
GE.17-15627(A) 



 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة السادسة والثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
 االستعراض الدوري الشامل

 *تقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل  
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية  
 إضافة  

آراء بشأأأأأأتن االسأأأأأأتنتاواي و، و التواأأأأأأيايي وااللت امأأأأأأاي الطو يأأأأأأةي   
 والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

__________ 

رر هذه  *   الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة.مل ُتح

 A/HRC/36/9/Add.1 األمم املتحدة 

 Distr.: General اجلمعية العامة 

7 September 2017 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/36/9/Add.1 

GE.17-15627 2 

االستعراض الدوري الشامل عملية بناءة تفيد الدول يف التعلم ويف احلصوول علوا املعواعدة  -١
وال توولال اململ وووة املتحووودة  بعضوو ا مووون بعووومح يف  ووال اايوووة اقووووا ااسعووا  واحلووور   األساسوووية.

 . اقوا ااسعا  علا الصعيد الدويل ملتلمة التلاماً كاماًل ابالستعراض الدوري الشامل وبتعليل
وهذه الوثيقة ومرفق ا أعدهتما ا ومة اململ ة املتحدة بتنعيق وثيق، اعب االقتضاء،  -٢

مع اادارا  املفوضة واألقاليم الربيطاسية فيما وراء البحار واألقاليم التابعة للتاج الربيطوا.. والتقوا 
عووا  املعوولولو  أيضوواً   ووا  معنيووة ةووم ا وميووة، موون بين ووا ثووالق ملسعووا  و نيووة حلقوووا ااس

  يف اململ ة املتحدة.
الووول تلقت وووا أثنووواء احلووووار موووع الفريوووق  ٢٢٧واستعرضووومل اململ وووة املتحووودة التو ووويا  الوووو  -٣

. وابختصوار، تتليودت اململ وة ٢٠١٧أ ر/موايو  ٤العامل املعو  ابالسوتعراض الودوري الشوامل يف 
 ١٣١تُتوويع علموواًت بووو تو ووية يأي أ ووا إمووا سفووذهتا ابل اموول أو أ ووا تعتوول   لوو  ، و ٩6املتحوودة 

تو ووية يأي أ ووا ابووذ  بعوومح اكطوووا ، ل ن ووا ال تنفووذها ابل اموول . وابلن وور إىل العوودد ا وودد 
لل لما ، يبني اجلودول الووارد أد ه موقومل اململ وة املتحودة مون كول تو وية، بينموا يل و  مرفوق 

  منفصل هبذه الوثيقة مربرا   ل .
 تتا اط هبا علماً  التو يا  تاملليَدةت التو يا  املوضوع

قبوووووول املعوووووايم الدوليوووووة 
 حلقوا ااسعا 

 ؛٤٤-١٣٤ ؛٤٣-١٣٤ ؛٤-١٣٤ ؛٣-١٣٤
 ؛٤٨-١٣٤ ؛٤٧-١٣٤ ؛٤6-١٣٤ ؛٤٥-١٣٤
٢١١-١٣٤. 

 ؛6-١٣٤ ؛٥-١٣٤ ؛٢-١٣٤ ؛١-١٣٤
 ؛١٠-١٣٤ ؛٩-١٣٤ ؛٨-١٣٤ ؛٧-١٣٤
 ؛١٣-١٣٤ ؛١٢-١٣٤ ؛١١-١٣٤
 ؛١6-١٣٤ ؛١٥-١٣٤ ؛١٤-١٣٤
 ؛١٩-١٣٤ ؛١٨-١٣٤ ؛١٧-١٣٤
 ؛٢٢-١٣٤ ؛٢١-١٣٤ ؛٢٠-١٣٤
 ؛٢٥-١٣٤ ؛٢٤-١٣٤ ؛٢٣-١٣٤
 ؛٢٨-١٣٤ ؛٢٧-١٣٤ ؛٢6-١٣٤
 ؛٣١-١٣٤ ؛٣٠-١٣٤ ؛٢٩-١٣٤
 ؛٣٤-١٣٤ ؛٣٣-١٣٤ ؛٣٢-١٣٤
 ؛٣٧-١٣٤ ؛٣6-١٣٤ ؛٣٥-١٣٤
 ؛٤٠-١٣٤ ؛٣٩-١٣٤ ؛٣٨-١٣٤
 ؛٤٩-١٣٤ ؛٤٢-١٣٤ ؛٤١-١٣٤
 ؛٥٢-١٣٤ ؛٥١-١٣٤ ؛٥٠-١٣٤
٥٣-١٣٤. 

حلمايوة اا ار القواسو. 
وتعليل اقوا ااسعا  
ومل افحوة التمييول علوا 

 الصعيد الو  

 ؛6٢-١٣٤ ؛٥٧-١٣٤ ؛٥٥-١٣٤ ؛٥٤-١٣٤
 .١٣٤-١٣٤ ؛٨١-١٣٤ ؛6٣-١٣٤

 ؛٥٩-١٣٤ ؛٥٨-١٣٤ ؛٥6-١٣٤
 ؛6٤-١٣٤ ؛6١-١٣٤ ؛6٠-١٣٤
 ؛6٧-١٣٤ ؛66-١٣٤ ؛6٥-١٣٤
 ؛٧٠-١٣٤ ؛6٩-١٣٤ ؛6٨-١٣٤
 ؛٧٣-١٣٤ ؛٧٢-١٣٤ ؛٧١-١٣٤
 ؛٧6-١٣٤ ؛٧٥-١٣٤ ؛٧٤-١٣٤
 ؛٧٩-١٣٤ ؛٧٨-١٣٤ ؛٧٧-١٣٤
 ؛١6٥-١٣٤ ؛١٢٥-١٣٤ ؛٨٨-١٣٤
١-١٣٤6٩. 
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 تتا اط هبا علماً  التو يا  تاملليَدةت التو يا  املوضوع
احلقووووووووووووووووووا املدسيوووووووووووووووووة 

 والعياسية
 ؛٨٧-١٣٤ ؛٨٥-١٣٤ ؛٨٤-١٣٤ ؛٨٣-١٣٤
 ؛٩6-١٣٤ ؛٩٥-١٣٤ ؛٩٢-١٣٤ ؛٩٠-١٣٤
 ؛٩٩-١٣٤ ؛٩٨-١٣٤ ؛٩٧-١٣٤
 ؛١٠٢-١٣٤ ؛١٠١-١٣٤ ؛١٠٠-١٣٤
 ؛١٠٥-١٣٤ ؛١٠٤-١٣٤ ؛١٠٣-١٣٤
 ؛١١٠-١٣٤ ؛١٠٨-١٣٤ ؛١٠6-١٣٤
 ؛١١٣-١٣٤ ؛١١٢-١٣٤ ؛١١١-١٣٤
 ؛١١6-١٣٤ ؛١١٥-١٣٤ ؛١١٤-١٣٤
 ؛١٢٠-١٣٤ ؛١١٨-١٣٤ ؛١١٧-١٣٤
 ؛١٢٣-١٣٤ ؛١٢٢-١٣٤ ؛١٢١-١٣٤
 ؛١٣٥-١٣٤ ؛١٣٣-١٣٤ ؛١٢٨-١٣٤
 ؛١٣٩-١٣٤ ؛١٣٨-١٣٤ ؛١٣٧-١٣٤
 ؛١٤٢-١٣٤ ؛١٤١-١٣٤ ؛١٤٠-١٣٤
 ؛١٤٥-١٣٤ ؛١٤٤-١٣٤ ؛١٤٣-١٣٤
 ؛١٥٤-١٣٤ ؛١٤٧-١٣٤ ؛١٤6-١٣٤
 ؛١6٠-١٣٤ ؛١٥٩-١٣٤ ؛١٥٨-١٣٤
 ؛١٨٠-١٣٤ ؛١٧٨-١٣٤ ؛١6٢-١٣٤
 ؛١٨٣-١٣٤ ؛١٨٢-١٣٤ ؛١٨١-١٣٤
 ؛١٨6-١٣٤ ؛١٨٥-١٣٤ ؛١٨٤-١٣٤
 ؛٢٠٠-١٣٤ ؛١٨٨-١٣٤ ؛١٨٧-١٣٤
 ؛٢١6-١٣٤ ؛٢١٤-١٣٤ ؛٢٠٢-١٣٤
٢٢٠-١٣٤. 

 ؛٨٩-١٣٤ ؛٨6-١٣٤ ؛٨٢-١٣٤
 ؛٩٤-١٣٤ ؛٩٣-١٣٤ ؛٩١-١٣٤
 ؛١١٩-١٣٤ ؛١٠٩-١٣٤ ؛١٠٧-١٣٤
 ؛١٣٠-١٣٤ ؛١٢٩-١٣٤ ؛١٢٤-١٣٤
 ؛١٤٨-١٣٤ ؛١٣6-١٣٤ ؛١٣١-١٣٤
 ؛١٥١-١٣٤ ؛١٥٠-١٣٤ ؛١٤٩-١٣٤
 ؛١٥٧-١٣٤ ؛١٥6-١٣٤ ؛١٥٥-١٣٤
 ؛١٧٢-١٣٤ ؛١٧٠-١٣٤ ؛١6١-١٣٤
 ؛١٩٤-١٣٤ ؛١٩٣-١٣٤ ؛١٩٠-١٣٤
 ؛١٩٧-١٣٤ ؛١٩6-١٣٤ ؛١٩٥-١٣٤
 ؛٢٠١-١٣٤ ؛١٩٩-١٣٤ ؛١٩٨-١٣٤
 ؛٢٠٥-١٣٤ ؛٢٠٤-١٣٤ ؛٢٠٣-١٣٤
 ؛٢٠٨-١٣٤ ؛٢٠٧-١٣٤ ؛٢٠6-١٣٤
 ؛٢١٧-١٣٤ ؛٢١٥-١٣٤ ؛٢١٣-١٣٤
 ؛٢٢١-١٣٤ ؛٢١٩-١٣٤ ؛٢١٨-١٣٤
 ؛٢٢٤-١٣٤ ؛٢٢٣-١٣٤ ؛٢٢٢-١٣٤
٢٢٥-١٣٤. 

احلقووووووووووا االقتصوووووووووادية 
 واالجتماعية والثقافية

 ؛١٥٢-١٣٤ ؛١٣٢-١٣٤ ؛٨٠-١٣٤
 ؛١66-١٣٤ ؛١6٤-١٣٤ ؛١6٣-١٣٤
 ؛١٧٥-١٣٤ ؛١٧٤-١٣٤ ؛١6٨-١٣٤
 ؛١٧٩-١٣٤ ؛١٧٧-١٣٤ ؛١٧6-١٣٤
 .٢٠٩-١٣٤ ؛١٩١-١٣٤

 ؛١٥٣-١٣٤ ؛١٢٧-١٣٤ ؛١٢6-١٣٤
 ؛١٧٣-١٣٤ ؛١٧١-١٣٤ ؛١6٧-١٣٤
 ؛٢١٠-١٣٤ ؛١٩٢-١٣٤ ؛١٨٩-١٣٤
 .٢٢٧-١٣٤ ؛٢٢6-١٣٤ ؛٢١٢-١٣٤

 ١٣١ ٩٦ اجملموع   

وتلتوول  ا ومووة اململ ووة املتحوودة لتابعووة التو وويا  موون خووالل مووا يلوو   إعووداد معلومووا   -٤
؛ وإعووداد تقريوور يف منتصوومل ٢٠١٨أ ر/مووايو حمدثووة بشووس  وووا تو وويا  علووا األكثوور  لووول 

 .٢٠١٩املدة بشس  مجيع التو يا   لول أ ر/مايو 
    


