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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الحادية واألربعون 
 2022الثاني/نوفمبر  تشرين 7-18

 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتيجة االستعراض  21/16و  1/5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
والتقرير تجميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالة، وهو مقّد  في  اااااااا   .  (1)السااااااااا  

 موجز تقّيدًا بالحّد األقصى لعدد الكلمات.

 والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان نطاق االلتزامات الدولية -ثانياا  

،  اااجعل اللجاة المعاية بالق ااا  على التمييز ماااد المرأة المملكة المتحدة لبري انيا  2019في عا    -2
العظمى وأيرلادا الشااااااامالية على التصااااااادي  على االتلامية الدولية لحمالة حقوق جميع العماف الم اجرين وأفراد  

وأوصااااااال ماظمة األمم المتحدة  .  (2)جميع األ اااااااااخ من االلتلا  القساااااااري أسااااااارهم واالتلامية الدولية لحمالة  
لل لولة )اليونيسااااااي ( بقن تصاااااادق المملكة المتحدة على البروتو وف االلتياري التلامية حقوق ال ل  المتعل   

وأوصاااااااال اللجاة المعاية بالق ااااااااا  على التمييز مااااااااد المرأة بقن تصاااااااادق المملكة  .  ( 3)بإجرا  تقدلم البالغات
 .(4)المتحدة على اتلامية مجلس أوروبا للوقالة من العاف مد الاسا  والعاف العائلي وم افحت ما

،  اااااااااااجعل لجاة مااه اااااااااااة التعذيا المملكة المتحدة على الاظر في  صااااااااااادار  2019وفي عا    -3
من اتلامية مااه اااااااااة التعذيا وغير  من مااااااااارو  المعاملة أو    22اإلعالن الماصاااااااااوخ عليد في المادة  

قوبة القاسااااااااية أو الال نسااااااااانية أو الم ياة، واالعترا  بالتصاااااااااخ اللجاة في تلقي البالغات الواردة من الع
، دعاا المقرر الاااخ المعاي بااأل اااااااااااااا ااف 2019وفي عاا  .  (5)األفراد الااامااااااااااااااعين لواليت اا والاظر في اا

ملكة المتحدة  لى  المعاصاااارة للعاصاااارية والتمييز العاصااااري و ر  األجانا وما يتصاااا   ذل  من تعصااااا الم
من االتلامية   4، وساااااحا  عالن ا التلسااااايري بموجا المادة  14قبوف  جرا  البالغات اللردلة بموجا المادة  

 .(6)الدولية للق ا  على جميع أ  اف التمييز العاصري 
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، أوصااااااال اللجاة المعاية بحقوق األ اااااااااخ ذوي اإلعاقة بقن تساااااااحا المملكة  2017وفي عا    -4
.  ( 7)()أ( و) ( من اتلاااميااة حقوق األ ااااااااااااااااااخ ذوي اإلعاااقااة2)24و  18المتحاادة تحلظ ااا على المااادتين 

و ررت اللجاة المعاية بالق ااااااا  على التمييز مااااااد المرأة توصاااااايت ا السااااااابقة بقن تسااااااحا المملكة المتحدة  
 .(8)تحلظات ا على اتلامية الق ا  على جميع أ  اف التمييز مد المرأة 

ليونيسااي   لى أن المملكة المتحدة احتلظل بإعالن ا التلساايري  يما يتعل  بالبروتو وف  وأ ااارت ا -5
والحظل ملومية  ؤون  .  (9)االلتياري التلامية حقوق ال ل  بشقن ا تراك األطلاف في الماازعات المسلحة

لالجئين لتشاااام  الالجئين أن المملكة المتحدة لم توسااااع ن اق الت بي  اإلقليمي لالتلامية الااصااااة  ومااااع ا
 .(10)أنغيال أو  رمودا أو جزر فرجن البري انية

وتقرير ماتصااااااااااااااف المادة عن تالياذ التوصاااااااااااااايات    2018وقدمل المملكاة المتحادة تحاديثاا في عا    -6
 .(11)المابثقة عن الجولة الثالثة لالستعراض الدوري الشام 

م المتحدة السااااااااامية لحقوق  وقدمل المملكة المتحدة مساااااااااهمات مالية ساااااااااوية  لى ملومااااااااية األم -7
،  2019و  2018اإلنساااان، بما في ذل   لى صاااادوق األمم المتحدة للتبرعات ل اااحالا التعذيا، في عامي  

  2018 وصادوق األمم المتحدة االستئماني للتبرعات من أج  م افحة أ  اف الرِّق المعاصرة، في اللترة من
والدوف    سااااعدة التقاية لدعم مشاااار ة أق  البلدان نمواً ، وصاااادوق التبرعات االساااتئماني لتقدلم الم2021 لى  

، وصااااااادوق األمم  2021و 2019الجزرية الصااااااغيرة الاامية في أعماف مجلس حقوق اإلنسااااااان، في عامي  
2021و 2020المتحدة للتبرعات من أج  التعاون التقاي في ميدان حقوق اإلنسان، في عامي 

(12). 

 اإلنساناإلطار الوطني لحقوق  -ثالثاا  

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

،  2022لالف التحديث الشااااالوي في الدورة الامساااااين لمجلس حقوق اإلنساااااان، في حزيران/يونيد   -8
ستبداف قانون  الأعربل ملومة األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان عن قلق ا  زا  ل ط المملكة المتحدة  

ملكة المتحدة  وأوصاال اليونيسااي  بقن تحافم الم.  (13) تشااريعات أرثر محدودلة  1998حقوق اإلنسااان لعا   
على نلس المسااااااااااتو  من حمالة حقوق اإلنسااااااااااان التي يوفرها قانون حقوق اإلنسااااااااااان في  اااااااااارعة الحقوق  

 .(14)البري انية وأن تدرج حقوقا  ما ية لاصة بال ل 

والحظال لجااة ماااه ااااااااااااااة التعاذياا أن للمملكاة المتحادة نظااماًا قاانونياًا مزدوجاًا، وأن اا ومااااااااااااااعل   -9
ريعات لغرض تاليذ اتلامية مااه ااة التعذيا وغير  من ماارو  المعاملة أو  مجموعة من السااياسااات والتشاا

العقوبة القاساااية أو الال نساااانية أو الم ياة، وأوصااال اللجاة بقن تدرج المملكة المتحدة جميع أح ا  االتلامية  
حقوق  وقدمل لجاة حقوق األ ااااخ ذوي اإلعاقة توصاايات مماثلة  يما يتعل  باتلامية  . (15)في تشااريعات ا

 .(16)األ ااخ ذوي اإلعاقة، وقدمل اليونيسي  توصيات  يما يتعل  باتلامية حقوق ال ل 

 الهياكل األساسية المؤسسية وتدابير السياسة العامة -2 

باأل ا اف المعاصارة للعاصارية والتمييز العاصاري و ر  األجانا    ةالمعاي  ةالااصا  ةالمقرر   لأوصا -10
وما يتصااا   ذل  من تعصاااا بقن تكل  المملكة المتحدة أال يؤدي تاليذ نتائ  قرار المملكة المتحدة بمغادرة  

 .(17)االتحاد األوروبي، أي قرار ’’البري سيل‘‘،  لى تراجع عن المستويات الحالية لحمالة حقوق اإلنسان
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 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -عاا راب 

تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسااااان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساااااني  -ألف 
 الواجب التطبيق

 المساواة وعدم التمييز -1 

أوصااااااال اللجاة المعاية بحقوق األ اااااااااخ ذوي اإلعاقة بقن تدرج المملكة المتحدة صاااااااراحة في  -11
الوطاية الحمالة من التمييز المتعدد األ ا اف والمتعدد الجوانا على أساان نوا الجاس أو السان  تشاريعات ا 

 .(18)أو العرق أو اإلعاقة أو ومع ال جرة أو اللجو  و/أو أي ومع آلر 

و ررت اللجاة المعاية بالق اااااااااا  على التمييز ماااااااااد المرأة اإلعرا  عن قلق ا  زا  عد  توسااااااااايع   -12
وأوصاااااال اللجاة بقن تاقل المملكة  .  (19)ليشاااااام  أيرلادا الشاااااامالية  2010المساااااااواة لعا     ن اق ان باق قانون 

يرلادا الشاااااااامالية ل اااااااامان توفير الحمالة للمرأة، وماااااااامان الت بي  الموحد لواجا  أالمتحدة تشااااااااريعات ا في 
 .(20)اناالمساواة في الق اا العا  ومراجعتد من أج  معالجة التمييز المتعدد األ  اف والمتعدد الجو 

والحظل المقررة الااصة المعاية باأل  اف المعاصرة للعاصرية والتمييز العاصري و ر  األجانا   -13
وما يتصااا   ذل  من تعصاااا مع االرتيال أن المملكة المتحدة أو رت رول الفيادة في المجاالت الرئيساااية،  

عليد الفيا  بد من أج  التصاااااااااااااادي ل  اااااااااااااا اف  وقالل  ن البلد ال يزاف أمامد الكثير من العم  الذي يتعين 
وأوصااال بقن تزي  المملكة المتحدة الحواجز ال ي لية التي  .  (21)ال ي لية للتمييز العاصاااري وتحقي  المسااااواة 

تحوف دون تمتع األقليات العرمية واإلثاية بحقوق اإلنسان على قد  المساواة ودون تمييز، بما في ذل  الح   
 .(22)و  معيشي الئ في الصحة والح  في مست

 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعذيب -2 

أعربال لجااة ماااه اااااااااااااااة التعاذياا عن قلق اا  زا  ماا وردهاا من تقاارير تع س زياادة ملحوواة في  -14
والمتحولين    حاالت الجرائم العاصاااارية و رااية األجانا ومعاداة السااااامية ومعاداة المساااالمين وذوي اإلعاقات

 .(23)جاسيا في الساوات األليرة

وأعربل لجاة مااه ااة التعذيا عن تقديرها للمعلومات التي قدمت ا الح ومة بشااقن األنظمة التي   -15
تح م اسااااااتادا  أساااااالحة الصاااااادمات الك ربائية وما يتصاااااا   ذل  من تدريا محدد للموولين الم للين بإنلاذ  

.  ( 24) الزيادة المبلغ عا ا في اسااتادام ا غير المتااسااا مااد أفراد األقلياتالقوانين، لكا ا تشااعر بالقل   زا   
وأوصاااااااال اللجاة بقن تكل  المملكة المتحدة اسااااااااتادا  أساااااااالحة الصاااااااادمات الك ربائية ب ريقة تمتث  امتثااًل  

 .(25)صارمًا لمبادئ ال رورة والتلويض والتااسا

للتدا ير المتاذة لالسااااتعامااااة عن السااااجون القدلمة  وأعربل لجاة مااه ااااة التعذيا عن تقديرها   -16
بمراف  سااااااجون جديدة، والج ود المبذولة للحد من اسااااااتادا  السااااااجن للترات قصاااااايرة في اساااااا تلادا وأيرلادا  
الشمالية، لكا ا تشعر بالقل   زا  االرتظاظ وسو  األحواف في بعض السجون الماصصة للمجرمين الذ ور  

باأل ااا اف المعاصااارة للعاصااارية والتمييز العاصاااري   ةالمعاي  ةالااصااا  ةالمقرر   لظوالح.  (26)في  نكلترا وويلز 
و ر  األجانا وما يتصا   ذل  من تعصاا أن المجرمين من األقليات العرمية واإلثاية لشا لون األغلبية في 

وأوصاااااال اللجاة اللرنية لماع التعذيا وغير  من ماااااارو   .  (27)سااااااجون البالغين واألحداح على حد سااااااوا 
عاملة أو العقوبة القاسااااية أو الال نسااااانية أو الم ياة بقن تتاذ المملكة المتحدة الا وات الالزمة ل اااامان  الم

أال يا وي استادا  االحتجاز على تمييز مد فئات معياة، وأال تستاد عمليات االعتقاف والتومي  والتلتيش  
 .(28) لى المظ ر أو االنتما   لى جماعات قومية أو  ثاية
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وأوصاااااااااااااال اللجااة اللرنياة لماع التعاذياا وغير  من ماااااااااااااارو  المعااملاة أو العقوباة القااسااااااااااااااياة أو   -17
الال نساااااااااااانية أو الم ياة بقن تعزز المملكة المتحدة الرقابة على اساااااااااااتادا  القوة في جميع أمارن االحتجاز 

لرنية بقن تدم   وأوصااال اللجاة ال.  (29)ل ااامان عد  اساااتادا  القوة  ال  ذا  انل مااارورية ومتااسااابة للغالة
المملكاة المتحادة قواعاد األمم المتحادة الاموذجياة الادنياا لمعااملاة السااااااااااااااجااا  )قواعاد نيلسااااااااااااااون مااناديال( ودلي   
التقصاي والتوثي  اللعالين للتعذيا وغير  من مارو  المعاملة أو العقوبة القاساية أو الال نساانية أو الم ياة  

 .(30)جاف الرعالة الصحيةفي المااه  التدريبية للشرطة والعاملين في م

وأوصااااال اللجاة المعاية بالق اااااا  على التمييز ماااااد المرأة بقن تواصااااا  المملكة المتحدة وماااااع   -18
وأوصال اللجاة  . (31)اساتراتيجيات  ديلة إلصادار األح ا  واالحتجاز للاساا  المدانات بارتكا  جرائم بساي ة

قوبة القاسااااااية أو الال نسااااااانية أو الم ياة بقن توفر اللرنية لماع التعذيا وغير  من ماااااارو  المعاملة أو الع
 .(32)المملكة المتحدة رعالة صحية عقلية تلبي احتياجات جميع المحتجزين

وأوصاااااال لجاة مااه ااااااة التعذيا واللجاة اللرنية لماع التعذيا وغير  من ماااااارو  المعاملة أو   -19
كة المتحدة في تشااااااريعات ا واللة وساااااال ات أمانة  العقوبة القاسااااااية أو الال نسااااااانية أو الم ياة بقن تحدد الممل

وأع اا  اللية الوقائية الوطاية، وأن ت امن اساتقالف عمل م وتكل  حصاوف أمانة اللية وال يئات األع ا   
 .(33)في ا على الموارد الكا ية

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

اصاارية والتمييز العاصااري و ر  األجانا  أ ااارت المقررة الااصااة المعاية باأل اا اف المعاصاارة للع -20
وما يتصا   ذل  من تعصاا  لى أن القوانين والساياساات األحدح ع دا لم افحة اإلرها  قد أدت  لى تلاقم  

تتعل  بعد  وجود    "الماع"مشاااااعر  رااية اإلسااااال . وأ ااااارت  لى أن الشااااواغ  الرئيسااااية بشااااقن اسااااتراتيجية 
عن قلق ا من أن الغموض في   "الفيم البري انية". وأعربل أل اً و   ""اإلرهاو  تعريلات وامحة لاااااا "الت ر "

من جانا المعلمين    "واجا الماع"المصاااااااا لحات قد لم د ال ري  للتاليذ غير المتااسااااااااا والتمييزي لااااااااااااااااااااااا 
وأوصل المقررة  .  (34)والممرمين واألطبا ، الذين ومعت م الح ومة في الا وط األمامية لم افحة الت ر 

لتدا ير م افحة اإلرها  بغية    امالً   وأن تجري استعراماً   "واجا الماع"الااصة بقن تعل  المملكة المتحدة  
 .(35)ليات العرمية واإلثاية والديايةالق ا  على أي أثر تمييزي وغير متااسا على األق

 إقامة العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -4 

أحاط المقرر الااخ المعاي بمسااااااقلة اللقر المدقع وحقوق اإلنسااااااان علما بانالاض عدد حاالت   -21
لقانونية يؤدي  لى تلاقم اللقر  طلا المسااااااعدة القانونية المدنية، والحم أن عد  الحصاااااوف على المسااااااعدة ا

وأوصااااااااال اللجاة المعاية بحقوق األ اااااااااااخ ذوي اإلعاقة بقن تقد  المملكة المتحدة مسااااااااااعدة  .  (36)المدقع
قانونية مجانية أو ميسااااااااااورة التكللة ل  ااااااااااااخ ذوي اإلعاقة، وأن تكل  لجميع األ ااااااااااااخ ذوي اإلعاقة  

 .(37)  الق ائيالترتيبات التيسيرية اإلجرائية الكا ية في الاظا

وأوصاااااااااااااال اللجااة اللرنياة لماع التعاذياا وغير  من ماااااااااااااارو  المعااملاة أو العقوباة القااسااااااااااااااياة أو   -22
الال نسااااااانية أو الم ياة بقن تتاذ المملكة المتحدة تدا ير عاجلة لمعالجة أساااااابا  عد  التااسااااااا العرقي في 

 .(38)نظا  العدالة الجاائية

المعاي  تعزيز الحفيقة والعدالة والجبر ومااااااااامانات عد  التكرار، والمقرر  وأعر  المقرر الااخ   -23
الااخ المعاي بحاالت اإلعدا  لارج ن اق الق ااا  أو بإجرا ات موجزة أو تعساالا، عن قلق ما  زا  ل ط  
المملكة المتحدة لسااااان قانون يا  على العلو بح م الواقع عن االنت ارات الجسااااايمة لحقوق اإلنساااااان التي  

 .(39)بل أثاا  االم رابات في أيرلادا الشماليةارتك
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 الحّريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -5 

باأل اا اف المعاصاارة للعاصاارية والتمييز العاصااري و ر  األجانا    ةالمعاي  ةالااصاا  ةشاااطر المقرر ت -24
 لى    "واجا الماع"وما يتصاااا   ذل  من تعصااااا لجاة الق ااااا  على التمييز العاصااااري قلق ا من أن يؤدي  

هواجس تجا  أفراد المجتمعات المساااالمة، وزيادة التاميط على أسااااان العرق و/أو الدين، والتقثير ساااالبا على  
 .(40)لتعبير والتعليم وحرية الدينالح  في حرية ا

وترحا اللجاة المعاية بالق اا  على التمييز ماد المرأة  تزايد تمثي  الاساا  في البرلمان والق اا    -25
والشااارطة، ولكا ا تعر  عن قلق ا  زا  نق  تمثي  المرأة في الحياة الساااياساااية والعامة، وال سااايما في أيرلادا  

يرلادا  أقن تتااذ المملكاة المتحادة تادا ير لمعاالجاة تادني تمثيا  المرأة في  وأوصاااااااااااااال اللجااة با.  (41)الشااااااااااااااماالياة
الشاامالية، واتااذ تدا ير محددة ال د  لتحسااين تمثي  المرأة في الحياة السااياسااية والعامة، بما في ذل  زيادة  

مان والسااااال ة  تمثي  الاساااااا  "األفريفيات والسااااايويات ومن األقليات اإلثاية" والاساااااا  ذوات اإلعاقة في البرل
 .(42)الق ائية ومااصا صاع القرار 

 الحق في الخصوصية -6 

طلبال اللجااة المعاياة بحقوق اإلنساااااااااااااااان  لى المملكاة المتحادة أن تقاد  معلوماات ملصاااااااااااااالاة عن  -26
ال اااامانات الجديدة الم بقة على نظا  المرامبة، وال اااامانات الم بقة على ال لبات المقدمة من الح ومات  
األجابية لتبادف المعلومات االساااتابارية، وأنشااا ة المرامبة التي لقو    ا موولو الدوف الحليلة على أرامااي  

 .(43)الدولة ال ر  أو عبرها

 الحق في الزواج والحياة األسرية -7 

الحظال ماظماة األمم المتحادة للتربياة والعلم والثقاافاة )اليونساااااااااااااا و( أناد على الرغم من أن الحاد   -27
سااااة، فإن الحد األدنى لسااان الزواج    18ى القانوني لسااان الزواج في  نكلترا وويلز وأيرلادا الشااامالية هو  األدن

وأوصاااااااال اليونساااااااا و بقن تاظر المملكة  .  (44)ساااااااااة وال يت لا الزواج موافقة الوالدين  16في اساااااااا تلادا هو  
 .(45)ساة 18المتحدة في موا مة التشريعات ل مان تحديد الحد األدنى لسن الزواج  ا 

وأوصااااااال اللجاة المعاية بالق اااااااا  على التمييز ماااااااد المرأة بقن تكل  المملكة المتحدة أن تا    -28
الشاااااروط القانونية الجديدة لل الق على ال الق بالتراماااااي، وأن تلرض التساااااجي  المدني للزيجات الدياية،  

 .(46)لزواج القسري بما في ذل  الزيجات اإلسالمية، وأن تعزز الج ود الرامية  لى م افحة ا

 حظر جميع أشكال الرق، بما في ذلك االتجار باألشخاص  -8 

لسااااااااور اللجاة المعاية بالق اااااااا  على التمييز ماااااااد المرأة القل  ألن تعري  االتجار على الاحو   -29
المملكة  وأوصاااال اللجاة بقن تكل  .  (47)المبين في القانون المتعل  بالرق المعاصاااار لشااااترط ساااالر ال ااااحية

مع التعري  الوارد في  روتو وف ماع االتجاار   المتحادة أن ل ون تعري  االتجاار بااأل اااااااااااااااااخ متسااااااااااااااقااً 
وأقرت اليونيسااااااااااااي  بقن لد  المملكة المتحدة اسااااااااااااتراتيجية فعالة  . (48)باأل ااااااااااااااخ وقمعد والمعامبة عليد

 .(49)ال حالا وحمايت مللتصدي لالتجار بالبشر وأ  اف الرق المعاصر، وعززت نظا  تحديد األطلاف 

وأوصاااااااااااااال لجااة ماااه ااااااااااااااة التعاذياا باقن تعزز المملكاة المتحادة ج ودهاا للتحقي  في ادعاا ات   -30
االتجااار بااالبشاااااااااااااار وتحسااااااااااااااين تاادريااا الموولين الم للين بااإنلاااذ القوانين وموولي السااااااااااااااجون وغيرهم من 

 .(50)المسعلين
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 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -9 

، أ ااااااااااار المقرر الااخ المعاي بمسااااااااااقلة اللقر المدقع وحقوق اإلنسااااااااااان  لى أن  2018ا   في ع -31
في المائة في الساااعة في المتوسااط، وأن ن لعملن    17,9الاسااا  لحصاالن على أجور أق  من الرجاف  اساابة 

لية  العم   دوا  جزئي، وأن معدالت الب الة للترات طويلة في أيرلادا الشاااامامجاف بشاااا   غير متااسااااا في  
وأوصااااااال اللجاة المعاية بالق اااااااا  على التمييز  . (51)تزيد على ماااااااعف معدالت ا في المملكة المتحدة    

ماااااااد المرأة بقن تزيد المملكة المتحدة من اللرخ المتاحة للمرأة للحصاااااااوف على عم  رسااااااامي، وأن تلرض  
يسااااير وصااااوف الاسااااا   على أصااااحا  العم  حمالة المرأة من التحرج الجاسااااي، وأن تعتمد تدا ير محددة لت

 .(52)الماتميات  لى اللئات الم مشة  لى سوق العم 

وأوصااااااال اللجاة المعاية بحقوق األ اااااااااخ ذوي اإلعاقة بقن ت اااااااع المملكة المتحدة ساااااااياساااااااة  -32
تووي  فعالة ل  ااااااخ ذوي اإلعاقة ت د   لى ماااامان العم  الالئ  ل م، وماااامان المساااااواة في األجر 

المتساااااوي الفيمة، وماااامان توفير الترتيبات التيساااايرية المعقولة لجميع األ ااااااخ ذوي اإلعاقة  عن العم   
 .(53)الذين لحتاجون ا في م ان العم 

 الحق في الضمان االجتماعي -10 

  أ اار المقرر الااخ المعاي بمساقلة اللقر المدقع وحقوق اإلنساان  لى أن اسا تلادا أنشاقت نظاماً  -33
 .(54)لل مان االجتماعي، لستر د بمبدأي الكرامة وال مان االجتماعي  ح  من حقوق اإلنسان واعداً 

ويساااااااااااااااور اللجاة المعاية بحقوق األ ااااااااااااااااخ ذوي اإلعاقة القل   زا  التا ي ااااااااااااااات في الدعم   -34
ة  االجتماعي، وإعانة الب الة، ومدفوعات االئتمان الشاااااااااااام ، وعد   لالة التعويض عن التكالي  المتصااااااااااال 

  ، في آذار/19-   لى أن المملكاة المتحادة تصااااااااااااااادت لجاائحاة  وفياديوأ اااااااااااااااارت اليونيساااااااااااااا.  (55)بااإلعااقاة
،  زيادة المدفوعات عن طري  نظا  الرعالة االجتمانية الشااااملة من أج  توفير دعم  ماااافي  2020 مارن

2021ل سر لالف الجائحة، ولكن توقلل هذ  الزيادة في تشرين األوف/أرتوبر 
(56). 

 الحق في مستوى معيشي الئق -11 

الحم المقرر الااخ المعاي بمسقلة اللقر المدقع وحقوق اإلنسان أند على الرغم من أن المملكة   -35
 لى    وأ اااااار أل ااااااً .  (57)المتحدة هي لامس أربر اقتصااااااد في العالم، فإن لمس سااااا ان ا لعيشاااااون في فقر 

وجود جيو  من اللقر المدقع في اساااااااااااا تلادا، على الرغم من أن ا تشاااااااااااا د أدنى معدالت اللقر في المملكة  
وأعربل اللجاة المعاية بالق اااا  على التمييز ماااد  .  (58)المتحدة، وأن ويلز تشااا د أعلى معدف لللقر الاسااابي

  لوأوصا. (59)يلجقن  لى البغا  بسابا اللقر   المرأة عن قلق ا  زا  التقارير التي تليد  تزايد عدد الاساا  الالئي
باأل اا اف المعاصاارة للعاصاارية والتمييز العاصااري و ر  األجانا وما يتصاا   ذل    ةالمعاي  ةالااصاا  ةالمقرر 

من تعصاااااااااااااااا باقن تكاافل المملكاة المتحادة اللقر المسااااااااااااااتمر، بماا في ذلا  عن طري  التصااااااااااااااادي للب االاة  
 ان ل ا    19-  أن جائحة  وفيديأردت اليونيساااااااااااو .  (60)لعم والممارساااااااااااات التمييزية  يما يتعل  بظرو  ا

وأوصاااااال اليونيسااااااي  بقن ت ااااااع المملكة  .  (61)تقثير ل ير على عدد األ ااااااااخ الذين لعيشااااااون في فقر 
 .(62)ح ومية  املة محددة زمايا للق ا  على فقر األطلافاستراتيجية المتحدة 

ع وحقوق اإلنساااااااان أن األطلاف لقتون  لى المدارن  والحم المقرر الااخ المعاي بمساااااااقلة اللقر المدق  -36
 ب ون فاااارغاااة، وأن المااادارن تجمع ال عاااا  لياااقلاااذ  التالمياااذ  لى مااااازل م ألن المعلمين لعلمون أن التالمياااذ  

 . ( 63) سيت ورون جوعا لوال ذل . وأوصى بقن تقو  المملكة المتحدة بفيان األمن الغذائي بصورة ما جية 
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خ المعاي بمسااااقلة اللقر المدقع وحقوق اإلنسااااان  لى أن اسااااتحقاقات اإلساااا ان قد  وأ ااااار المقرر الاا  -37
وأوصاى بقن تع س المملكة المتحدة  .  ( 64) تقثرت بشا    بير في ل ام أزمة حفيفية في اإلسا ان الميساور التكللة 

 . ( 65) الس ن مسار التدا ير التراجعية  وجد لاخ، مث  الحد األقصى لالستحقاقات وتا يض استحقاقات  

 الحق في الصحة -12 

ال تزاف اللجاة المعاية بالق اااا  على التمييز ماااد المرأة تشاااعر بالقل   زا  العفبات التي تواج  ا   -38
الاسااا  الماتميات  لى فئات م مشااة، مث  ملتمسااات اللجو  والالجئات، والم اجرات، ونسااا  الروما والرح ،  

وأوصااااال اللجاة بقن تعزز المملكة المتحدة تاليذ البرام   .  (66)في الحصاااااوف على لدمات الرعالة الصاااااحية
. ( 67) والسياسات الرامية  لى توفير فرخ فعالة للحصوف على الرعالة الصحية للاسا  الماتميات  لى فئات م مشة 

وأوصاااال المقررة الااصااااة المعاية باأل اااا اف المعاصاااارة للعاصاااارية والتمييز العاصااااري و ر  األجانا وما يتصاااا   
 ذل  من تعصاااااااااا بقن تحسااااااااان المملكة المتحدة الادمات الصاااااااااحية ل  اااااااااااخ الماتمين  لى مجموعات من  

 . ( 68) األقليات العرمية واإلثاية وأن تكل   م انية وصول م  لى لدمات الرعالة الصحية الجيدة وتوافرها 

الحواجز الاظمية والمادلة  وأعربل اللجاة المعاية بحقوق األ ااااااااااخ ذوي اإلعاقة عن قلق ا  زا    -39
وأوصال  . (69)ذوي اإلعاقة على الادمات الصاحية الرئيساية  اال اااخ والسالو ية التي تحوف دون حصاوف

اللجاة بقن ت ع المملكة المتحدة ل ة عم  هادفة وقا لة للفيان وتمويل ا   د   زالة الحواجز التي تحوف 
لتقد  المحرز في ا، وال ساااايما بالاساااابة ل  ااااااخ  دون الحصااااوف على الرعالة والادمات الصااااحية وميان ا

 .(70)ذوي اإلعاقات الذهاية و/أو الالسية واالجتمانية والمصا ين بحاالت عصبية وإدرارية

 الحق في التعليم -13 

أوصااااااااااااااال اليونساااااااااااااا و باقن تاظر المملكاة المتحادة في زياادة اإلنلااق الح ومي على التعليم بغياة  -40
2030في المائة الم لوبة بموجا  طار عم  التعليم لعا   20 لى  15الوصوف  لى عتبة 

(71). 

وأثال اللجاة المعاية بالق اااااااا  على التمييز ماااااااد المرأة على التدا ير المعتمدة لتشاااااااجيع اللتيات   -41
على الاظر في االلتحاق  ووائف في مجاالت العلو  والتكاولوجيا وال ادسااااااااة والرياماااااااايات، ولكا ا ال تزاف 

وأوصاااااال  .  (72)نساااااابة الاسااااااا  في التعليم العالي والم ن في تل  الميادين  تدنيل   زا  اسااااااتمرار تشااااااعر بالق
غير تقليدلة وأن    مجاالتاللجاة بقن تعزز المملكة المتحدة ج ودها الرامية  لى تشاجيع اللتيات على دراساة  

وأوصاال  .  (73)سااة والريامااياتتتاذ تدا ير لتشااجيع اللتيات على االلتحاق  دورات العلو  والتكاولوجيا وال اد
 .(74)اليونس و بقن توفر المملكة المتحدة الحمالة القانونية للح  في التعليم للاسا  الحوام  والمرمعات

وأعربل اللجاة المعاية بحقوق األ اااااااخ ذوي اإلعاقة عن قلق ا  زا  نظا  التعليم المزدوج الذي   -42
عالي  التعليم  الإزا  عد  تج يز الاظا  لتلبية مت لبات  للصاااااااا  األطلاف ذوي اإلعاقة في مدارن لاصااااااااة، و 

وأوصاااال اللجاة بقن ت ااااع المملكة المتحدة  طارًا تشااااريعيًا وسااااياساااايًا  اااااماًل  .  (75)شااااام  للجميعالالجودة و 
وماسااااااقًا للتعليم الشااااااام  للجميع وإطارًا زمايًا ل اااااامان أن تعزز المدارن العادلة اإلدماج الحفيقي ل طلاف  

 .(76)في البيئة المدرسية اإلعاقةذوي 

 الحقوق الثقافية -14 

 ااااجعل اليونساااا و المملكة المتحدة على التصاااادي  على االتلامية المتعلقة بصااااون التراح الثقافي   -43
غير المادي وتيسااااااااير مشااااااااار ة الجماعات المحلية والممارسااااااااين والج ات اللاعلة الثقا ية والمجتمع المدني  

 .(77)لتراح الثقافي والتعبير اإل داعيواللئات الم مشة في ا
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 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -15 

أثال اللجاة المعاية بالق اااااا  على التمييز ماااااد المرأة على التدا ير المتاذة في اسااااا تلادا وويلز   -44
ولكا ا  (،  لتصاااااادلع"لوقف ممارسااااااة التصاااااادلع ال يدرولي ي السااااااتاراج الوقود األحلوري )المعرو  باساااااام "ا

أعربل عن قلق ا ألن الاساااااااا  في المااط  الري ية في أقاليم ألر  من المملكة المتحدة يتقثرن بشااااااا   غير 
وأوصاااال اللجاة بقن تكل  .  (78)متااسااااا بالثار ال ااااارة ل ذ  الممارسااااة، والتلوح البيئي وآثار تغير الماا 

لمسااااواة مع الرج  في عمليات صااااع الساااياساااات المتعلقة  المملكة المتحدة مشاااار ة المرأة الري ية على قد  ا
 .(79)بالتا ي  من حدة الكوارح وتغير الماا 

وأوصاااال اليونيسااااي  بقن توقع المملكة المتحدة على اإلعالن المتعل  باألطلاف والشاااابا  والعم    -45
لالنبعاثات‘‘ في موعد ال يتجاوز الماالي وأن تساّرا الج ود الرامية  لى  لو  ’’المساتو  الصاافي الصالري  

2050عا  
(80). 

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -باء 

 النساء -1 

رحبال اللجااة المعاياة باالق اااااااااااااااا  على التمييز ماااااااااااااااد المرأة باالبحوح التي أجرت اا هيئاة معاايير  -46
في وسااااااااائط اإلعال  وفي    المرأة وتشاااااااايئلبشااااااااقن الثار ال ااااااااارة للتصااااااااوير الام ي    ات الترويجيةاإلعالن

هذ   وأوصاااال اللجاة بقن تواصاااا  المملكة المتحدة العم  مع وسااااائط اإلعال  للق ااااا  على  .  (81)اإلعالنات
 .(82)وسائط اإلعال في  الممارسة

مد المملكة المتحدة تدا ير  ااملة  وأوصال اللجاة المعاية بالق اا  على التمييز ماد المرأة بقن تعت -47
وميسااارة لتيساااير حصاااوف الاساااا  واللتيات على التعليم والعم  ولدمات الرعالة الصاااحية ولدمات الدعم في 

 .(83)المااط  الري ية

ورحبل اللجاة المعاية بالق اااااااااا  على التمييز ماااااااااد المرأة باعتماد تدا ير لم افحة العاف مااااااااد   -48
آماااة على قااد   ’’را وويلز، وباااالسااااااااااااااتراتيجيااة الوطايااة إلساااااااااااااا تلااادا المعاونااة الاساااااااااااااااا  واللتيااات في  نكلت

غير أن ا الحظل بقل  لاخ عد   لالة القوانين والسااااااااااياسااااااااااات لحمالة المرأة في آيرلادا  .  (84)‘‘المساااااااااااواة 
وأوصاااااااااااال لجاة مااه ااااااااااااة التعذيا بقن تتاذ المملكة المتحدة تدا ير فعالة لمعالجة تدني  .  (85)الشاااااااااااامالية

معدالت المقاماااااااة واإلدانة  يما يتعل  بالعاف األسااااااري، وماااااامان  جرا  تحقي   ااااااام  في جميع حاالت  
العاف الجاساااااااااااااااني، وتوفير التادريا اإللزامي لجميع موولي العادالة والموولين الم للين بإنلااذ القوانين في 

 .(86)مجاف مالحقة مرتكبي العاف الجاساني

 األطفال  -2 

  ولجاة مااه ااااة التعذيا القل  ألن ساااان المسااااؤولية الجاائية في  نكلترا وويلز  لساااااور اليونيسااااي -49
ساااة، وهو ما ال    12ساااوات  لى    8ساااوات، وألند رفع مؤلرا في اساا تلادا من   10وأيرلادا الشاامالية ال يزاف 
المسااااؤولية  وأوصاااال اليونيسااااي  بقن ترفع المملكة المتحدة الحد األدنى لساااان  .  (87)يتل  مع المعايير الدولية

وأوصاااااال لجاة مااه ااااااة التعذيا بقن تكل  المملكة المتحدة التاليذ  . (88)ساااااااة على األق   14الجاائية  لى  
 .(89)الكام  لمعايير ق ا  األحداح وأن تحظر ت بي  الحبس االنلرادي على األحداح

تدا  الجاسااااي  وأعربل لجاة مااه ااااة التعذيا عن قلق ا البالغ ألن التحقي  المسااااتق  بشااااقن االع -50
حادثة اعتدا  جاساي على   1  070عن وقوا    2019على األطلاف  شاف في تقرير صادر في  اباط/فبراير 

2017و  2009األطلاف في مرارز احتجاز الشااااااااابا  في  نكلترا وويلز في اللترة  ين عامي  
وأوصااااااااال  .  (90)



A/HRC/WG.6/41/GBR/2 

9 GE.22-13147 

ى تدريا متاص  في ماع  بقن تكل  المملكة المتحدة حصوف الق اة والمدعين العامين وأفراد الشرطة عل
 .(91) سا ة معاملة األطلاف المحتجزين، وعلى التعام  مع االدعا ات المتعلقة   ذ  االنت ارات

وأوصال اللجاة المعاية بالق اا  على التمييز ماد المرأة بقن تكل  المملكة المتحدة التاليذ الكام    -51
من التدا ير لمقامااااة مرتكبي تل     ة وأن تتاذ مزيداً لتشاااريعات ا المتعلقة  تشاااويد األع اااا  التااسااالية األنثوي

 .(93)وأعربل لجاة مااه ة التعذيا عن  واغ  مماثلة. (92)الجريمة

وأوصل اللجاة المعاية بحقوق األ ااخ ذوي اإلعاقة بقن تدم  المملكة المتحدة نموذج اإلعاقة   -52
واللوائل المتعلقة باألطلاف والشاااااااابا  ذوي اإلعاقة وأن تعزز القائم على حقوق اإلنسااااااااان في جميع القوانين  

 .(94)التدا ير الرامية  لى ماع التسلط ول ا  الكرااية مد هؤال  األطلاف

 كبار السن -3 

الحم المقرر الااخ المعاي باللقر المدقع وحقوق اإلنسااان أن التعدي  الملاجف في ساان التقاعد   -53
الاساا   ببشادة ودون قصاد   أمار سااة وساو  تاليذ  قد    66و  60الح ومي للاساا  الالئي تتراول أعمارهن  ين 

 .(95)الالتي أصبحن على و   التقاعد

 األشخاص ذوو اإلعاقة -4 

اخ المعاي باللقر المدقع وحقوق اإلنسااااااااااااان أن األ ااااااااااااااخ ذوي اإلعاقة في الحم المقرر الا -54
 .(96)المملكة المتحدة هم أرثر عرمة لللقر والب الة

وأعربال اللجااة المعاياة بحقوق األ اااااااااااااااااخ ذوي اإلعااقاة عن قلق اا  زا  التشااااااااااااااريعاات التي تقيد   -55
 .(97)لعلية أو المتصورةاألهلية القانونية ل  ااخ ذوي اإلعاقة على أسان اإلعاقة ال

وأوصااااااااااااال اللجاة المعاية بحقوق األ اااااااااااااااخ ذوي اإلعاقة بقن تعزز المملكة المتحدة حمالت ا   -56
 .(98)الق ا  على القوالا الام ية السلبية والتحيز مد األ ااخ ذوي اإلعاقة بغيةلزيادة الوعي 

المملكة المتحدة الثغرات  يما  وأوصااااال اللجاة المعاية بحقوق األ اااااااخ ذوي اإلعاقة بقن تحدد   -57
يتعل  بالمعايير اإللزامية للتيساااااااااااااير لذوي اإلعاقة في جميع المجاالت، مث  تصاااااااااااااميم  يئات مادلة معقولة  

، واإلساا ان، وتكاولوجيا المعلومات واالتصاااالت، وأ اا اف توفير المعلومات، وال يار   لساا   الوصااوف  لي ا
ال وارئ واألمارن الا اااارا  والعامة في المااط  الح اااارية والري ية  األساااااسااااية للاق ، بما في ذل  لدمات  

 .(99)على السوا 

 الشعوب األصلية واألقليات -5 

الحم المقرر الااخ المعاي بمساااااقلة اللقر المدقع وحقوق اإلنساااااان أن أفراد األقليات اإلثاية في  -58
الرعالة الصااحية أمااعف، وأن هااك  المملكة المتحدة أرثر عرمااة لا ر التشاارد، وأن فرخ وصااول م  لى  

 .(100)معدالت أعلى لو يات الرمع  ين مجموعات األقليات اإلثاية

باأل ا اف المعاصارة للعاصارية والتمييز العاصاري و ر  األجانا    ةالمعاي  ةالااصا  ةالمقرر   لوأوصا -59
ة ثقا يا وإتاحة  وما يتصااااااااااا   ذل  من تعصاااااااااااا بقن تكل  المملكة المتحدة توفير أمارن  قامة  ا ية ومالئم

 .(101)الادمات األساسية، وال سيما ألفراد جماعات الروما والرح 
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 المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين -6 

ة  طلبل اللجاة المعاية بحقوق اإلنسان  لى المملكة المتحدة أن تقد  معلومات عن الج ود المبذول  -60
لمعالجة أسااااااابا  االنتحار وإيذا  الالس في الساااااااجون  ين اللئات السااااااا انية ال اااااااعيلة، بمن في م المثليات  

وطلبل لجاة . (102)ومزدوجو المي  الجاسااااي ومغايرو ال وية الجاسااااانية وحاملو صاااالات الجاسااااين  ون والمثلي
الصااااحة  مجاالت   تمييز، فيحقوق ال ل   لى المملكة المتحدة أن توماااال التدا ير المتاذة للق ااااا  على ال
ومزدوجي المي  الجاساااااااي  ات  والتعليم والرعالة البديلة وق ااااااااا  األطلاف، مااااااااد األطلاف من المثليين والمثلي

 .(103)ومغايري ال وية الجاسانية وحاملي صلات الجاسين

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -7 

أربر عدد من طلبات    2021المتحدة تلقل في عا   أقرت ملومااااية  ااااؤون الالجئين بقن المملكة   -61
2004التمان اللجو  ماذ عا   

باأل ااااااا اف المعاصااااااارة للعاصااااااارية    ةالمعاي  ةالااصااااااا  ةالمقرر   لوالحظ. (104)
والتمييز العاصاااااااااري و ر  األجانا وما يتصااااااااا   ذل  من تعصاااااااااا وجود التالفات  بيرة  ين  نكلترا وبفية  

 .(105)لتال على ال جرةالمملكة المتحدة من حيث الا   واالن

عدد    تبّينوالحظل لجاة مااه اااااااة التعذيا مع القل  أن المملكة المتحدة ال تاشااااااار  حصاااااااا ات   -62
ا ر التعذيا  ل  التعرضاأل اااااخ الم رودين أو المرحلين على الرغم من مااو  هؤال  األ اااااخ من 

و  المعاملة أو العقوبة القاسااية  وأوصاال اللجاة اللرنية لماع التعذيا وغير  من ماار .  (106)في  لد المقصااد
أو الال نساااااااااانية أو الم ياة بقن تكل  المملكة المتحدة حصاااااااااوف جميع المحتجزين الم اجرين على مشاااااااااورة 

  اتقاانونياة مجاانياة وجيادة، وتوفير  م اانياة الوصااااااااااااااوف اللعااف  لى  جرا ات نزي اة وميساااااااااااااارة لل عن في قرار 
 .(107)االحتجاز و/أو الترحي 

 ااؤون الالجئين تشااعر بالقل   زا  االفتقار لبدائ  االحتجاز لملتمسااي اللجو  في   ملوماايةوولل   -63
وأوصاااااااااال الملومااااااااااية بقن  .  (108)المملكة المتحدة وعد  وجود حد زماي قانوني معقوف الحتجاز الم اجرين

  قانونياً   ماياً ز   تكل  المملكة المتحدة عد  اللجو   لى احتجاز ملتمسي اللجو   ال  مالذ ألير، وأن ت ع حداً 
وقدمل  .  (109)معقوال الحتجااز الم ااجرين، وأن تسااااااااااااااتحادح  دائ  أرثر مال مة الحتجااز ملتمسااااااااااااااي اللجو 

اليونيساااااي  ولجاة مااه اااااة التعذيا واللجاة اللرنية لماع التعذيا وغير  من مااااارو  المعاملة أو العقوبة  
 .(110)القاسية أو الال نسانية أو الم ياة توصيات مماثلة

بقن تعدف المملكة المتحدة قواعد ال جرة بحيث تا  صاااراحة  ملوماااية  اااؤون الالجئين  ل  وأوصااا -64
 .(111)مصحوبين  ذوي ماللجو  غير العلى لم  م  األسرة بالاسبة ل طلاف ملتمسي 

 لى أن مشاااااااروا قانون الجاساااااااية والحدود سااااااايعاقا معظم  ملوماااااااية  اااااااؤون الالجئين  وأ اااااااارت   -65
ض القواعد الدولية الراساااااااااة  يلتمسااااااااون اللجو ، مما يؤدي  لى اسااااااااتحداح نموذج للجو  لقوّ الالجئين الذين  

مشاااااار  تتعل  بمقبولية طلبات اللجو ، واساااااتحداح جريمة جاائية جديدة    لحمالة الالجئين. والحظل أل ااااااً 
  ، دعل ملوماااة2021وفي آذار/مارن  .  (112)تؤدي  لى تجريم التمان اللجو ، وومااااع ن   ذي مسااااتويين

حقوق اإلنساااان المملكة المتحدة  لى مااامان أال يؤدي مشاااروا قانون الجاساااية والحدود المقترل  لى تقويض  
وأ ااار المقرر الااخ المعاي بحقوق اإلنسااان للم اجرين  لى  .  (113)حمالة الالجئين وغيرهم من الم اجرين

م اجرين وملتمساااي اللجو   أن مشاااروا قانون الجاساااية والحدود ساااي ون لد أثر سااالبي على حقوق اإلنساااان لل
وأوصال ملوماية  اؤون الالجئين بقن تكف المملكة المتحدة عن تجريم تقدلم  .  (114)الذين لصالون  لى البلد

 لى الالجئين وملتمسااااااي اللجو ، وأن تكل  عد     ،التي تقو  على دوافع  اااااااصااااااية أو  نسااااااانية  ،المساااااااعدة
 .(115)بلدتعرض الالجئين للتمييز على أسان طريقة وصول م  لى ال
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، حثل المقررة الااصااااة المعاية باالتجار باأل ااااااخ المملكة المتحدة على  2022وفي حزيران/يونيد   -66
تات    الشاااااارارة في مجاف اللجو    ات وقف ل ط نق  ملتمسااااااي اللجو   لى رواندا، وأعربل عن قلق ا من أن ترتيب 

 . ( 116) ين يلتمسون الحمالة الدولية تسبا في مرر ال لم ن  صالحد ل  ااخ الذ ت القانون الدولي وقد  

اعتراماا ا  و وأ ااار المقرر الااخ المعاي بحقوق اإلنسااان للم اجرين  لى حالة القوار  الصااغيرة   -67
 .(117)القااف اإلنجليزي عاد محاولت ا العبور بصورة غير نظاميةعرض في 

 عديمو الجنسية -8 

المتحدة قد وماااااااعل  جرا ات لتحديد حاالت انعدا   تعتر  لجاة مااه اااااااة التعذيا بقن المملكة   -68
الجاسااااااااااااااياة ومعاالجت اا، لكا اا ال تزاف تشااااااااااااااعر باالقل   زا  التقاارير المتعلقاة ب وف فترات االحتجااز اإلداري  
التعساالي ل  ااااخ الذين لا ااعون إلجرا  تحديد حاالت انعدا  الجاسااية وال بيعة المرهقة لذل  اإلجرا ،  

وأوصاااال اللجاة المملكة المتحدة  .  (118) ا في الحصااااوف على المساااااعدة القانونيةوالصااااعوبات التي يواج ون
 تحسااااااين التدريا المقد  للموولين المسااااااؤولين عن اتااذ قرارات بشااااااقن انعدا  الجاسااااااية، وتيسااااااير  م انية  
الحصاوف على المعونة الق اائية ل  اااخ الذين يدعون أن م عدلمو الجاساية، وتعزيز آليات تحديد هوية  

 .(119)أل ااخ عدلمي الجاسية وإحالت ما
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