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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 ة والعشرونبعالساالدورة 
 2017أيار/مايو  1-12

 تجميع بشأن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 أساسية معلومات -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
تسااات راد الااادوري الااااامر  والتقريااار تمااااع للم لومااااه الاااوارو  ت  قاااارير ها ااااه ا  اهاااداه اال

واإلجااراتاه اصا اا  و مهااا مااا وماااتح ا ماا  ا تةااد   اه ال اال ، وهااو مقااد   ت  اا ر مااوج  
  قاداً باحلد ا ق ى ل دو ال لماه 

 لحقاوق الدولياة والهيئاات اآلليات مع والتعاون الدولية االلتزامات نطاق -ثانياا  
 (2( )1)ناإلنسا

، حثااا اللة اا  ا   ااا  بالقىااات علااى التماااا  ال   ااري ا مل اا  ا تةااد  2016ت عااا   -2
الامالا  على ال ظر ت مسالل  الت اديح علاى ال ا ود الدولاا  حلقاوق  لربيطاناا ال ظمى وآيرل دا

اإلنسااان الاات د   اادق علا،ااا ب ااد، الااا ت  لااو اال حلاقااا  الدولااا  حلماياا  حقااوق  اااع ال مااا  
ا ،ااااااجريا وأأاااااراو أتساااااره ، والربو ولاااااو  االاتاااااااري ا لةاااااح بال ،اااااد الااااادو  اصاااااا  بااااااحلقوق 

اأااا ، والربو ولااو  االاتااااري ال حلاقااا  حقااوق الطحلاار ا ت لااح باا جرات االقت اااوي  واالجتماعااا  والثق
بااااالن الااااا و   1989( ل ااااا  169 قاااادب التال اااااه، وا حلاقااااا  م ظماااا  ال ماااار الدولااااا  )رقاااا  

  (3)بالن ال ما  ا   لاني 2011( ل ا  189وا حلاقات،ا )رق   ،ا  لا  والقتلا 
وق االقت اااااوي  واالجتماعااااا  والثقاأااااا  ، حثااااا اللة اااا  ا   ااااا  باااااحلق2016وت عااااا   -3

ا مل   ا تةد  على الت ديح على الربو ولو  االاتااري ا لةح بال ،د الادو  اصاا  بااحلقوق 
االقت ااوي  واالجتماعااا  والثقاأااا  وعلااى ال ظاار ت مساالل  الت ااديح علااى اال حلاقااا  الدولااا  حلماياا  
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 ولو  االاتااري ا لةح بال ،د الدو  اصاا   اع ا  خا  ما االاتحلات القسري وعلى الربو 
  (4)باحلقوق ا دنا  والسااتسا 

، أو اااا   ااا  حقاااوق الطحلااار ا مل ااا  ا تةاااد  بااالن   ظااار ت مسااالل  2016وت عاااا   -4
 (5)جملااس أوروبااا بااالن م ااع وم اأةاا  ال  ااا عااد ا اارأ  وال  ااا ا  اا   الت ااديح علااى ا حلاااقات

  (6)تغال  ا  سي واالعتدات ا  سيوبالن محاي  ا طحلا  ما االتس
، لارره اللة ا  ا   اا  ققااوق اإلنساان  و اات،ا للممل ا  ا تةاد  باالن 2015وت عاا   -5

مااا ال ،ااد الاادو  اصااا  باااحلقوق  24و 14و 10حتحلظاهتااا ا تتقااا  علااى ا ااواو    اااد ال ظاار ت
  (7)ا دنا  والسااتسا ، بغرد تسةت،ا

  اا  م اهىاا  الت ااذيك ا مل اا  ا تةااد  ب  اادار اإلعالناااه ، أو ااا 2013وت عااا   -6
مااا ا حلاقااا  م اهىاا  الت ااذيك و ااما مااا عاارو  ا  املاا  أو ال قوباا   22ا تواااا  الوجااك ا اااو  

  (8)القاتسا  أو الالإنسانا  أو ا ،ا  
ا مل ااا  ا تةاااد  مساااا اه تسااا وي  إم محلوعاااا  ا مااا  ا تةاااد  السااااما  حلقاااوق  و قاااد  -7
، الااا ت  لااو إم  اا دوق ا ماا  ا تةااد  للتربعاااه لىااةايا الت ااذيك 2012نسااان م ااذ عااا  اإل

، وإم  ااااا دوق ا مااااا  ا تةاااااد  االتسااااات مال للتربعااااااه اصاااااا  بل ااااا ا  الااااارق 2012ت عاااااا  
  (9)2016و 2014و 2012عوا  ا ا  ا ر  ت 

 (10)اإلنسان لحقوق الوطني اإلطار -ثالثاا  
َح ت على التماا  ال   اري عاا قلق،اا  ن أعربا     القىا -8 االتست اعا  عاا قاانون  مقا

بارع  بريطاناا  جدياد  للةقاوق قاد ياىلوي إم امحلااد مساتوياه  1998حقوق اإلنسان ل ا  
ا مل اا ح ا تةااد  باا جرات مااااوراه عاماا  محلاااد  وواتساا   اللة اا  وأو ااا   محاياا  حقااوق اإلنسااان

َحح،ااال طااق باالن  ووعاا   ا  م اهىاا    (11)قاوق اإلنساانق ري اهتا ا ت لقا  اا  قاا  بغاا   مق
وعاع  مثارأو الت ادياله التااري ا ،  ال اما التاانااه   اىلويالت ذيك الدول ح الطرف إم لحلال  أال 

 قانون حقوق اإلنسان حالااً  يىحلا،امستوى احلماي  الدتستوري  الت إم إع اف  رع  للةقوق، 
   (12)حظر الت ذيك و ما ما عرو  ا  امل  أو ال قوب  القاتسا  أو الالإنسانا  أو ا ،ا   على
َح وقاااا  ا حلاااود الساااامي حلقاااوق اإلنساااان إناااا ياااا ر باالن عاااا  إ ات  -9 إلغاااات قاااانون  مقااا

ووعا ا مل   ا تةاد  إم   (13) لو ت ا مل   ا تةد  وبلدان أارى وإ ات  لممحقوق اإلنسان 
إعااا اف أطااار محايااا  حقاااوق اإلنساااان  أال جياااري الحقااااً    اااون مثاااااًل ُوتاااذى و لاااو بىااامانأن 

  (14)القاتم  بالحل ر
وأو ااااا اللة اااا  ا   ااااا  باااااحلقوق االقت اااااوي  واالجتماعااااا  والثقاأااااا  ا مل اااا  ا تةااااد   -10
ااااع حلمايااا  الحل الااا  حلقاااوق اإلنساااان ت  ت هاااذا ال ااادو اأي قاااانون جدياااد  ي حلااارأن ىااامان ب

عااا أتسااحل،ا  نااا د جياار ب ااد اللة اا  لمااا أعربااا   (15)ا  اااطح اصاعاا   للوالياا  القىاااتا  للدولاا 
ا تةاااااد  علاااااى الت ةاااااار  ا مل ااااا ح اللة ااااا  يرل ااااادا الاااااامالا ، وحثاااااا آلاعتمااااااو  ااااارع  للةقاااااوق 

  (16)باعتماوها
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ى موقحل،اا والحظا   ا  القىاات علاى التمااا  ال   اري أن ا مل ا  ا تةاد  ال  ا ا  علا -11
القاااانون ا لاااي أح اااا  ا حلاقاااا  القىاااات علاااى  ااااع بتىااامني ا تمثااار ت أناااا ال يوجاااد أي التااا ا  

انطتاقاااً  ،اااوأح اممتاااوا اال حلاقااا   انطتاااق اللة اا  بىاامانوأو اات،ا   أ اا ا  التماااا  ال   ااري
َا وآيرل اادا الااامالا  واتساا تل دا متا ااراً ولااامالً  وويلاا ، ولااذلو ت  الوجااك القااانون ا لااي ت إن لاا

  (17)الربيطال أقالا  ما ورات التةار وا قالا  التاب   للتا 
وأعربا     حقوق الطحلر عا قلق،ا  ن  الحااه محلوعي  ىلون الطحلار ت آيرل ادا  -12

وأو اا بت  ياا  اتساتقاللات،ما وبتخ ااار ا اوارو التاااري  وا الااا    الاامالا  وويلاا  ال  ا ا  ةاادوو 
وقاادما اللة اا  ا   ااا  ققااوق اإلنسااان  و ااااه  املاا    (18)وعااني ت  اااع ا  اااطحالال ماا  للمحل

ا     م اهى  الت ذيك  و ااه  املا  موقد  (19)يرل دا الامالا آل     حقوق اإلنسانبالن 
  (20)بالن ها اه اآللا  الوقاتا  الوط ا 

مراعااة القااانون  مااع ن،اإلنساا بحقااوق المتعلقاة الدوليااة االلتزاماات تنفيا  -رابعاا  
 الواجب التطبيقالدولي اإلنساني 

 القطاعات بين المشتركة المسائل -ألف 
 (21)المساواة وعدم التمييز -1 

أعربااا ا قاارر  اصا اا  ا   ااا  الساالل  ال  ااا عااد ا اارأ  وأتسااتابا وعواقتااا عااا قلق،ااا  ن  -13
وال سااات ا  تمااااه إم  اعاااه ا ثلااااه وا ثلاااني  ا قلااااه اإلم ااا  اعاااه ال سااات مااا السااوو و 

وم ووجي ا ار ا  سي ومغايري اهلوي  ا  سانا  وحاملي  حلاه ا  سني وال سات  واه اإلعاق   
تسااااااخ   لثاااااماً  ت اجملااااااااله السااتساااااا  واالجتماعااااااا  عااااادها مااااااا يااااار تطا المارتساااااااه  اا يااااا  م

  (22)واالقت اوي 
ل امار ا  اب با  ةادريا ماا أ ار أأريقاي بالن   مار احل وما  ماع وأو ى أرياح اصاربات ا -14

وتساااتا اإلعااال  مااا أجاار إباارا  ماارات الت ااوس وباالن  تة ااك وتساااتا اإلعااال  التااناااه وا الحظاااه 
الاااات  ااااار إم  اااااةاع اصااااوف مااااا ا قلااااااه وا جانااااك و ااااىلوي إم حااااواو  ال   ااااري  ولاااارا 

اإلنساااان السااالطاه ووتسااااتا اإلعاااال  واهلا ااااه وحااامل ا حلاااود الساااامي حلقاااوق   (23)ا جاناااك
الت ظاما  ت ا مل ا  ا تةاد  علاى ا اا  اطاواه للةاد ماا حتاريا ال اةا الاا تا  الربيطاناا  

  (24)الت اماه التلد الوجك القانون الوطب والدو   اااً مععلى ال راها ، 
  ااري اهتالا  الطارف بت قاا  وأو ا اللة   ا   اا  بالقىاات علاى التمااا  عاد ا ارأ  الدو  -15

اطح ت آيرل دا الامالا  لىمان  وأمها للةماي  للمرأ  على قد  ا ساوا  مع تسااتر ال ساات ت ا  ا
  (25)اصاع   إلوار  الدول  الطرف

وأو ااا   ااا  حقااوق الطحلااار الدولاا  بااالن  ااوأر احلمايااا  مااا التمااااا  علااى أتساااا  الساااا  -16
  (26)تس   18  عا  ماع ا طحلا  الذيا  قر أعماره

جبمااع حقاوق اإلنساان موجا  االعتااداتاه ا سا ني و اةك اصتام ا ساتقر ا  اب بتمتاع  -17
  (27)على ا س ني ت أعقا  االتستحلتات بالن مغاور  االحتاو ا ورويب



A/HRC/WG.6/27/GBR/2 

GE.17-02865 4 

 التنمية والبيئة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
َ تاااا  ت جمااااا  حقااااوق اإلنسااااان علااااى إوار  ا ااااواو وعااااا ا قاااارر اصااااا  ا  ااااب باآلمااااار  -18 ا 

أال  اااىلوي  عااامانا تةاااد  إم  وال حلايااااه اصطااار  والاااتخلر م ،اااا بطريقااا  تسااالام  با اااااً ا مل ااا ح 
الحتاو ا ورويب إم احلا مستوى محاي  حقوق اإلنسان، الا ت  لو احلماي  ما آمار ل هتامغاور 

  (28)التلو  السا 

 (29)كافحة اإلرهابوم حقوق اإلنسان -3 
ت قانون  قد أبقاأعربا اللة   ا   ا  ققوق اإلنسان عا قلق،ا  ن ا مل   ا تةد   -19

 ا  أ ااالً يااامر قااد علااى الت ريااا الحلىااحلاد ل رهااا ، الااذي  2000م اأةاا  اإلرهااا  ل ااا  
عا قلق،اا  ن اللة   وأعربا   (30)لتلمم على احل وم  أو م ظم  وولا يرمي إم اوواأع تسااتسا  

اتساااااتةد  قاااااد  2015ماااااا ال ااااااور ت عاااااا  ا  وحتقااااااحالقاااااانون ا دياااااد   اأةااااا  اإلرهاااااا  
وون  اااوأم ماااا ي حلاااي ماااا الىاااماناه ماااا    يااا  ا ماااا ال اااا ، بغاااا  الحااه واتسااا   ال طااااق  ااا

  (31)اُوعيحستما 
ا قلقا وأعر  ا قرر اصا  ا  ب باحلح ت حري  التةمع السلمي و  ويا ا م ااه ع -20

  دار أوامار مدناا  ب يسم الذي مي ا أن  ا  ت   إ دارا، إ ات ماروس قانون م اأة  التطرف،
وحاذر ماا أن هاذا القاانون، إن  ااا ب تااراه  امىا ،  حلظر "ا ماعاه ا تطرأا   ام ال  احلا " 
   وأل اد(32)مراقت  الحل ر والارأي قد ي  لح إم التدار ت جما قد يحلس  اجملا  للتحلسم الت سحلي و 

َاد ال مطاي القاات  علاى ا ااتر عاما  م ظمااه م ا ا على أن اتسات،داف   ،علاى أتساا  االأا
ت أناااط  هااذا ا  ظماااه بلنااا وتماار أن  اااارد والقاتاار الااديا وال اارق الساااتد  عىااات،ا،  مثاار

ةظاور  الوجااك مسالل  لاساا أقاا  ام مت اتساات ، وإلاا  اا ر لاذلو  ارتسا   اا يا  هاو إرهاباا  
    (33)قانون الدو ال

وأعربااا   اا  القىااات علااى التماااا  ال   ااري عااا قلق،ااا  ن التاادابم ا ديااد    اأةاا   -21
َا اةا  م اأةااا  التطااارف،  ماااا الريتااا  تااااا أأاااراو  أحااادما م ااااااً قاااد اإلرهاااا ، الاااا ت  لاااو اتسااا

التاادابم القاتمااا    اأةاا  اإلرهاااا    ااالمما تةاااد  علااى  قاااا   ا الااااه ا ساالم  وحثاااا ا مل اا ح 
  (34)وجوو آلااه أ ال  لر دها وعماناه لاأا    ع إتسات  اتست ماهلا بغرد عمان

وأعر  ا قرر اصا  ا  ب باحلح ت حري  التةمع السلمي و  ويا ا م ااه عا قلقا  -22
َا اةا  "ا  ااع"، الاات  رلاا  علااى مااا يتاادو تساالول،  مااا ا أااراو و  للقااا   ا ماعاااه لالحلاااً إ ات اتساا

الربيطانااا  ا تمثلاا  ت الدميقراطااا  والت دوياا  والتسااام  ويُ ظاار إلااا،  علااى أتسااا  أن لاادي،  قابلااا  
َا اةا  "ا  اااع"   لالتساااتةاب  ليياااديولوجااه اإلرهاباااا  وأعااار  ا قااارر اصاااا  عاااا قلقاااا  ن اتسااا

الس ان وو    رات  م ،    حلوفو لو بتمل الحلرق  ت إم نتاتج لالحل   مرها ا تواى   ىلوي
  (35)اوع هل
وأو اااا   ااا  حقاااوق الطحلااار بت  يااا  آلاااااه الرقابااا ، الاااا ت  لاااو عملاااااه االتسااات راد  -23

  الممأال ي ون هلا  ولىمانا ستقل  ا  تظم ، لتقاا   دابم م اأة  اإلرها  وم اأة  التطرف 
  (36)على أي أ   ما ا طحلا   اا ي أو و مي
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 والسياسية المدنية قوقالح -باء 
 (37)واألمن الشخصيحق الفرد في الحياة والحرية  -1 

أعربااا   اا  م اهىاا  الت ااذيك عااا قلق،ااا إ ات حااااله الغمااود الاات ال  اا ا  قاتماا  ت  -24
وي تغي أن   لاللتحلاف" على احلظر ا طلح للت ذيك ح ماً ، والت  وأر على ما يتدو "التاري اه

اااااد  حلااااار ا مل ااااا  ا تةاااااد   متااااادأ احلظااااار ا طلاااااح  1988قاااااانون ال دالااااا  ا  اتاااااا  ل اااااا   أن جيس 
حظار    حلار عملاااً أن و ت هاذا ال ادو واعة    وأو ا بلن   تمد الدول  تسااتس  (38)للت ذيك

 العتقااو بالن ا تةا  قاد ادعو إم انقر ا تة يا إم بلد آار ت حااله وجاوو أتساتا  وجا،ا  
  (39)يت رد للت ذيك

و دو ا قرر اصا  ا  ب السلل  الت ذيك و ما ما عرو  ا  امل  أو ال قوب  القاتساا   -25
أو الالإنسااانا  أو ا ،ا اا  علااى أن ا مل اا  ا تةااد  مل ماا  الةالماا  وم اقتاا   اااع مااا ياااة ون 

  (40)أأ ا  الت ذيك أو يلمرون هبا أو يتساةون م ،ا أو ير  توهنا
الساااةا اه والحظااا ا قاارر  اصا ااا  ا   ااا  السااالل  ال  ااا عاااد ا اارأ  أن عااادو ال سااات  -26

ا تةااااد  إم  قاااااا  االحتااجاااااه اصا اااا  لل سااااات  ا مل اااا ح ا قاااارر  ووعااااا   (41)آاااااذ ت الت ايااااد
  (42)السةا اه، وال تساما الااباه م ،ا، وإجياو بداتر ل قوب  احلتس مراعا  ل وس ا  س

 (43)العدل، بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون إقامة -2 
قااااوو أو  أي   اااونأن  بىااامانأو اااا اللة ااا  ا   اااا  ققاااوق اإلنساااان الدولااا  الطااارف  -27

لت اماهتاا الوجاك بال امار ال  تثل دواعي ا ما الوطب لعماناه ا الم  ال اول   حتديداه على
اتستخدا  إجاراتاه ا ولا  الساري  ت القىاايا الات   طاوي ىلوي أال يعلى وجا اص و  و ال ،د، 

حتاااو  وون إمتااااه مساااىلولا  الدولااا   إم إجيااااو عقتااااهعلاااى انت،الااااه اطااام  حلقاااوق اإلنساااان 
  (44)قح الىةايا ت ةالم  عاول  وتستار انت اف أ ا  إم اإلعرارومساتلت،ا أو 

ب ااا اآللااااه للتةقاااح ت االوعاااتاه وبا مااا الحظااا   اا  م اهىاا  الت ااذيك إناااات  -28
االوعاتاه التارخيا  ا ت لق  باال راق، أريح ا اش الربيطال ت ال راق، الا ت  لو لأ ا  ا ت لق  ب

مسالل   ثام مااالر أ اره إم أهنا ال   ا   ا ر بالقلح  ن  اا ار الحلرياح واتساتقاللا اهلا لاي 
د تااار أي مالحقااااه ج اتاااا  و  باااو ار  الااادأاس  ااااله مىلتسساااا  وماقااا  لديااااال يااا ا  إ  ، أاااارى

  (45) وظحلني  اب ني للدول  بت،م  الت ذيك أو التواطىل ت  ارتستا
احلااد ا ول لساااا برأاااع  لاا  أمااور،  ت، ا مل اا  ا تةاااد  وأو ااا   اا  حقاااوق الطحلاار -29

ت إطاااااار نظاااااا   ري واتمااااااً جياااااأن  ؛ وبىااااامانللم اااااايم الدولاااااا  ا قتولااااا  وأقااااااً  ا ساااااىلولا  ا  اتاااااا 
وب لغااااات  قىااااايا ا طحلااااا  ا خااااالحلني للقااااانون؛ الثام اااا  عااااار    اااااو ا حاااادا  حاااا  تسااااا  قىااااات
ت،ااااا أطحلااااا   قاااار أعماااااره  ا ىلبااااد ت حالاااا  ا اااارات  الاااات ير   السااااةا اإلل امااااي ل قوباااا  الحلاااارد

  (46)تس   18 عا
إجارات حتقاقااه مساتقل   بىمانوأو ا اللة   ا   ا  ققوق اإلنسان ا مل   ا تةد   -30

ون ي،اا  وأورياا  وأ الاا  ت انت،الاااه حقااوق اإلنسااان اصطاام  ا ت اال  بااال  اس ت آيرل اادا الااامالا ، 
  (47)اا  عاجر با ر لو مسلل   اه طابع باعتتار 
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والحااا ا قاارر اصااا  ا  ااب بت  ياا  احلقاقاا  وال دالاا  وا اارب وعااماناه عااد  الت اارار أن  -31
إم حااد لتاام  قااد ت ااك)ا حلاااق ا م اا  احل ي اا (، ر اا  وعااو  ربيتااا ا سااتقتلا ، ا حلاااق بلحلاتسااا 

َ  االعاااطراباه ت    ااااو  مسااالل  لاحلاااا  م ا ااا   رلااا  االنت،الااااه والتةااااو اه ا ر  تااا  ااااال  أااا
قااد   ااودر بدقاا   وجاااا االنتتاااا إم  اا ود للغاياا  أنااا مااا الىااروري    و لاار(48)آيرل اادا الااامالا 

ا لثااار "ها لاااا " لالنت،الااااه والتةااااو اه، حااا  و ااار الىاااةايا واجملتماااع علاااى الُت اااد  ألااارب
عاماا   ااادار لاااا ي  ااس تسااتساا    ااا ر جاا تاً ماااإجاباااه عمااا إ ا لانااا هااذا االنت،الااااه 

  (49)مسىلولا  مىلتسساه هلا  سلسر قااوي ةدو عما
جارب الىارر، أاماا يت لاح باارو   وعاو يوجاد علاى ماا يتادو ال ورأى ا قرر اصا  أنا  -32

َاف  بااااار هاااااو أمااااار يتطلاااااكادمااااا ،   قااااادبالااااات ال مي اااااا اات اهلاااااا ت جمااااارو الت اااااويا أو  االعااااا
  (50)با سىلولا 

مسالل  هاو احلقاق  عا  اا الا ت لق  ب ا ساترلما الحا ا قرر اصا  أن التا ت  -33
  علاى ال ماار مااع و اةع احل وماا ،أتساتساا  لىاامان م اداقا  ا تاااوراه ا ت لقا  باحلقاقاا  وال دالاا 

احلقاقاا  عااا  اااا الاصااربات ا لاااومياني و اام احل ااوماني مااا أجاار وعااع هنااج جي اار  ارتساااه 
  (51)حقوق اإلنسان وأح ا  الدتستورم ايم متواأق  مع 

 (52)الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -3 
بت  ياا  ومحاياا  احلااح ت حريااا  الاارأي والت تاام وا قاارر اصاااا  أعاار  ا قاارر اصااا  ا  اااب  -34

ا  ب باحلح ت حري  التةمع السلمي و  ويا ا م ااه وا قرر اصا  ا  ب قال  ا داأ ني عاا 
حقااوق اإلنسااان عااا  ااوا ر اطاام  بااالن عااد  أح ااا  ت ماااروس القااانون ا ت لااح ب ااالحااه 

اااالتةقااااح مي ااااا، إن اعتُ  علااااى احلاااح ت حرياااا  الت تاااام  راً طااااحلالاااا ، أن  ااااا ر ا اب اااااغت، هدم 
ورأوا أن هذا ا ح ا   تىما   اريا أىحلاع  للغايا    و  ويا ا م ااه واار التلد واارجا

مااا وإجااراتاه  اام مت اتساات  لاا  ن با راقتاا ، الااا ت  لااو ا راقتاا  ا ماعااا ، واالحتحلااا  بالتااناااه 
امتثالااا القااانون لىاامان ماااروس وي تغااي مراج اا    والاااحلاأا وون مااا ي حلااي مااا الرقاباا  ا سااتقل  

  (53)لم ايم الدولا  حلقوق اإلنسانلو حلقوق اإلنسان لقانون الدو  ل
أال  ُتخاذ  جيكن محاي  أتسرار ا ما الوطب أوأ ار ا قرر اصا  ا  ب قري  الت تم إم  -35
َهاكلذري     أبداً  ت ا  اا  عاا عمل،اا احلاتسا   وال ااإجتارها على ال اما بغا  ال ةاأ   ل

 أن يت ار دعلى أنا ال ي تغاي حتاا أي ظارف    وأل د(54)انت،الاه حقوق اإلنسانجما  لاا 
ماا يطل اون ماا ال اةحلاني أو اإلعالمااني أو م ظمااه اجملتماع ا ادل  للتخويا وال قا  الحقاً 

  (55)قوق اإلنسانحل مدَّعىعلى ا  لوماه السري  بالن انت،اد 
 ا ختلحلااا  للةرماااان ماااا ااا ا  ا ورأى الحلرياااح ال امااار ا  اااب باالحتةاااا  الت ساااحلي أن  -36

 عأناا ي تغاي وعا و لارماا االحتةاا  الت ساحلي،  احلري  الت   رد هلا جولاان أتسانج  ثر  ا الً 
ت هاذا الاارأي، وب اد ال ظار ت طلاك قدمتااا ا مل ا  ا تةاد  إلعااو  ال ظار   (56)حاد هلاذا ا سالل 
  (57) م مقتو  الطلك أنقرر الحلريح ال امر 

َا وويلاا ، أباادى ا قاارر اصااا  ا  ااب قرياا  التةمااع الساالمي و  ااويا  -37 وأامااا يت لااح باا ن ل
حلارد  ارو  م ا ا  أاماا يت لاح با ساماه والتةم ااه ا دَّو  ل ال تت ا م ااه حتحلظا خب و  

 لاا   توأو ااى،   (58)مااا  ال ااار    اااار الىاارور  والت اتسااك  ااس متاادأ اإلع ال  اال اماا ،  هناا
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 اساام ومحاياا  هااذا احلااح بغااا  بااالن احلااح ت حرياا  التةمااع الساالمي  ايبأمااور، باعتماااو قااانون إجياا
مسااااىلول  مسااااىلولا   خ ااااا   تساااالطاه إنحلااااا  القااااوانني الاااات   ت،ااااو هااااذا احلااااحاعتتااااار  وبىاااامان
  (59)ولامل 
عامان  لا  أماور، إم  تالامالا ، وعا ا قرر اصاا  السالطاه،  وأاما يت لح بآيرل دا -38

مر  يب االنت،الاه ال ارا  واالتستحل ا ي  لقراراه     آيرل دا الامالا  لت ظا  ا ساماه  مقاعا 
أماراً إ ا الااً ر الت ال   ا  ت ر التمتاع قريا  التةماع السالمي مساتلل  تسااتساإم إجياو  سوي  و 

  (60)لامالا ت آيرل دا ا
 لا  أماور، إم   ادير قاانون  توأاما يت لح باتس تل دا، وعا ا قارر اصاا  السالطاه،  -39

َ  اإل ااا ار  بق اااد، 2006الاااارط  وال ظاااا  ال اااا  وال دالااا  ا  اتاااا  )اتسااا تل دا( ل اااا   احلاااا أااا
َواو الت الاا   (61)وعمان عد  اىوس  ارتس  احلح ت حري  التةمع السلمي لتدابم اتس

َ  تسااريان ناار  -40 وبا مااا أ اااوه اللة اا  ا   ااا  بالقىااات علااى التماااا  عااد ا اارأ  بتمديااد أاا
القااااانون الااااذي يسااااام  ليحاااا ا  السااتسااااا  باعتمااااااو قااااوات  ق اااام  لل ساااااات أقااااا أامااااا يت لاااااح 

َ اااةاه لالنتخاباااه الرب ان أعربااا عااا قلق،ااا إ ات عااد  أ هنااا ، 2030حاا  عااا  و لااو  ااا بال
  يااد مااا التاادابم اصا اا  ا ىلقتاا    ا اا  مساالل  نقاار  ثااار ا اارأ  ت م ا ااك  اا ع  ا ااا  الدولاا 

  (62)القرار ت القطاعني ال ا  واصا 

 (63)حظر جميع أشكال الرق -4 
رحتااا محلوعااا  ا ماا  ا تةااد  الساااما  لاااىلون الالج ااني باتسااتةدا   اادابم ت قااانون  -41

     مستوى احلماي ، عقك التو اااه  اه ال ال   2015م اأة  أ  ا  الرق ا  ا ر  ل ا  
 توأو اا ا حلوعاا  احل وما ،   (64)ا قدم  اال  ا ول  الثانا  ما االتست راد الادوري الااامر

 الااااذياىااااةايا االتاااار با  اااخا  ل لطاااا هلااااأن  تااااا  أي إ اااالحاه  بىااامان لااا  أماااور، 
راتاه عاولاااا  إلمتاااااه أي اااااوف مااااا يتا اااارون إجااااراتاه اللةااااوت إم انااااا  االتسااااتحلاو  مااااا إجاااا

آلااا  اإلحالاا  إطااار حااح قااانول ت االتساات  اف ت  وبتقرياار، يساات د إم أتسااتا  وجا،اا االعااط،او 
  (65)االتار با  خا  والرق ا  ا ر(ىةايا الرمسي للتةديد االوط ا  )إجراتاه 

إطاار  االأتقاار إمات وأعربا اللة   ا   ا  بالقىات على التمااا  عاد ا ارأ  عاا قلق،اا إ   -42
ا مل ا ح ا تةاد  علاى اعتمااو إطاار وطاب اللة ا  وحثا   وطب  امر بالن االتار با  خا 

 اااامر   اأةااا  االتاااار بال ساااات والحلتاااااه وحتدياااد أي ماااواطا عااا ا ت آلاااا  اإلحالااا  الوط اااا  
بالقاااادر  ووعم،اااا  ومحاااايت،  حتديااااداً م اتساااتاً وعلاااى عااامان حتديااااد عاااةايا االتااااار با  اااخا  

  (66)ال ات

 (67)الحق في الخصوصية والحياة اأُلسرية -5 
أعربااا اللة اا  ا   ااا  ققااوق اإلنسااان عااا قلق،ااا  ن ال ظااا  القااانول احلااا  ت ا مل اا   -43

َاد اال  اااااله علاااى نطااااق واتساااع ويحلتقااار إم عاااماناه لاأاااا    اأةااا   ا تةاااد  يسااام  بااااع
ا ت لح باالحتحلاا   2014وأو ا الراج   قانون عا    اص و ا التدار الت سحلي ت احلح ت 

 القاادر علااىبااناااه اال  ااااله  الو ااو  إم ق اار عاامان بغااا بالتااناااه وب ااالحااه التةقاااح 
  (68)  ن قىاتي مستحي ون مرهوناً بمر  يب أاطر ا رات  وأن   قاعا  الىروري  اماً 
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اياا  حقااوق اإلنسااان واحلرياااه ا تساتسااا  ت تسااااق ا قاارر اصااا  ا  ااب بت  ياا  ومح و لاار -44
 مساهتا غمه قد طر اإلرها  ت ا مل   ا تةد  صاحلالا   عملااه التقاا م اأة  اإلرها  أن 

 ا م،ااورإم حااد لتاام اااال  الساا واه ا ااام  وأنااا ي تغااي إجاارات م اقااا  بااالن ماادى اتساات داو 
وحاااامل الساااالطاه   (69)الحلوقااااا  التااناااااه الو ااااحلا الس مااااوظحلي الدولاااا  علااااى لقتااااو  مساااالل  اط اااا
لت امااه الدولا  الوجاك ا حلاقاا  محايا  الال امار ب امتثاهلااعملااهتاا لىامان  مراج ا الربيطانا  على 

َا  احلاااا   أامااا يت لااححقااوق اإلنسااان واحلرياااه ا تساتسااا   باااحلح ت احلرياا  وا مااا واحلااح ت احاا
  (70)اصا   وا تسري 

تسا    18حقوق الطحلر ا مل   ا تةد  برأع احلاد ا ول لساا الا وا  إم  وأو ا     -45
 قاالا  التاب ا  ت  اع ا  اطح ا امول  ب ظاا   حلاويا السالط  اإلواريا  وأقاالا  ماا ورات التةاار وا

  (71)للتا  الربيطال
تارب الا وا   وحثا اللة   ا   ا  بالقىات علاى التمااا  عاد ا ارأ  ا مل ا ح ا تةاد  علاى -46

  (72)القسري

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية الحقوق -جيم 
 (73)الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -1 

أو ااا اللة اا  ا   ااا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعااا  والثقاأااا  ا مل اا  ا تةااد  باالن  -47
مااااا  حتااااد  اااادرجيااً باااالن و  ،ا ذرياااا  للتطالاااا  راجااااع تسااتساااااهتا ت جمااااا  ال مالاااا    ا اااا  ا تسااااتا  

َلاا  بوجاا ااا   ةادو   م اااً   در  ت اط  عمل،ا أهاداأاً بلن و  ،اتستخدا  ال مال  ا ىلقت  ماع ال
وبا ماااا أ ااااره اللة ااا  إم واجاااك   (74) ااام مت اتساااكا تااالمر  بالتطالااا  علاااى  اااو علاااى الحل ااااه 

ر، اوا  بني ا  ساني وعاا   حلااذ متااور  "أ  االسلطاه ال ام  بلن  قد   قارير عا أوجا عد  ا س
أعربا عا قلق،ا إ ات الحلةو  ال تم  ت ا جور بني ا  سني، وال تساما ت أ هنا ، أبلا"،   رَّف
  (75)اتس تل دا

، 2016علااى اعتماااو قااانون ال قاباااه ل ااا   لمااا الحظااا اللة اا  بقلااح اإلقاادا  مااىلاراً  -48
وأو ااا اللة اا  ا مل اا ح   عاارا حااح ال مااا  ت اإل ماااحتااد إجراتااا   متطلتاااهالااذي اتسااتةد  

 ،اماااقااااوو ال ماااربر هل ااادار أو وون ماااا  ،ا تةاااد  ب حلالااا   تاااع  ااااع ال ماااا  ققاااوق،  ال قاباااا 
  (76)داف أعىات ال قاباهالت حتظر اتست، للقواعدالت حلاذ الحل ا  بو 

 (77)الحق في مستوى معيشي الئق -2 
باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعااا  والثقاأااا  عااا قلق،ااا  ن احلااد أعربااا اللة اا  ا   ااا   -49

، 2016ناساااان/أبرير  1ا ول الاااوطب ليجاااور، ر ااا  قااارار  ياو اااا الاااذي واااار حاااا  ال حلاااا  ت 
 لىااامان لىااامان مساااتوى م ااااي التاااح ت ا مل ااا  ا تةاااد ، وأو ااا الراج تاااا ووريااااً  ي حلااي ال

  (78)ذا ا  اارهلاتستاحلاتا 
، ومااا ا توقااع أن ياا واو ت اللة اا  إم أن مسااتوى أقاار ا طحلااا  ال ياا ا  مر حل اااً  وأ اااره -50

وأو ااا اللة اا  ا مل اا  ا تةااد  با ااا   اادابم لىاامان  ا سااتقتر، وال تساااما ت آيرل اادا الااامالا  
  (79)لحلقريواج،ون اطر اأو  حال  الحلقرت ي ااون ما  وأم الدع  ا دو ا هداف  ماع 
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ربا اللة   عا قلق،ا إ ات اتستمرار احلال  احلرج  أاما يت لح الدى  واأر السا ا لما أع -51
 ج تااً ي وو هو ما الالتح ت ا مل   ا تةد  والقدر  على حتمر   لحلتا وإم انا  احل و  علاا، و 

  (80)إم احلا اإلعاناه احل وما 
احلااااح ت مسااااتوى أو ااااى ا قاااارر اصااااا  ا  ااااب بالساااا ا الالتااااح ل   اااار مااااا ع ا اااار و  -52

 لاا  أمااور، باالن  تم ااااي م اتسااك وباااحلح ت عااد  التماااا  ت هااذا السااااق ا مل اا  ا تةااد ، 
حلااااح ت الساااا ا الالتااااح   ااااد ا أااااراو ا علااااى  أماااار إ ااااالحاه نظااااا  الرعاياااا  االجتماعااااا   قااااا  

قااد وباالن حتاادو مااا إ ا لانااا الت ااالاا اإل الااا  لت حلاااذ ب ااا اإل ااالحاه  ؛وا ماعاااه عاا حلاً 
لتاا ا  الدولاا  باتسااتخدا  أق ااى انت،الاااً ال تةاااو  ا تااالا ا تااواى  وأمهااا، وهااو مااا يااا ر بالتااا  

اإلعارار بل اد الحل ااه  وونماا وبلن  حل ر ت تساتر بديلا  لتةقااح أهاداف  املا   ا وارو ا تاح ؛
  (81)ع حلاً أو  أقراً 
 عارد ا ساالاماي إم  يااو  وأو ى ا قارر اصاا  ا مل ا  ا تةاد  بالن  ىاع  ادابم  ر  -53

حتمار   لحلا  التاداتر ا تاحا  عاا ماا ا أاراو وا تسار ا  اااا  ت تسوق القطااس اصاا   اا ي ةا  
آلااااه قااد  تسااتك ت التماااا   اام ا تا اار عااد ا ،اااجريا أو الرومااا  اتسااتةدا وباالن  ت ااع عااا 

  (82)احل و  على الس ا الالتح م انا  يت لح ب أاما
ا  ةادريا  ا  اخا  أريح اصربات ال امار ا  اب با  ةادريا ماا أ ار أأريقاي بالنوأأاو  -54

ما أ ر أأريقي ي انون ما الحلقر ال داله  م مت اتست ، وأ ار إم أن اإلجراتاه ا  تمد  على 
ي تغااي أن  لاااذ ت االعتتااار أتسااتا    واج،تااا اا اد السااتساااه  واج،اا  الحلقاار والتاادابم ا اادو  

  (83) قد ، الت  امر التماا  ال   ريالحلقر ا 

 (84)الصحةالحق في  -3 
 لاا  أمااور،  تحثااا اللة اا  ا   ااا  بالقىااات علااى التماااا  عااد ا اارأ  ا مل اا  ا تةااد ،  -55

إم إ احااا  إم اناااا  االتساااتحلاو  بحل الاااا  ماااا  اهلاوأااا علاااى    يااا  عملاااا    حلااااذ الاااربامج والسااتسااااه 
 ،وعلى إياالت اهتماا  ااا  لالحتااجااه ال اةا  لل ساات  واه اإلعاقا  ،الرعاي  ال ةا  للمرأ 
 احل اااو  علاااى ال اااال  ت جماااا  ال اااة  اإلااباااا   مااااع ال ساااات تإم اناااا  ولحلالااا  ا سااااوا  ت 

اللة اا  أنااا ي تغااي للدولاا  الطاارف أن   ةاار بت اادير قااانون رأه و   (85)آيرل اادا الااامالا  وون  اااا 
اإلج،اااد، ولحلالاا  أال يااامر  إلغااات تااربناا س  بق اادل اادا الااامالا ، م اأةاا  اإلج،اااد ت أير 

علااى حااا  احلاماار، بار لااذلو حااااله  اإلج،ااد القااانول أةساك احلااااله الات  ااا ر اطاراً 
 اار  والتااوهاه اصطام  ا اطار الت هتدو  ةت،ا وحااله اال ت اا  وتساحلا  ا مثرأارى، 
  (86)ليج  

 (87)التعليمالحق في  -4 
أعربا اللة   ا   ا  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعاا  والثقاأاا  عاا قلق،اا إ ات اتساتمرار  -56

با طحلاااااا  ا  تماااااني إم خبا ااااا  أاماااااا يت لاااااح  تااااام ت التة اااااار ال لماااااي، و حااااااله التحلااااااوه ال
دار، ا قلااه اإلم ا  أو الدي ا  أو  مها ما ا قلااه وا طحلا  ا  تمني إم ا تسر ا  خحلى  ال

لما أعربا عا قلق،ا  ن الرتسو  ا ام اا  ت   (88)االجتماعي احلد ما احلرادوهو ما أوى إم 
  (89)ىل أر  الو و  إم الت لا  ال ا   ايد، وهو ما يىلمر على   اأ
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ا ااادار  قساااك الديانااا  ت باااني ر الحل اااوأعرباااا   ااا  حقاااوق الطحلااار عاااا قلق،اااا  ن  -57
ا مل  ح ا تةد  بلن   مر ب اا  ما أجر    يا  اللة   وأو ا   اتماً آيرل دا الامالا  ال ي ا  ق
َد، الاااارل   االناادما نظااا  للت لااا  أتساتسااا  ال اماار وباالن  ر ااد ب  اياا  عملااا   ااوأم الت لااا  ا ااا

  (90)االندما  االجتماعي ر اس  أن  عمانا طحلا ، بغا  
الثانااا  مااا االتساات راد الاادوري الاااامر وأامااا يت لااح بالتو ااااه ا قدماا  اااال  ا ولاا   -58

َبااا  وال لاا  والثقاأاا  )، أ اااوه (91)بااالن التماااا  ت الت لااا   (الاونساا وم ظماا  ا ماا  ا تةااد  لل
 يت ااني علااىول  ،ااا ألااده أنااا ال ياا ا   ،للةماااع بالتاادابم الرامااا  إم  ااوأم الت لااا  ا لثاار  ااوالً 

 لاا  أمااور،  توأو ااا الاونساا و الدولاا ،   (92)ا ج،ااوو أامااا يت لااح بتموياار الت لاا لدولاا  بااذ ا
 ادابمها الراماا  إم الوا ال  الحل الاا  ت جماا  الت لاا  ال اا  و  حتقااحالوا ل  إ الحاهتا الراما  إم 

  (93)  للت لا  اجملال ا اد ال وعا  وأم الت لا  الاامر للةماع وإعطات ا ولوي

  أشخاص محددين أو فئات محددة حقوق -دال 
 (94)النساء -1 

ن ال سااات مااا السااوو وا قلااااه أا قاارر  اصا اا  ا   ااا  الساالل  ال  ااا عااد ا اارأ    لااره -59
تسااااااخ  ت اجملااااااااله ا اإلم ااااااا  لثااااااماً  لسااتسااااااا  واالجتماعااااااا  مااااااا يت رعااااااا  مارتساااااااه  اا ياااااا  م
القااااوانني والسااتساااااه ذ  علااااى مسااااتوى ا تخاااالااااذلو إن اإلجااااراتاه     و لااااره(95)واالقت اااااوي 

 واج،  ال  ا عد ال سات والحلتااه ماا الساوو وا قلاااه اإلم اا   قت ار علاى ب اا ا مارتسااه 
س ا اا س  ااااع ت الىااار  و تةاهاار الىاارر ال اااج  عااا  ارتساااه أااارى قاتماا  علااى التةااا  ل ااو 

  (96)ا مل   ا تةد 
ت    هااو ألثار أ اا ا  ال  اا عااد ا ارأ  انتااااراً ا قاارر  اصا ا  أن ال  ااا ا  ا   و لاره -60

  (97)جمموعا  لتام  ماا اجملتم ااه ت التلادياىلمر علاى ا مل   ا تةد  وأن ال وا  القسري وا ت ار 
َا اةااه واطاا ال مار   ا ا  هاذا ا سااتر، علاى  وأقره بلن احل وم  وع ا عدواً  ما االتس

إم  أوهل   ا تةد ، ول  ،ا ألده أن هذا ا تااوراه ال  اد الوطب وت ا  اطح ا  ون  للمم
ما يتوقا ااح،ا علاى االلتا ا  الاخ اي، و لاو  ا اد  ولثماً  اهجاو  م  ول  للممارتس إجياو

رووو أ ار ت يُاتَّتاع إم حد لتم بستك عد  وجوو هنج مابا ومتسح قات  على حقاوق اإلنساان 
  (98)هذا ا سلل  إ اتاحل وم  

تقاادير أن   ريااا ال  ااا مااع الال  ااا عااد ا اارأ  ساالل  والحظاا ا قاارر  اصا اا  ا   ااا  ال -61
َاو  أعماااارها الااات ىاااةايا ال 2013ا  ااا    ااام ا ااادر  ت القاااانون ياااامر م اااذ آ ار/ماااار    ااا

ورأه أنا ر   عد  وجوو قانون عا  قات  بذا ا بالن ال  اا عاد ا ارأ    (99)تس   17و 16 بني
،  وجااد ب ااا ال اا ود القانونااا  الاات هتاادف إم م ا اا  هااذا برمت،ااامل اا  ا تةااد  يسااري ت ا 

  (100)ا سلل 
أوامار احلمايا  نظاا  وأو ا اللة   ا   ا  ققوق اإلنساان ا مل ا  ا تةاد  باتساتةدا   -62

ت  ما ال  ا ا     ت آيرل دا الامالا  وب حلال  التةقاح ال امر ت  اع حاااله ال  اا ا  ا  
  (101)ا  ا  ومقاعا  اع ا قالا  وا  اطح التاب   للتا  الربيطال 
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وقالاا ا قاارر  اصا اا  ا   ااا  الساالل  ال  ااا عااد ا اارأ  إن نظااا  ال دالاا  ل اار  اام جم،اا   -63
لل سات والحلتااه ال اجااه ماا ال  اا، وأ ااره إم احلاا ا دو   لتا  االحتااجاه أو   ا   
 وإم االأتقاااار إم ،ذا ا ااا ل هلاااالااارط   رووو أ ااروإم عااد  لحلايااا   ،  القانوناااا  ساااعدمتااالا ا

  (102)لمالحق  القىاتا   خحلى  لستوياه اا  ا ختلحل  وإمالت ساح بني الولااله احل وما  
وأ ااااره ا قااارر  اصا ااا  إم عااارور  ا اااا   ااادابم اا ااا   لااااذ ت االعتتاااار أن ال ساااات  -64

وأعربا عا قلق،ا  ن  دابم   (103)ك بال  ا والتماا  وعد  ا ساوا  و  م مت اتسيتلمرن على 
 م مت اتسك على الحلقر والتطال ، و ا عامالن يس،مان ت ال  ا عاد   لممالتقاا احلالا  هلا 

م ااع بااالن ر اعتماااو هنااج  ااام بىاامانر  اصا اا  احل وماا  ر وأو ااا ا قاا  (104)حلتااااهال سااات وال
  (105)ال سات والحلتااهال  ا عد 

وألده اللة   ا   ا  بالقىات على التماا  عد ا رأ  أنا ي تغي أن   حلر الدول  الت حلاذ  -65
الحل الا   ار  يب  ا قاعاا ال امر لقوانا ،ا ا ت لق  بتاويا ا عىات الت اتسلا  ا نثويا ، الاا ت  لاو 

  (106)هذا ا رمي 

 (107)األطفال -2 
قاااوق الطحلااار ا مل ااا  ا تةاااد  علاااى حظااار  ااااع أ ااا ا  ال قوبااا  التدناااا  حثاااا   ااا  ح -66

ت  ااااع ا ااادار  وا ىلتسسااااه الت لاماااا  و ااااع باااا ر  اااري   اوااااار ا تسااار  وعااامان حظرهااا
  (108)ا ىلتسساه وا   ا  ا ارى للرعاي  التديل 

واالعتااادات علاااا،  ورحتاااا اللة ااا  بالتااادابم ا تخاااذ    ا ااا  ماااا ل  اتساااتغال  ا طحلاااا   -67
تسااااتغال  ا طحلااااا  ا ت ايااااد الطاااار اص، ول  ،ااااا أعربااااا عااااا قلق،ااااا إ ات  لاااا  أمااااور م ،ااااا ج سااااااً 

َنااااااا  واالعتاااااادات علااااااا،  ج سااااااااً  ماااااار  يب هااااااذا ا اااااا خحلا  قاعااااااا   ااااااد  وا عاااااارب  اااااات   اإلن
َا اةااه  ااااامل  مت اااادو    (109)ا أ ااااا  وأو ااااا اللة اااا  ا مل اااا  ا تةااااد  بوعااااع و  حلاااااذ اتساااا

   (110)قطاعاه بالن اتستغال  ا طحلا  واالعتدات علا،  ج سااً ال

 (111)األشخاص ذوو اإلعاقة -3 
 ونماا ا طحلاا   وي اإلعاقا  ال ي تقاد اً أعربا     حقاوق الطحلار عاا قلق،اا  ناا لثام  -68

اللة ااا  وأو اااا  ا اااا  قاااراراه  خ اااا  باااالن حاااااهت   ع ااادأن آراتهااا   ُ طاااى القامااا  الواجتااا  
إعطات الت لا  الااامر للةمااع ا ولويا  علاى إحلااق ا طحلاا  الىلتسسااه  بىمانا تةد   ا مل  ح 

َا وأ و  متخ     َاماً لامالً  طحلا   وي اإلعاق  حقوق ا وباح   (112)اح

 (113)األقليات والشعوب األصلية -4 
َا اةا   -69 أو ا اللة   ا   ا  بالقىات على التمااا  ال   اري ا مل ا  ا تةاد  بوعاع اتسا

ومتساح  م ،ةاير والروماا، لىامان اعتمااو هناج الغةر والرح ا  اعاه أأراو امل ، بالتااور مع 
التةاادياه الاات ال ي الااون يواج،وهنااا، الااا ت  لااو التماااا  ت مااااويا ال ااة  والت لااا   مواج،اا ت 
  (114)السلتا  والو   ت وتساتا اإلعال ال مطا   القوالكس ا وال مر، وا  انا  ما وال
وأعااار  أرياااح اصاااربات ال امااار ا  اااب با  ةااادريا ماااا أ ااار أأريقاااي عاااا قلقاااا إ ات عاااد   -70

 ت ملااا، وأو ااى ا مل اا ح ا تةااد ، ل وأواتاااالت اتسااك ال رقااي ت  اااع جوانااك إوار  نظااا  ال دالاا  
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  ااااىلمر علااااى، ال ااااع الت ماااااا ال   ااااري وال ااااع  اااااع انت،الاااااه حقااااوق اإلنسااااان الاااات  لاااا  أمااااور
  (115)وباالتةقاح أا،اا وم اقتا  مر  تا،ااا  ةدريا ما أ ر أأريقاي والات ير  ت،اا موظحلاو الدولا  

ا اا   ادابم ال مار اإلجياايب لت  يا  ا سااوا  الحل لاا ، ووعاا ا مل ا ح ا تةاد  إم  ا يلا  أنا  لرلما 
وظاااوا بالتمثاااار ت ها ااااه  ماااا أنباااذ  م ياااد ماااا ا ،اااوو لتم اااني ا  ةااادريا ماااا أ ااار أأريقاااي 

  (116)الرب ان مثرتسااتسا  

 (117)المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -5 
 ااااوا ل،ا بااااالن ت إباااادات محلوعااااا  ا ماااا  ا تةااااد  الساااااما  لاااااىلون الالج ااااني ا مىاااا -71

 ا حلوعااااا  احتةااااا  ملتمسااااي اللةااااوت، الااااذي ال ي تغااااي اتسااااتخداما إال لمااااال  أااااام، وأو ااااا
ا اااا  باإلواريااا  و    اااراد ا التمااا عاااد  اتساااتخدا  االحتةاااا   بىااامان لااا  أماااور،  ت، احل ومااا ح 

َ   ااادابم لتة اااك احتةاااا  ملتمساااي الل طلتااااهت  للةاااوت وج ااار باااداتر  ال ظااار تةاااوت ااااال  أااا
الحتةااا  ال سااات  احلااد ا ق ااىورحتااا ا حلوعااا  بتةديااد   (118)أقاار  م اااالً االحتةااا  القاتماا  

مااد  ال  وجااد ب ااد  نااا  أعربااا عااا اتسااتمرار  اا ورها بااالقلحل  ،ااا و تساااع ،  72 الااد احلواماار 
  (119)قانونا  ق وى الحتةا  ملتمسي اللةوت

ألغااااى حااااح  2016وأعربااااا   اااا  حقااااوق الطحلاااار عااااا قلق،ااااا  ن قااااانون اهلةاااار  ل ااااا   -72
ت  لاااو  إم ا طحلاااا  ا وجاااوويامغااااور  مىلتسسااااه الرعايااا  بال سااات  ب اااد االتساااتحلاو  ماااا الااادع  

أو د يُتخااذ قاارار  ا ىلتسساااه مااا  اام ا  ااةوبني الااذيا لاااس وعاا ،  مااا حااامل اهلةاار  قانونااااً 
َحاااااار أوالً  و ن ا مل ااااا  ،لتساااااويتا "، الاااااذي واالتسااااات  اف الحقااااااً  ا تةاااااد  اعتماااااده نظاااااا  "ال

إال ماا ااار  التلاد، الاا ت  لاو   قاما  ل لم،ااجريا باتسات  اف قاراراه رأاا طلتااهتل يسم  ال
َحاااار الوحاااد  ا تساااري  ليطحلاااا  ا ،ااااجرياهاااذا د أا،اااا ت احلاااااله الااات قاااد يقاااو   وأو اااا   ال

 واأقاا ماع ا حلاقاا  حقاوق  عامانبغاا   2016  قاانون اهلةار  ل اا  اللة   ا مل   ا تةد  الراج 
  (120)الطحلر
اللةااوت إجااراتاه لمااا أعربااا اللة اا  عااا قلق،ااا  نااا جيااو  احتةااا  ا طحلااا  ت تسااااق  -73

  وجياااو  احتةاااا  ملتمساااي اللةاااوت ماااا ا طحلاااا  ا اااا ود ت تسااا ،  ت مراأاااح احتةاااا  التاااالغني
ت حااله وجوو  او باالا  إالالسا   قديرري عملااه تُ  ال  بل وأو ا اللة   ا مل   ا تةد 

  (121) حلاأ و ما اال  إجراتاه مت دو  التخ  اه 
وأعربااا محلوعااا  ا ماا  ا تةااد  الساااما  لاااىلون الالج ااني عااا قلق،ااا إ ات عااد  وجااوو  -74

إجااراتاه ناار ت قواعااد اهلةاار  يتااا  ليطحلااا  ا  ااَف هباا  لالج ااني ت التلااد إم انااا  متا اار  
 لا  أماور،  تاحل وما ح، ا حلوعاا  وأو اا  ،ل حلال  التةاق أأراو أتسره  هب  ت ا مل   ا تةد 
 ار   ر ا تسر  بغرد  سريع إجاراتاه د   بت دير الت لاماه الوارو  ت تسااتس  اللةوت بالن د  

  مل   ا تةد ا تسر  بال ست   ي أطحلا   م م ةوبني ما ملتمسي اللةوت ي او  وطا ،  ت ا
 ل  أمور، ب حلال   تساا  توأو ا ا حلوعا  احل وم ،   (122)أو يُ َف هب  لالج ني ت التلد

 ار ا تسار     احا  ا سااعد  القانوناا  ت جماا  طلاك د  بو   تسااطاً لاأاااً  ر ا تسار   إجراتاه د  
  (123)يُ َف بلهن  وتاجون إم احلماي  الدولا  إم ا  خا  الذيا

وأعربااا ا قاارر  اصا اا  ا   ااا  الساالل  ال  ااا عااد ا اارأ  عااا قلق،ااا إ ات حالاا  ا ،اااجريا  -75
 اار تا  ل ااماهت   ا  ااخا  مااا هااذا الحل اا  الااذياعلااى أن  ال اااملني ت اصدماا  ا   لااا  وأل ااده
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بلرباااا  عمل،ااا  يواج،اااون اطااار االحتةاااا  بو اااحل،  لاااالحلني لقاااانون اهلةااار  إن د ي اااوووا إم 
ا ديااد   اا   جاراتاه اإلأن    و لااره(124)إ ا لااانوا ماا عااةايا االتااار با  اخا إال لتااا، ا

أهناا  اىلمر علاى أماره وواعي قلح أارى، م ،ا ال املني ت اصدم  ا   لا  قد يجانك ل اهالتل م 
حاااله ، حا  ت  ل اماهت تدياد علاى إم اناا  رباا  ال مار أو   هىلالت ال ااملنيإم انا   غام 

  (125)ال مر ا تسم  بالت سا

 (126)األشخاص العديمو الجنسية -6 
در   ت أن  ُا بىامانأو ا محلوعا  ا م  ا تةاد  السااما  لااىلون الالج اني احل وما   -76

 باعتتارهااااا أحاااادالسااتساااااه ا ت لقاااا  باالحتةااااا  مساااالل  ان اااادا  ا  سااااا ، علااااى وجااااا التةديااااد، 
بغاا  ت اك   اريا و لاو قارار احتةاا   اخر ماا  مادى قانوناا  قاا   الوجا،  ع داالعتتاراه 
  (127) دميي ا  سا  ل ملااه احتةا   م قانول مطول  و/أو مت رر الا  خا  

لما أعربا محلوعاا  ا ما  ا تةاد  السااما  لااىلون الالج اني عاا قلق،اا  ن إجاراتاه  -77
ما القاوو الت   اع مقادمي الطلتااه ماا االتساتحلاو  ماا  ا  سا   تىما عدواً   حل  عدبحتديد 

ا ساعد  القانوناا  ا دناا    قدبالتمتع باحلماي ، وتسلطا الىوت على عد  ما هذا اإلجراتاه و 
 ت، احل وما ح ا حلوعاا  وأو اا   (128)ان ادا  ا  ساا إجراتاه  قدب الطلتااه ت حاااله لدع  

جياااك علاااى ماااا يقاااد  الطلاااك وماااا أناااا حاااامل ماااا اه  قاتسااا  عاااكت اإلمتااا بىااامان لااا  أماااور، 
توتسااااع بو  ماااا أجااار احل اااو  علاااى ا ولااا  وإمتااااه الوقااااتع؛أن يت اوناااا ي ا اااا، علاااى حاااد تساااوات، 
  احل  عادبإجاراتاه حتدياد  ت إطاارالطلتااه  محا يقدمونيامر  ي نطاق ا ساعد  القانونا  ل

  احا  بو  هاذا اإلجاراتاه؛ ت إطاارتااه توأم السا ا و/أو الادع  ا اا   قادمي الطلبو  ا  سا ؛
  (129)هذا اإلجراتاه ت إطارراه ا تخذ  آلا  التست  اف القرا

 ( 130)مناطق أو أقاليم محددة -هاء 
  ارح أعرباا   اا  حقااوق الطحلاار عاا قلق،ااا  نااا، ر اا  ب اا أوجااا التةسااا، ال ياا ا  مُياا -78

ح وماا  ا مل اا  اللة اا  وأو ااا   ت أقااالا  مااا ورات التةااار أطحلااا  م ا اانيالتماااا  القااانول عااد 
التمااا  علاى باا ر لامار القىات ا تةد  الوا ل   اةاع ح وماه أقالا  ما ورات التةار على 

عد ا طحلا  "عدميي االنتمات ا تسري"، الا أا،  ا طحلا  ا ،ااجرون وا طحلاا  الوجك القانون 
ريا ت احل او  بغا  لحلال  حح ا طحلا  ا ،اج اج   التاري اهوالر ا ولووون اار  إطار ال وا ، 

  (131)على  ،او  ا االو
وحثااا اللة ااا  ا   ااا  بالقىاااات علااى التمااااا  ال   ااري ا مل ااا  ا تةااد  علاااى أن تاااري  -79

 اساام عااووهت  إم جاا ره  وأن  ااوأر هلاا  بغااا  مااااوراه  ااامل  ومحلاااد  مااع الاا وتساااني )إيلااوا( 
  (132)أ ا  يامر الت ويا تستار انت اف

 لااا  أماااور،  توأو اااا محلوعاااا  ا مااا  ا تةاااد  السااااما  لااااىلون الالج اااني احل ومااا ،  -80
ياااامر  اااي ل 1967بتوتسااااع نطااااق تساااريان اال حلاقاااا  ا ت لقااا  بوعاااع الالج اااني وبرو ولوهلاااا ل اااا  

نا  أاما ورات التةار الات جا الربيطانا  و مها ما ا قالا  الربيطام أقالا  أنغاال، وبرمووا، وج ر أ
  (133)ال  ان ت الوقا الراها نأا،ا هذاال يسري 
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