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           UPR – 21/9/2017المملكة المتحدة لبريطانية العظمى  

 السيدالرئيس ......

يرلنددا الشدمال ة و دد تدا   ا  ملكة المتحدد  و ملل نثمن دور الفرق العامل المعني بهذا االستعراض الشامل لحالة حقوق اإلنسان
و د استو فنا مو ف المملكة المتحدد  المداوال  والعرض من تانب الدولة والحوار التفاعلي للوفود والتوص ا  محاك ة للوا ع 

  . ل م البريطاني في المح ط الهنديبشأن س ادتها على اإل

 د مًا المسدتتر حال دًا و وحيدن  ن   لها المستعمر الظاهرتتاه بريطان ا الخليج ك شتون شعوب الدول العرب ة في وهذا ما حر  
نفدداذ فددي نسددان  ابلددة لإوروب ددة لحقددوق اإلبتعددل الحقددوق الددوارد  فددي االتفا  ددة اأ ددانون حقددوق اإلنسددان   ددر  بددأن   بريطان ددا 

 المساوا .دخل  انون المساوا  الذي  حظر التمييز المباشر وغير المباشر واتب    و د حاكم المملكة المتحدم

للشدددعوب حدددر تقريدددر بريطان دددا علدددى  راعدددينا وعلدددى ثرواتندددا دون  ن  ودددون  -ومدددا زالددد   -وأنندددا وشدددعوب خليت دددة اسدددتول  
نما تبدل االستعمار الظاهر باتفا  ا  رسم ة مبطن التز  اأكبر منها  الخلديج دون  ن  ودون  حوومدا و ع  مع المصير وا 

على النحو الموفول في العهود الدول دة لحقدوق  مالعامة وثرواته مدار  شؤونهإتل من   مصيرهملليوم حر للشعوب في تقرير 
 اإلنسان وميثاق اأمم المتحد .

 .... رئيسالسيد ال

في ظدل عددم شدفاف ة وغ داب وامدل وُتدار الصنادير الس اد ة وثروا  الشعوب في معظم الدول الخليت ة تتروز في بريطان ا 
بشددأن االسددتثمار  توتيه دةالمبدداد  ال ن تتخدذ بريطان ددا تدددابير ملموسدة وتتتاهددل  الثددروا  ودون لمعرفددة مصدير تلددك للشدعوب 

طالمدا  لدد  بريطان دة و اأعمال التتارية بينها وبين حووماتنا و اأمر الذي رسخ  ناعتها بدأن ال   مدة لإنسدان فدي الخلديجو 
تفاق مع حووما  هذه الدول اأمر الذي يثير ماٍض باالب الشراكة والمصالح ونهب الثروا  واالستيال  على مقدرا  الشعو 

 ثدددر  سدددلبًاعلى ح دددا   حوومدددا  الخليت دددة التددديالقلدددر الشدددديد إزا  هدددذه التددددابير القسدددرية اإلنفراد دددة بدددين حوومدددة بريطان دددا وال
والتعدداون وعلددى متمددل الحالددة الس اسدد ة فددي ظددل تراتددع  التنم ددة والتتددار  واالسددتثمارعلددى  ل منددا وعلددى حقو دد  و اإلنسددان فددي إ
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شددتع  علددى  التدي مدن اأسدداليب والتدددابير وتراتدع هددامل الحريددا  والسدبب  ن بريطان ددا اسددتخدم الد مقراط دة  و انعدددامها 
 لالستئثار بمعظم المزا ا والثروا  في دولنا.رغمتها على التبع ة في ممارسة حقو ها الس اس ة إكراه دولنا و 

عداد  صد اغة العال دة بمدا  عدمن إ نسدان وتتشدارك مدع الشدعوب فدي فهل تعيد بريطان ا النظدر فدي س اسدتها وتحتدرم حقدوق اإل
الدذي  علند  مدن  وللمزيدد مدن الد مقراط دة والحريدا  وفدر خارطدة طريدر إعدالن تنيدف ةالحقد بالتنم دةمصالح الطرفين ويددفع 

  .نأمل ذلك وهنا الحقو يون الخليتيون 

 ...السيد الرئيس شكرا  
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