس ااسااعد  القانونتا  والايااواا ااهولا  يوأ دا اات  القانون    -6٧
ية ايااااو  الاقملااااا الاااق تاااارتا اااااوا حلت   ساااملت  الاااد ا  عااا  اً   الرساااو  القفاااائت  أوفياااا ماااا

   (١٢8)ا  ثر حرماناً تأثي ذلا   ال ئاا  ١، وأبراا الورع  اا.رت   (١٢٧)حقوعهم
وأ ااادا ااتااا  أحااادعا  ا را أن الااادعاو  القفاااائت  ألمايااا  الملتئااا  باهظااا  الت ل ااا ،  -68

علا  اً وأوحج األ وم  براال  األواقا اإلقرائت  وتلا ااتالق  بالت ل   عا   اها  ااادعت حرحا
  (١٢9)ت ا س  ر  اللالو  ية الادال 

علقها  نق مل جير حىت اآن أي  را ملموس إلن.اا   وأعربج محلظم  الا و الدولت  ع  -69
آلت  متما ت  مع حقوق اإلنسان للتعقتى   ما مف  م  انتها اا وجتااوااا ألقاوق اإلنساان 

  (١3٠)ال.مالت  آيرلحلداوعاج خال  عقوو م  الاحلمل الستاسأ   
اوعاا اا االو  الدولا    مهم  التعقتاى   اً وأوحج ااحلظم  بأن تحلق  اامل   ااتعد   ور  -٧٠

  (١3١)ييذا  احملتالاي    اذارج م  جلحل  االستاملاراا وا م  التاب  لل اان ية هتئ  عفائت  مستقل 

 (١3٢)األرياا ا ساست  واألى   اا.ار     األتا  الاام  واألتا  الستاست   
( أن األى   األ او  علا  SSIRCس تلحلدا )اذ را األمل  م  أق  حري  اإلعال     -٧١

  (١33)  ال. ا ت  وااسا ل اً  ا يسثر سلملاً ااالوماا باا يفُامل تدرجيت
وأعربج محلظم  مراسلون بال حدوو ع  علقها ياا  م.ارو  عاانون سال اا التعقتاى الاذي  -٧٢

االسااتاملاراا يااراو لااق أن زاا  حماا  عااانون تحلظااتم ساال اا التعقتااى،  نااق يساامط لل.اار   وو اااالا 
 -   وأوحاااج رايااج ووتااا (١34)باااعرتاا االت ااااالا وااهااا و ايحلهاااا وون يخ ااار مساااملى بااذلا

  (١35)اامل   ااتعد  الدول  با اذ اماناا ألماي  سري  ااواو ال ع ت ، وحري  التاملي
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الدول  باأن ت  ا  اساتمرار حريا  اذاك التعرياري واساتقال   ١6وأوحج الورع  اا.رت    -٧3
وأوحاااااج الورعااااا    (١36)هتئااااااا الملاااااو الاامااااا  مبوقاااااحل ااتثااااااق اجلدياااااد هلتئااااا  اإلذاعااااا  ال ي انتااااا 

الدولاا  باأن تااوائم عواعاد الملالةاااا اجلحلائتا  ااملهماا  ماع ماااايي حقاوق اإلنسااان، ماا   ١6 اا.ارت  
  (١3٧)خال  تقتتد ن اعها وتدارا اللملس الذي يارتيها

 ال ساتماعلا  عفاايا الملتئا ، و اً جتارد احملتالات سالمت وعالج اات  أحدعا  ا را يناق م -٧4
مااا  خاااال  اللالاااو  ية ت تتااامل احتالاقاااا م علااا  أااااا قااارائم يخاااال  بالحلظاااا  الااااا ، وأوحاااج 
باحرتا  حى اجملتمع ااادين   التاملاي وت اوي  اجلماتااا، بوساائ  محلهاا مراقاا  عملتااا ال.ار   

أن  ارساا   ١6  وذ اارا الورعاا  اا.اارت   (١38)ملتئتاا ااتالقاا  بتااأمت االحتالاقاااا علاا  القفااايا ال
واع احملتالات  اج ااراعملا  وتساالت   ا   ر اا م وت ار ا م يرتتاحل علتهاا وحامهم وما   اأاا 

  (١39)أن جتمد يعما  حقوق التالمع والتاملي
أن عاااانون  ساااحل التأيتاااد يقتاااد حريااا  اا.اااار     ال.اااسون  ١6وأ اادا الورعااا  اا.ااارت    -٧5

أناااق ي اااافحل علااا  ااحلظمااااا  قتاااى أهااادا ها  ١٠بتحلماااا ذ ااارا الورعااا  اا.ااارت    ،(١4٠)ت الستاسااا
، وأ ااوا (١4٢)"بحلاد محلاهفا  الادعو "مقرتحااا يوراج  ١٠  وانتقدا الورع  اا.ارت   (١4١)اذيي 

اات  أحدعا  ا را أن هذا الملحلد يذا ن ذ  ستمحلع ااحلظماا اذيي  وةيها م  اهلتئااا ااتلقتا  
  وأوحاج ااتا  أحادعا  (١43) موا  الاام  م   ارس  الفغك ل سحل تأيتد األ وما  وال ااانل

  (١44)ا را األ وم  برقرا  استاراا مستق  لتستتس جلحل  اجلماتاا اذيي 
ب.اأن االمتثاا   ح اا  احمل ما  ا وروبتا   48-١١٠أن التوحت   ١٠وتات  الورع  اا.رت    -٧6

،  ن ا ح ا  ااتالق   قوق الت ويج للسالحلا  ال تاا  عالق ألقوق اإلنسان  مل تُلحلف
(١45)  

 (١46)حظر اتع أ  ا  الرق  
ع  يوخا   ستحلاا ت.اريات  مباا   ذلاا سا  القاانون ااتالاى  ١3أبلغج الورع  اا.رت    -٧٧

اساتمرار الاقملااا الاق وين.ا  م وات  ا ا ع  الرق، بتحلما أ ارا ية  ٢٠١5بالرق ااااحر لاا  
  (١4٧)تارتا محاي  الفعايا، ومحلها تدين مستوياا ااالحقاا القفائت  واإلواناا

اً، ن اذا قائتا (١48)باأن التوحاتاا ااتالقا  باالجتاار بالمل.ار ١٠وأ اوا الورع  اا.ارت    -٧8
  واا.ور  ل حلها ال تاا    خ ر  ن الفعايا يواقهون حاوب    األ و  عل  اذدماا ال ملت

أن الاما  ااحلالتت ااهااقري  يااانون حااالا تاااو   ١3  وأ دا الورع  اا.رت   (١49)والقانونت 
أناااق رةاام تأيتااد الدولاا  لتوحاات  االساااتاراا  ١3  واعتاا ا الورعاا  اا.اارت   (١5٠)االجتااار والسااار 

قاناحل  تاادبي زااو  ب.اأن اإلبقااا  علاا  تأ اي  الامااا  ااحلااالتت ا  ٢٠١٢الادوري ال.ااام  لاااا  
  (١5٢)،  رن هذه التوحت  مل تحل ذ(١5١)وون استغال  الاما  ااهاقري 

األى   اذ وحت  واألتا  اُ سري   
(١53)

 
الاااذي ت.ااارت ق اً ( أن واقاااحل ح ااا  الملتانااااا سااال NCأ ااادا محلظمااا  الوحاااو  اآن ) -٧9

   (١54)حقوق اإلنسان إلعما  الدول  ي.   اعتدا  عل  اذ وحت  ال روي ، وتا تالً 
وبتحلااج و الاا  اال اااو ا وروس ألقااوق اإلنسااان أنااق باااد عاارار حم ماا  الاااد  الالتااا باااد   -8٠

مع األاى   األتاا  اذاحا  ومحايا   ٢٠١4انسالا  عانون ح   الملتاناا وسل اا التعقتى لاا  
يتفام  ا ارتاح ح او  أوامار الملتاناا ال.ا ت ، روا األ وم  ال ي انت  بحل.ر م.ارو  عاانون 

  (١55)الت تت  عل  يذن عفائأ
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وأ اااارا الو الااا  ية أن سااامل  اللالاااو  ية احملاااا م لتساااج متاحااا  مااا  الحلاحتااا  الاملتااا   -8١
  (١56)ل  راو للع و  عل  ق  مالئم لفرر اذفو  للمراعمل  ةي اا.روع 

 الحقوق االلتصادية واالقتماعية والثقافية -٣ 

(١5٧)ام  و  ظروف عم  عاول  ومواتت األى   ال  
  

أ ااد مر ااا الحلقاباااا االساا تلحلدي أن اتملااا  ستاساااا تايااد ماا  ر ااع الفااوابك التحلظتمتاا   -8٢
ع  سوق الام  ست فأ   اايا  اا ااف ية ايااو    الاقاوو االساتغاللت  وتراقاع   ماادالا 

  (١58)الام  الالئى
 6٢-١١٠مااااا   ٢٠١٢لااااااا   الااااادوري ال.اااااام و تماااااا يتالاااااى بتوحاااااتاا االساااااتاراا  -83
( علااا  أن هحلااااا Nourish Scotland،  ااادوا محلظمااا  التغذيااا    اسااا تلحلدا )(١59)65-١١٠ ية

 الو   ملي    ا قور بت اجلحلست، وأن يحالث الفمان االقتماعأ أثر ب ور  ةي متحلاسمل    
أن هاااااذه التوحاااااتاا مل تحل اااااذ  ١٠  واعتااااا ا الورعااااا  اا.ااااارت   (١6٠)الحلساااااا  وا   اااااا  وااااااااوعت

  (١6١)بال ام ، م.دو  عل  أن حاالا التمتتا   الام  والتمتتا اارتملك باألم   دا أيفاً 
حاادو  ٢٠١6عا  باال  القلاى ما  أن عاانون الحلقابااا لااا   ١٠وأعرباج الورعا  اا.ارت    -84

ين هاااذا  ١6ا.ااارت   ، وعالاااج الورعااا  ا(١6٢)عتملااااا عانونتااا  ووااااع عقملااااا عانونتااا  قدياااد   ملاااي 
  (١63)القانون عتد اإلارات واألر   الق اعت ،  ا يقوا حري  التاملي وت وي  اجلماتاا

 (١64)األى   الفمان االقتماعأ  
 اإلن ااقأن يحالث الرعايا  االقتماعتا  مل يساتهدف خ ا   ١٢ذ را الورع  اا.رت    -85

الرعاياا  االقتماعتاا  وحم ااااا الاماا  ماا  خااال  خ اا  عااالواا اً األ ااومأ  عسااحل، باا  أيفاا
ذ ااارا محلظمااا  التغذيااا    و   (١65)جتمتاااد اساااتعقاعاا الفااامان االقتمااااعأ و دياااد ساااقمل هلاااا

اسااا تلحلدا أنااااق   الوعااااج ن سااااق الااااذي خ فااااج  تااااق اإلحااااالحاا أهلتاااا  الفاااامان االقتماااااعأ 
  أةا   ئااا وحدا محلها ب.    ملي، عملاج األ وما  علا    تامل الااحل  الفارييب عا   اها

  (١66)الدخ  وع  ااسسساا التالاري 

 (١6٧)األى   مستو  مات.أ الئى  
تر  محلظم  التغذيا    اسا تلحلدا أن جماا  ال ار  ااالتا  ااتاحا  للع او  علا  الغاذا  و  -86

هااااو اجملااااا  الااااذي  ااااهدا  تااااق الدولاااا  أ اااا  تراقااااع محلااااذ قولاااا  االسااااتاراا الاااادوري ال.ااااام  
ذاا  ٢٠١٢و تماااااا يتالاااااى بتوحاااااتاا االساااااتاراا الااااادوري ال.اااااام  لااااااا    (١68)٢٠١٢ لااااااا 
، ذ را محلظم  التغذي    اس تلحلدا أنق   ظا  ةتاات خ ا  اسارتاتتالت  لت اوير األاى (١69)ال ل 

ية أن  ١4  وأ ااااارا الورعاااا  اا.اااارت   (١٧٠)  الغااااذا ، ظلااااج اإلقاااارا اا متملايحلاااا  وةااااي متسااااق 
  (١٧١) القفا  عل  انادا  ا م  الغذائأح وم  الدول  مل ت   استملاعت   

أناااق بساااملحل التغتاااياا األديثااا    الستاسااااا الاامااا  و   ١٠وأ ااادا الورعااا  اا.ااارت    -8٧
الت.ريااا الق تراقاج ماها عدر  نظا  الرعاي  االقتماعت  عل  الت دي لل قر،  ا ترتحل علتق 

توحتاا م  توحاتاا االساتاراا الادوري  تأثي سليب   ال ئاا االقتماعت  الفات  ،  رن أربع
أناااق  ١4  وأباااراا الورعااا  اا.ااارت   (١٧٢)مل تحل اااذ بال امااا  وباتاااج   خ ااار ٢٠١٢ال.اااام  لااااا  
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بااالرةم ماا  تأيتااد هااذه التوحااتاا،  قااد اسااتمرا األ وماا    يقاارا  يحااالحاا واسااا  الحل اااق 
االسااا تلحلدي ية هاااو الامااا  ةااااي   وأ اااار مر اااا الحلقابااااا (١٧3)علااا  نظاااا  الرعايااا  االقتماعتااا 

اآماااا ، وال ملتااااا  الاقابتاااا  وااهتحلاااا  لحلظااااا  االسااااتعقاعاا، والتا تفاااااا الواسااااا    اذاااادماا 
  (١٧4)الاام ، واياو  ت التمل اإلس ان

 ٢٠١٢وأبلغااج حر اا  الرحاا  بأنااق رةاام عملااو  توحاات  االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااا   -88
رن اال تقااار ية مواعااع للغالاار والرحاا  والرومااا عااد أقاا هم ،  اا(١٧5)ب.ااأن الساا   الالئااى وال ااع 
  (١٧6)عل  اإلعام    مملاين م.تد 

 آيرلحلااداح وماا  اامل اا  ااتعااد  مبااجلاا  مسااأل  الت.اارو    ١٢وأوحااج الورعاا  اا.اارت    -89
ال.امالت ، بسامل  محلهاا اامان وقاوو عادو أعاا  ما  األاواقا أماا  األ او  علا  الرعايا  ال ااعت ، 

    (١٧٧)اا االقتماعت ، والامال  والتالتمواذدم

 (١٧8)األى   ال ع   
 تما يتالى بتوحت  االستاراا الدوري ال.ام  ااتالق ،   ال  أمور، بفمان األاى    -9٠

األ ومااا  االسااا تلحلدي  ية اااامان مت ااات ا  ااااا   ١4وعاااج الورعااا  اا.ااارت    ،(١٧9)ال اااع 
المل.اااري  واااراااات لإلحااااب  باااق مااا  التمتاااع  قاااوعهم علااا  عاااد  اا اااابت ب ااايوس نقاااس ااحلاعااا  

ع  علقها ما  أناق مل يااد هحلااا أي  ارح  ١4  وأعربج الورع  اا.رت   (١8٠)ااساوا  مع اآخري 
  (١8١)يلاامأ بواع برنام  للتثقتمل اجلحلسأ   اس تلحلدا

هاوو احلاع اإلقهااا الدولا  علا  باذ  ماياد ما  اجل و الع مر ا محلاهف  القت    الاامل -9١
  (١8٢)ومحلع االنتعار

بوعاامل اسااتادا  القااو  اا ر اا  اااد ا  اااا  واخاا  ووائاار  ٧وأوحااج الورعاا  اا.اارت    -9٢
  وأوحااج ااتاا  ألاهااالر اساا تلحلدا بااأن ت  اا  األ وماا  للم ااابت (١83)خادماا ال ااع  الاقلتاا 

  وأ اادا (١84)راا الااق تااسثر  ااتهمبالاتااق ومقاادمأ الرعاياا  هلاام يم انتاا  اا.ااار   ال التاا    القاارا
( علاا  التااأثي السااليب لستاساااا ااااادراا الااق جتاار  ا  اااا  الااذي  Releaseمحلظماا  ريلااتس )

  (١85)يتاا ون ااادراا

 حقوق أشخاص محددي  أو فئات محددة -٤ 

 (١86)اارأ   
 (١8٧)اااااارأ ماااا  التوحااااتاا ب.ااااأن الاحلاااامل اااااد اً أن عاااادو ١٠أ اااااوا الورعاااا  اا.اااارت    -93
، مس ااااد  علاااا  اال تقااااار ية (١88)آخاااار ماااا  التوحااااتاا مهاااادو باااااد  التحل تااااذاً يحل ااااذ، وأن عاااادو مل
  واعتاا  م.اارو  بتاناااا حقااوق الالقئاات أن األ وماا  (١89)ي  ااأ ماا  ااااوارو ذاادماا الاادعم مااا
 ،٢٠١٢ال اااور  عاا  االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااا   ٢9-١١٠التوحاات  اً تحل ااذ يال قائتاا مل

 ن الدولاا  عااد وعاااج ل حلهااا مل ت اادق علاا  ات اعتاا  جملااس أوروبااا ب.ااأن محلااع وم ا عاا  الاحلاامل 
  وأ ااااوا و الااا  اال ااااو ا وروس ألقاااوق اإلنساااان أن الدولااا  عاااد (١9٠)ااااد ااااارأ  والاحلااامل ااحلاااا 

أوخلاج يحااالحاا ترمااأ ية توسااتع تارياامل الاحلاامل اجلحلسااأ لت.اام  اتااع ا  اااا  اجلحلساات  ةااي 
  (١9١)ب ا   أ  اهلا الراائت 
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الت وراا الت.اريات  ب.اأن الااواج القساري وت.اويق ا عفاا   ١٠وذ را الورع  اا.رت    -94
التحلاساالت  لإلناااا، وأعربااج عااا  القلااى ماا  أن مساااار التالاارد عااد لحلااع الحلساااا  ماا  اإلبااالغ عااا  

 ام ال ااااااور  عااااا  االساااااتاراا الااااادوري ال.ااااا 69-١١٠  و تماااااا يتالاااااى بالتوحااااات  (١9٢)الفااااارر
، أعربج اجلمات  الالمانت  الو حلت  ع  باال  علقهاا ياا   .ا  الدولا    مقاااا  (١93)٢٠١٢ لاا 

  (١94)أي  حال  م  حاالا ت.ويق ا عفا  التحلاسلت  لإلناا

 (١95)ا   ا   
أنق بالرةم م  حدور توحتاا عوي  ع  االستاراا الدوري  ١١أ دا الورع  اا.رت    -95

يات.ااون   ال قاار   المللااد خااال   مالياات   اا  ال ياالااون 3.9،  اارن (١94)٢٠١٢ال.ااام  لاااا  
، وأوحااج الدولاا  واأل وماااا اا وااا  اااا  القفااا  علاا   قاار ا   ااا  ٢٠١5-٢٠١4ال اارت  

  (١9٧)أولوي  و حلت 
األ وماا  باإلساارا  مبوا ما  الت.ااريااا احمللتاا  مااع ات اعتاا  حقااوق  ١١وأوحاج الورعاا  اا.اارت    -96
    عل  ال ااتد الاو   وعلا  حااتد األ ومااا اا واا  لفامان ت ملتاى أح اا  االت اعتا  مملا ار  ال

ح وماا  اامل اا  ااتعااد  واأل ومااااا  ١١  وأوحااج الورعاا  اا.اارت   (١98)وااامان التقااااأ مبوقملهااا
    (١99)اا وا  بأن تفع    محلها، بالت.اور مع أحعات اا لع ، خ   عم  ب.أن حقوق ال   

باااالت وراا  تماااا ُياااس التوحااات  ااتالقااا  بتحل تاااذ االت اعتااا   ١١ورحملاااج الورعااا  اا.ااارت    -9٧
، ل حلهاااا أ اااارا ية أن مساااسولت  التحل تاااذ التاااومأ مو ولااا  ية  رياااى م اااغر   واار  (٢٠٠)بال امااا 

  (٢٠١)التالتم ي تقر ية القدراا الفروري  والسل   الالام 
توحاااتاا ال ااااور  عااا  االساااتاراا الااادوري ال.اااام  أن ال ١٠وأ ااااوا الورعااا  اا.ااارت    -98
  وأوحااااااج الورعاااااا  (٢٠٢)ب.ااااااأن   اااااات  ساااااا  ااسااااااسولت  اجلحلائتاااااا  مل تحل ااااااذ باااااااد ٢٠١٢ لاااااااا 

  (٢٠3)بس  ت.ريااا لر ع الس  اإللاامت  للمسسولت  اجلحلائت    أعرت  رح    حل ١١ اا.رت  
لدولاااا  واأل وماااااا اا وااااا  ،   الاااا  أمااااور، أن  ظاااار ا١١وأوحااااج الورعاااا  اا.اااارت    -99

الاقوبااا  الملدنتااا  علااا  ن ااااق ا سااار ، باااالحلظر ية عاااد  يحاااراا تقاااد  ب.اااأن توحاااتاا االساااتاراا 
  (٢٠4)ذاا ال ل  ٢٠١٢الدوري ال.ام  لاا  

بتاااادي  اإلعاااالن ااتالاااى باااال وتو و  االختتااااري الت اعتااا   ١١وأوحاااج الورعااا  اا.ااارت    -١٠٠
   ا    الحلااعاا ااسالع  ل  الا  أال ي.اارا ا   اا  اجملحلادون حقوق ال    ااتالى بر راا ا

، وأ ااااارا ية أن توحااااتاا االسااااتاراا (٢٠5)  ا عمااااا  الادائتاااا    أي ظاااارف ماااا  الظااااروف
ح وم  الدول  ١١  ووعج الورع  اا.رت   (٢٠6)مل تحل ذ ٢٠١٢الدوري ال.ام  ذاا ال ل  لاا  

  (٢٠٧)سحل  ١8القواا ااسلع  ية  ية ر ع األد ا وىن لس  التالحلتد  

 (٢٠8)ا  اا  ذوو اإلعاع   
( أناااااق بساااااملحل يحاااااالحاا نظاااااا  الرعايااااا  Inclusion Londonأبلغاااااج محلظمااااا  لحلااااادن للااااادم  ) -١٠١

االقتماعتاا  والتا تفاااا   اسااتعقاعاا الرعاياا  االقتماعتاا ، باااا ا  اااا  ذوو اإلعاعاا  ياااانون 
وذ ارا ااحلظما  أن ا  ااا  ذوي اإلعاعا   (٢٠9)  مستو  مات.أ الئاى  حقهم اً وظملعاً تراقا
وا يواقهاااون مواعااامل متتتايااا  وحاااواقا ماويااا  ومسسسااات ، وأ اااارا ية أن عاااانون ااسااااوا  ي ااارا االااا ماااا

  (٢١٠)يقرا  تاديالا تتسيي  ماقول  لفمان عد  تارا ا  اا  ذوي اإلعاع  ألرمان بال 
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 (٢١١)ا علتاا  
وا يتاراون  عل  مستوياا التمتتاا اال ماوعالج حر   الرح  ين الغالر والرح  والروما  -١٠٢
ال ااور  عا  االساتاراا الادوري  56-١١٠المللد، م.اي  ية أن التوحات   ر  األتا     وأسوأ

مل تحل اااذ،  مااا توقااد اوعاااا اا مت اارر  وواسااا  الحل ااااق بلالااو  السااال اا  ٢٠١٢ال.ااام  لاااا  
  (٢١٢)التوعتمل والت تت  افايق  هذه اجلماعاال الحتاا 

( ية التمتتااا الاحل ااري CSNTNوأ ااار اال اااو الااو   جلهاااا التحلسااتى اذاحاا  بااالغالر ) -١٠3
  (٢١3)الااذي ي.اام  أنااوا   ااىت ماا  ال.ااتائم ية أعمااا  الاحلاامل واالعتاادا اا الملدنتاا  اامتتاا  أحتاناااً 

ال اااورتت عاا  االسااتاراا الاادوري  6٠-١١٠و 59-١١٠لرحاا  أن التوحااتتت واعتاا ا حر اا  ا
 ن قاارائم ال راهتاا  اااد أعلتاااا الغالاار والرحاا  والرومااا ال تالحااى ، امل تحل ااذ ٢٠١٢ال.ااام  لاااا  

  (٢١4)اارت مل  اد اجملموعاا الارعت  ا خر  يارتف  ا عل  ن س الحلعو الذي تاام  بق اجلرائم أو
بااالغالر عااا  حااادور ت ااارزاا بالغااا  الاحل اااري  مااا  وأبلاا  اال ااااو الاااو   جلهااااا التحلساااتى اذاحااا  

، وعا  ينق ال بد م  واع اسرتاتتالت  أواط م  أق  ا اذ يقرا اا (٢١5)ستاستت حملتت وو حلتت
  (٢١6)اد م  زرا عل  التمتتا والاحل ري  اد ا علتاا م  وسائك يعال  أو أ راو

ج با اااذ تاادابي ل  الاا  أال ترتتااحل وأ اااو جملااس أوروبااا أن جلحلاا  وارا  جملااس أوروبااا أوحاا -١٠4
  (٢١٧)عل  الو وراا   الحل قاا الاام  آثار سلملت  ةي متحلاسمل    ا علتاا الارعت 

وأوح  اال او الو   جلهااا التحلساتى اذاحا  باالغالر اتاع ااادارس بتعسات الت ااهم  -١٠5
  (٢١8)بت الثقا اا وجتاوا القوالحل الحلم ت  السلملت  اد ا علتاا

وأوحااج حر اا  الرحاا ،   الاا  أمااور، أن تاتااد األ وماا  حااتاة  االساارتاتتالت  الو حلتااا   -١٠6
  (٢١9)إلوماج  ائ   الروما، بالت.اور مع ااحلظماا اااحلت 

 ١4ااتالقا  باالتمتتا ال ملقاأ، أ ادا الورعا  اا.ارت    6١-١١٠و تما يتالى بالتوحت   -١٠٧
ال تاا  عائم ، وحثج ح وم  الدولا  علا  ا ااذ يقارا اا  وريا  لتالارد التمتتاا  "عقلت  الحلملذ"أن 

  (٢٢٠)٢٠١٠ال ملقأ   عانون ااساوا  لاا  

 (٢٢١)ااهاقرون والالقئون وملتمسو اللالو   
و رحج حر   الرحا   تامل أن اساتادا  خ اات ال راهتا  ما  قاناحل الستاساتت ووساائك  -١٠8

وذ اارا أنااق باااد االساات تا  ، مقملااوالً اً باتااج  تااق الاحل ااري  وخ ااات ال راهتاا  أماار اً اإلعااال  عااد هتفااأ محلاخاا
وأبلغاج  (٢٢٢)عل  اذروج ما  اال ااو ا وروس، ح الج ايااو   ملاي    اهلالمااا ااااويا  للمهااقري 

أي تااادابي ملموسااا   ٢٠١4 و الااا  اال ااااو ا وروس ألقاااوق اإلنساااان أن الدولااا  مل تحل اااذ خاااال  عاااا 
  (٢٢3)عام  الس ان م  أق  يوماج ااهاقري  واستتاا متستهدف 

أن الاا  ماا  التوحااتاا ب.ااأن حقااوق ااهاااقري  مل تحل ااذ  ١٠واعتاا ا الورعاا  اا.اارت    -١٠9
،  ن الدول  ال تاا  المللد ا وروس الوحتد الذي ال يوقد  تاق حاد اما  (٢٢4)وهأ مارا  للا ر

ع  علقها ياا  التادابي الرقاتا  مثا  يقارا  "الرتحتا   ١٠    وأعربج الورع  اا.رت (٢٢5)لالحتالاا
  (٢٢6)"واالستئحلاف الحقاً ، أوالً 
أن القانون احمللأ جيتا االحتالاا اإلواري ل  اا  اذاااات  8وأ اوا الورع  اا.رت    -١١٠

ما  اً يوما ٢8 التوحتاا اا المل  بتعديد مهلا  أع ااها 4  وأيدا الورع  اا.رت   (٢٢٧)اراعمل  اهلالر 
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  وأوحاااااج (٢٢8)اً أ أن زتالاااااا ا  ااااااا  الفااااا ا  م لقااااااالحتالاااااا للمهااااااقري ، وبأناااااق ال يحلملغاااا
الا ااااو الدولتاااا  األ وماااا  املاااا  أمااااور محلهااااا اسااااتعداا آلتاااا  رعاباااا  عفااااائت  وورياااا  تلقائتاااا   محلظماااا 
د    وأوحاااج محلظمااا  وعااام احملتالااااي    اامل ااا  ااتعااا(٢٢9)اساااتمرار احتالااااا ااهااااقري    تحلظااار
(UK-Detention Actionبأن تستعدا الدول  بدائ  جمتمات  ع  االحتالاا )(٢3٠)  

وعااا  م.اارو  بتاناااا حقااوق الالقئاات ين ح وماا  الدولاا  مل تحل ااذ توحاات  االسااتاراا  -١١١
،  ن م ااااال ال  اااا  (٢3١)ب.ااااأن تحل تااااذ ات اعتاااا  حقااااوق ال  اااا  ٢٠١٢الاااادوري ال.ااااام  لاااااا  

  ومتابااااا  ماااا  الورعاااا  (٢3٢)أاااااا ثانوياااا  بالحلساااامل  ل.ااااواة  اهلالاااار ال فاااال  تااماااا  بانتظااااا  علاااا  
،  قاد وعاج األ وما  ية (٢33)٢٠١٢لتوحاتاا االساتاراا الادوري ال.اام  لااا   ١١ اا.ارت  

   (٢34)وعمل حد الحتالاا ملتمسأ اللالو  وااهاقري  م  ا   ا 
سااع   عاد  ٧٢مهلا  ونوه م.رو  بتاناا حقوق الالقئات برحادار عاانون ياحلس علا   -١١٢

اً بتااد أنااق الحاا  أن  ااواة  اهلالاار   ثااي اً، حممااوواً أع اا  الحتالاااا األواماا ، باعتملااار ذلااا ت ااور 
  (٢35)اللتااما ا الدولت  تغلحل التاا  األ وم  ب ون حقوق الالقئاا و قاً  ما

 علاا  امتحلااا  األ وما  عاا  االسااتمرار   تقاادد وعاام محلاسااحل ٢وأ ادا الورعاا  اا.اارت    -١١3
، وأوحاااج،   الااا  أماااور، باااأن يساااتمر الااادعم ااسااااعد (٢36)التمساااأ اللالاااو  ااقملولااا   لملاااا م

  وأوحااج (٢3٧)لالقئاات حااىت يساات تد الالقاا  ماا  أوة اسااتعقاعاا الرعاياا  االقتماعتاا  الااماا 
،   ال  أمور، أن تو ر األ وما  مساتو  ما  الادعم اإللااماأ التمساأ اللالاو  ٢الورع  اا.رت   

  (٢38)ا ية أن ياوووا ية بلداام ا حلت  أو حىت األ و  عل  يذن بالملقا    المللديم
ال ااور   (٢39)١١5-١١٠١وذ را راب ا  التونتساتمل   اامل ا  ااتعاد  أن التوحات   -١١4

مل تحل ااذ، وأو حااج األ وماا  بحلااا  علاا  ذلااا أن  ٢٠١٢عاا  االسااتاراا الاادوري ال.ااام  لاااا  
  (٢4٠)حتالاا ا   ا   ةراا اهلالر ، وتقدد بدائ  محلاسمل  ع  ذلاالاً اائتاً تفع حد

 (٢4١)عدلو اجلحلست   
اً علا  اإلقارا اا ااساتقل  ااحلط ا  ااا  عادلأ اجلحلسات  يذنا 8بتحلما أثحلج الورع  اا.رت    -١١5

اجلحلسات ، ال ساتما بالملقا ، ال تاا  هحلاا أوقق ع اور هاما ، محلهاا ااااملا  التمتتايا  ل  ااا  عادلأ 
 تماا يتالاى بغتاات حقاوق االساتئحلاف، واناادا  ااساااعد  القانونتا  اجملانتا ، و ار  األ او  علا  الاا  

،   الااا  أماااور، باااأن تاااارتف 8  وأوحاااج الورعااا  اا.ااارت   (٢4٢)مااا  األقاااوق االعت ااااوي  واالقتماعتااا 
  (٢43)الق "بوح ق مر ا محاي   اث  "ار ا ال "الدول  "مبر ا عدد اجلحلست 

 (٢44)مناطق أو ألاليم محددة -هاء 
أوحااا  ال رياااى الااادو  ل.اااسون ا علتااااا،   الااا  أماااور، األ ومااا  بتتساااي ووعااام حاااى  -١١6

  (٢45)الت.اةوستت   الاوو  ية اجلار عل  ال ور
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