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  مقدمة

    ُ        ً                        ، املُنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق        )              الفريق العامل  (                                                      قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -  ١
  .     ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٨     إىل  ٧                              ، بعقد دورته األوىل يف الفترة من     ٢٠٠٧      يونيه  /        حزيران  ١٨        املؤرخ  ١ / ٥       اإلنسان 

    ١٠                                                                                                   راض املتعلق باململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية يف اجللسة السابعة املعقودة يف                         وجرى االستع 
       وميكـن    .                                                                        وترأس وفد اململكة املتحدة معايل السيد مايكل ويلز، وزير الدولة لشؤون العدل   .     ٢٠٠٨       أبريل   /     نيسان

                                        واعتمد الفريق العامل هذا التقرير املتعلق   .      ً  عضواً  ٢٣                                                َّ      االطالع يف املرفق الوارد أدناه على تشكيلة الوفد املكوَّن من 
   .    ٢٠٠٨      أبريل  /       نيسان  ١٤            املعقودة يف   ١١                       باململكة املتحدة يف جلسته 

  )               اجملموعة الثالثية (                                                  ، اختار جملس حقوق اإلنسان اجملموعة التالية من املقررين     ٢٠٠٨      فرباير  /      شباط  ٢٨   ويف   -  ٢
   .                            مصر واالحتاد الروسي وبنغالديش :                                    لتيسري االستعراض املتعلق باململكة املتحدة

   :                                                            ، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق باململكة املتحدة ١ / ٥                 من مرفق القرار   ١٥     ً        ووفقاً للفقرة   - ٣

ِ       ً           عرض مكتوب أُِعد وفقاً للفقرة  /              تقرير وطين مقدم   ) أ (      ؛(A/HRC/WG.6/1/GBR/1)  )  أ (  ١٥           ُ

  )  ب (  ١٥                  ً                     ة حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                                                       جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامي          ) ب (  
(A/HRC/WG.6/1/GBR/2)؛   

ــرة        ) ج (   ــاً للفق ــسان وفق ــوق اإلن ــسامية حلق ــية ال ــه املفوض ــوجز أعدت   )  ج (  ١٥                                           ً                             م
(A/HRC/WG.6/1/GBR/3).   

                                                                     ً                           وأحيلت إىل اململكة املتحدة عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إيطاليا والدامنرك والسويد   -  ٤
   .                                                                   وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل  .                   سا وفنلندا وهولندا    وفرن

   موجز مداوالت عملية االستعراض-    ً أوال  
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

                     العـدل يف اململكـة                                  ، قدم وزير الدولة لشؤون          ٢٠٠٨       أبريل   /        نيسان   ١٠                               يف اجللسة السابعة املعقودة يف        -  ٥
                                                                                                     املتحدة تقرير بلده الوطين الذي أعادت اململكة املتحدة فيه تأكيد التزامها بالعمل يف شراكة مع زمالئها يف اجملتمع 

   .                           ً      ً                                         الدويل وجبعل حقوق اإلنسان أمراً واقعاً يف احلياة اليومية للناس يف مجيع أحناء العامل

                    لـدى انتخاهبـا         ٢٠٠٦                                        ت قد تعهدت به من التزامات يف عام                                                    وأعادت اململكة املتحدة إىل األذهان ما كان        -  ٦
             وذكرت أهنـا     .                            ّ                     ً                                                    لعضوية جملس حقوق اإلنسان، وبّينت أهنا قد أحرزت تقدماً ال يستهان به يف الوفاء بتلك االلتزامات               

                      وأهنا تواصـل دعـم                                                                                                  كانت من بني أنشط البلدان أثناء عملية بناء املؤسسات اليت اضطلع هبا جملس حقوق اإلنسان،                
                      تمويل غري خمصص ألغراض         ً   سنوياً ك                          مليون جنيه استرليين        ٢,٥                                                      املفوضية وغريها من الوكاالت، بتزويدها مبا يزيد عن         

                                                                                                                وتعكف الدولة على اإلعداد إلنشاء آليتها الوقائية الوطنية مبوجب أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية                .      معينة
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                    من أجل التـصديق                                                                و العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، كما تعمل                                                     مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أ      
                             ً     ً                              واململكة املتحدة ملتزمة التزاماً قوياً بنجـاح اجمللـس وجنـاح             .                                                   على االتفاقية اجلديدة املتعلقة حبقوق ذوي اإلعاقات      

ُ                                 االستعراض الدوري الشامل، الذي تعتربه عمليةَ تعاون وَتشاُرك، وعلى األخص، التزام            ً                           اً بتحسني حقوق اإلنسان على                                             َ        َ   
ِ                                  أن تعتمد هنجاً صرحياً ومنفتحاً؛ وأن ُتِقر باجملاالت اليت تكتنفها               على             ً     الدول كافةً      ّ حّض          اجمللس قد         وكان    .          الواقع    أرض  ُ      ً        ً     ً            

     مـع          واسـع                                 وقد تشاورت احلكومة على نطاق        .                          ً      ً                                   صعوبات؛ وأن تتشاور تشاوراً واسعاً وغري انتقائي مع اجملتمع املدين         
   .                                                             ّ    يف البلد لدى إعدادها االستعراض، واخنرطت مع هيئاته يف نقاش صريح وبّناء           اجملتمع املدين 

                                                                                                  ويأيت استعراض اململكة املتحدة يف وقت ظهرت فيه معلومات جديدة عن استخدام األراضي الربيطانيـة                -  ٧
                   ية اليت جيوز فيها         ً                                                                                               سابقاً لتنفيذ عمليات استثنائية، وعن معاملة املعتقلني يف العراق، ومناقشات بشأن الفترة القانون            

                   يف نقاش متواصل        خرطة                   واململكة املتحدة من    .                                                       بتورطهم باإلرهاب حمتجزين دون توجيه اهتامات إليهم         به           إبقاء املشت 
                   بشأن الطريقـة          اجلمهور                                                                                مع مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان ومع منظمات غري حكومية وأكادمييني وأفراد من             

  .                           ِّ                                        الوقت ذاته للمخاطر اليت هتدِّد سالمة اجلمهور واألمـن الـوطين             ُ                                          املُثلى لتدعيم حقوق اإلنسان، مع تصديها يف      
                                             ً                           حقوق اإلنسان ومبا أجنزته يف تعزيز هذه احلقوق وطنياً من خالل األخذ بأحكام            جمال                             والدولة فخورة بسجلها يف     

              أن التوفيق بني       وبينت   .                                                                             االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية بإدراجها يف قانون حقوق اإلنسان
                  وتعتـرب اململكـة      .                                                                                       مطالب احلرية وحقوق اإلنسان واألمن كان من أكرب التحديات اليت واجهت اململكة املتحدة            

   .                                            ً      ً                                املتحدة تعزيز احترام حقوق اإلنسان لكل فرد أمراً حيوياً يف التصدي لألسباب اجلذرية لإلرهاب

                                                يد وهولندا إليها من أسئلة عن اعتزامها متديد فترة                                                    وأشارت اململكة املتحدة إىل ما وجهته الدامنرك والسو       -  ٨
                                                                                                                   االحتجاز قبل احملاكمة ومتديد العمل بأوامر الرقابة ومتديد فترة األخذ بسياسة ترحيل املشتبه بـأهنم إرهـابيون،                 
                                    ً              ُ   ِّ                                                          فذكرت أن موقفها إزاء هذه املسائل مجيعاً هو أن اإلرهاب ُيقوِّض حقوق اإلنسان األساسية، مبا فيها احلـق يف                   

                 مع حرصها يف الوقت                                 احلد من املخاطر اليت تتهدد اجلمهور،                            احلكومة مسؤولية العمل على            قع على عاتق  وت  .      احلياة
َ   ُ   َ                  وتظل املقاضاة هي النهج املفّضل يف التعامل مع َمن ُيـشتَبه بـأهنم        .                                            ذاته على احترام احلقوق األساسية لكل فرد                       ّ                          

ّ      ولكن احلكومة تقُّر      .         إرهابيون                                                        إلتاحة اجملال حملاكمة أعداد أكرب من املشتبه هبم ال بـد أن                            بأن إدخال أية تغيريات                 ُ
    َّ                                                        ونوهَّت الدولة بأن متديد فترة االحتجاز قبل احملاكمة مـن            .            ً                                   يكون مصحوباً يف املقابل بضمانات حلقوق اإلنسان      

 ُ     قُترح      قد ا                                         حاجة واضحة واستثنائية لذلك هو أمر                          عندما تكون هناك         ً    يوماً     ٤٢     ً          يوماً، إىل      ٢٨                    مدهتا احلالية، وهي    
  .                       ً       ٍ   ساعة جيب أن يكون صادراً عن قاضٍ  ٤٨                                                    أما يف الوقت الراهن، فإن أي قرار احتجاز لفترة تتجاوز   .       الربملان    على 

       َ               وال يوافَق على استمرار   .                                       ً                                    ٍ  وجيوز للشخص موضع القرار أن يقدم اعتراضاً عليه أمام القاضي، وجيوز له توكيل حمامٍ
ّ           اصلته، على أن يكون التحقيق جارياً جبّدية وسرعة                                        االحتجاز إال إذا كان مثة ما يستدعي ضرورة مو   ً                                .   

َ  ُّ                     يف حال َتَعذُّر حماكمة اإلرهابيني املشت                                 أبلغت اململكة املتحدة االجتماع بأنه  و  - ٩                             أو ترحيلهم، ترى احلكومة أن      به هبم      َ 
َ                                 إصدار أوامر رقابة ُتفَرض مبوجبها قيود على حتركات                       احلل األفـضل          ن هو    و      إرهابي                    ُ                وأنشطة األشخاص الذين ُيشتبه بأهنم                        ُ  

  ،     ٢٠٠٧          أكتـوبر    /                                            ً     َِ                                           أوامر الرقابة مجيعها إلعادة النظر فيها إلزامياً من ِقَبل احملكمة العليا؛ ويف تشرين األول                  ختضع   و  .      املتاح
َ  ُ                                                                             ً                              َخلُص جملس اللوردات إىل أن أحكام التشريع املتعلق بوجوب إصدار أوامر الرقابة تتفق متاماً مـع أحكـام االتفاقيـة      

َ  َّ           املـَرحَّلني إىل    و   ن   و        إرهـابي                       األشخاص املشتبه بأهنم                                      ويف حال وجود هواجس بشأن سالمة         .  ن                     األوروبية حلقوق اإلنسا     
                                              ً      ً                          ً                                         أوطاهنم، ترى احلكومة يف الضمانات الدبلوماسية سبيالً ناجعاً لتنفيذ عملية الترحيل وفقاً لاللتزامات الدولية للمملكة               
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   ِّ                      ً   ّ  ً                          ومتثِّل هذه الضمانات التزاماً جّدياً من جانـب مجيـع            .                                                  ً      ً         املتحدة، مبا فيها التزاماهتا املتصلة حبظر التعذيب حظراً مطلقاً        
                         ُ ِّ                ُ   ُ                                                      ومجيع قرارات الترحيل اليت قُدِّمت بشأهنا ضمانات ُتالزُمها حقوق اسـتئناف واسـعة يف اململكـة                  .               األطراف املعنية 

  .                                                                                                            وتتثبت احلكومة من وجود ترتيبات رصد ومراقبة يف البلدان اليت أبرمت معها اتفاقـات يف هـذا الـشأن                    .       املتحدة
ّ                                                                     وأشارت اململكة املتحدة إىل السؤال الذي طرحته هولندا عّما إذا كانت سياسة اململكة املتحدة ستتغري يف ضوء القرار                                                                     

ّ                          ، فأكدت بأن ليس يف ذلك القرار ما َيَمّس السياسة اليت               سعدي                                                    الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية           َ  َ                                
   ّ                           وبّينت احلكومة أهنا ما فتئت       .                                          صول على ضمانات حيثما رأت ضرورة لذلك                          ً                    تنتهجها احلكومة حالياً يف سعيها إىل احل      

   ِّ              ُّ                                                                                                    تسلِّم بضرورة التثبُّت من صحة الضمانات الدبلوماسية للتحقق مما إذا كانت كافية لضمان احلماية، حسبما ذكرتـه                 
   .                          احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

                            حول سياسات اململكة املتحدة                              والسويد وفرنسا وفنلندا                               طرحتها إيطاليا والدامنرك         اليت        سئلة    األ            وأشارت إىل     -   ١٠
                                                                                                                   فيما يتعلق حبقوق الطفل، فأعربت عن اعتقادها بعدم جواز إخضاع أي طفل للعنف أو اإلساءة، وذكرت أنه قد مت                   

ُ  ِّ            فقد ُعدِّل القـا     .                                                                                              تشديد القانون، ال سيما القانون اجلنائي، يف عدد من اجملاالت لزيادة احلماية املقدمة لألطفال                  نون     
                                                ً      ً                                                          اجلنائي إلتاحة اجملال ملقاضاة اآلباء الذين يسببون ضرراً جسدياً ألطفاهلم، حبيث مل يعد ميكن التـذرع باسـتخدام                  

ِ               ً      ً      ً         ً             اليت تتصف بالقسوة أو ُتلِحق باألطفال ضرراً جسدياً فعلياً أو شديداً                          لتربير اإلساءات     "                 العقوبة املعقولة  " ِ       وسـُتنِفق    .                     ُ     ُ  
ُ                            ون جنيه استرليين لدعم اُألسر يف إنكلترا يف الفترة           ملي    ١١٨                              اململكة املتحدة ما يزيد عن                  ، كما تقوم     ٢٠٠٩-     ٢٠٠٨                      

         لمملكـة   ل                                      يف أقاليم ما وراء البحار التابعة                                    لرفع مستويات محاية األطفال               سنوات    ٤                          بتمويل استراتيجية مدهتا         ً  حالياً  
     مـن                    الرامية إىل احلد               ة املتحدة                                   وفيما يتعلق باستراتيجية اململك     .     ً                                 متشياً مع أحكام اتفاقية حقوق الطفل           وذلك          املتحدة  

                 ، وإىل استئصاله       ٢٠١٠                  النصف حبلول عام           مبقدار                     الفقر بني األطفال               خفض معدل       إىل          املتحدة                        الفقر، تسعى اململكة    
                                                                  مليون جنيه استرليين على تنفيذ خمططات منوذجية وإرشادية على             ١٢٥              تعتزم إنفاق       هي      ، و     ٢٠٢٠    ً             متاماً حبلول عام    

              ً     ً                                     ملتزمة التزاماً قوياً باالمتثـال ألحكـام الربوتوكـول                         اململكة املتحدة              وما برحت     .    دمة                       السنوات الثالث القا      مدى
ّ                        وُتقّر احلكومة بأمهية معاملة   .                                                                              االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق بإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة      ُ 

                            لدى اململكة املتحدة ضمانات           تتوفر       ة، و      ً                                                 عاماً املنخرطني يف صفوف القوات املسلحة معاملة خاص          ١٨              الشبيبة دون   
     ً                    عاماً، وعدم تعريضهم      ١٨                                                                                            قوية وفعالة تكفل توفري الرعاية املناسبة ألفراد القوات املسلحة الذين تقل أعمارهم عن              

    .     هلا    داعي        ملخاطر ال 

       بغـاء                                                                                                   ومنذ التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق ببيع األطفـال و               -   ١١
ِ                                          األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، ُسّنت قوانني أكثر صرامة وُوِضعت جمموعة من التـدابري العمليـة          ُ                      ّ ُ                                        

                       ً                َ    ُ                                            واململكة املتحدة هي حالياً بصدد تقييم مدى َتوافُق أحكام تشريعاهتا احمللية مع أحكـام            .                       للمساعدة على إنفاذها  
َ  ُّ                                   إن َتَحفُّظ اململكة املتحدة على املادة          ت  ال ق و  .        عليه      تصديق                             الربوتوكول االختياري، قبل ال                    مـن اتفاقيـة      )  ج (  ٣٧   َ 

     وترى   .          ً               هو حالياً موضع استعراض-                                          فصل األطفال عن البالغني يف مؤسسات االحتجاز     خبصوص  -            حقوق الطفل 
َ                                                 اململكة املتحدة أن مؤسسات االحتجاز يف إنكلترا وَويلز تفيان مبا تقضي به املادة املذكورة                                  كمـا أن الـسلطة       .                                            

       قتضيات  مل                                                                                                       لتنفيذية االسكتلندية هي بصدد النظر يف إجراء تغيريات مبا يكفل استيفاء السياسة والتشريع واملمارسة              ا
َ         ُ                                           وتعكف حكومة آيرلندا الشمالية على َسن تشريع ُينهي املمارسة املتمثلة يف احتجاز              .             من االتفاقية   )  ج (  ٣٧       املادة                                    

  ّ                                                وبّين الوزير أن اململكة املتحدة هي بصدد إعادة النظر   .     لغات     ً                        عاماً من العمر مع سجينات با  ١٧                 الفتيات البالغات 
                                                               ً                   ً                 يف ما إذا كان التحفظ املتصل بتطبيق قوانينها املتعلقة باهلجرة ضرورياً يف ضوء ما حدث مؤخراً من تطورات على 
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       على                                               ً                                                          صعيدي السياسة واملمارسة بشأن صون األطفال، ونظراً العتزام بلده التصديق يف وقت الحق من هذا العام               
  .                                                     اتفاقية جملس أوروبا بشأن العمل على مكافحة االجتار بالبشر

                                                                      فرنسا عن إمكانية التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع                         الذي طرحته         سؤال    ال               وفيما يتعلق ب    -   ١٢
      على                                                                                            األشخاص من االختفاء القسري، أعربت اململكة املتحدة عن تأييدها لالتفاقية، وأقرت مبا تتصف هبا من أمهية

             ً                                                                                هنا تنظر حالياً يف ما يترتب على توقيعها من آثار، ويف ما سيلزم إجراؤه من تغيريات يف                  إ      قالت و  .              الصعيد الدويل 
                              وعن السؤال الذي طرحته إيطاليا   .                            ِ                 جعل االختفاء القسري جرمية يعاِقب عليها القانون         مبا يف ذلك                 تشريعاهتا احمللية، 

                           اململكة املتحدة أن هذا         ذكرت                                          مبختلف مؤسساهتا املعنية حبقوق اإلنسان،                                               بشأن جتربة اململكة املتحدة يف ما يتعلق      
        املـصاحل                 كمـا يعكـس                           اململكة املتحـدة،          مناطق         خمتلف    يف                                      خمتلف النظم القانونية والسياسية          يعكس         الترتيب  

         السؤال                                                          وعن التشاور املزمع إجراؤه بشأن شرعة للحقوق واملسؤوليات، وعن  .            لتلك املناطق        املختلفة            واالهتمامات 
           األوروبية                      سوف تستند إىل االتفاقية                  ن أية شرعة للحقوق  إ                        الدولة موضوع االستعراض     قالت                   الذي طرحته هولندا، 

َ َ                        وقد َجَنت اململكة املتحـدة       .                                         كة املتحدة من خالل قانون حقوق اإلنسان       ل         يف املم    هبا         االعتراف   و              حلقوق اإلنسان        
َ                                                          على َحفز النقاش بشأن الكيفية اليت ميكـن هبـا صـياغة                                                                منافع مجة من قانون حقوق اإلنسان، إال أهنا حريصة              

     ً         ، مثالً، تدوين     هبا   ميكن     اليت   ية    كيف  ال             شرعة جديدة؛ و     إطار                                                 املسؤوليات اليت تنطوي عليها ممارسة احلقوق الفردية يف 
        عاشـرة                                                            ووجهت اململكة املتحدة األنظار إىل حلول الذكرى السنوية ال        .                                            القوانني القائمة بالفعل يف القانون العريف     

                                       ، فنوهت بأن آيرلندا الشمالية قد باتـت      ١٩٩٨                             ُ                                   التفاق يوم اجلمعة العظيم الذي أُبرم يف آيرلندا الشمالية يف عام      
                       ً           ً          ً            جملتمعات كانت مقسمة سابقاً أن جتد سبيالً للعمل معـاً              هبا       ميكن                              فيما يتعلق بالكيفية اليت            العامل     يف     ى    ً     مثاالً حيتذ 

          األساس اليت                          َ  َ ُّ                       ساواة واالحترام املتبادل، وَتفَهُّم أن حقوق اإلنسان هي                                      صوب مستقبل مشترك قائم على الشراكة وامل
   . َ   كَرمي                  يقوم عليه أي جمتمع 

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض–باء 

                                                           ، رحب عدد من الوفود بالتزام اململكة املتحدة بعمليـة                       تقدمي التقرير                                     أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب        -   ١٣
                                             وأشادوا باململكة املتحدة على ما أجرته من         .                                                          لدوري الشامل وبالنهج البناء الشامل الذي تتبعه فيها                  االستعراض ا 

   .     ً          وفداً ببيانات  ٣٨     وأدىل   .                                                           مشاورات واسعة النطاق مع هيئات اجملتمع املدين يف إعدادها تقريرها

                             ي ديـن وأهنـا تعتـرب أن                                                                                  والحظت اجلمهورية العربية السورية أن اململكة املتحدة ال تربط اإلرهاب بأ            -   ١٤
                         من تقرير اململكة املتحدة   ٨٠                                غري أهنا استفسرت عما ورد يف الفقرة   .                                           اإلرهابيني ال ميثلون أية ديانة أو ينتمون إليها

            فبينـت أن     .                                                  ً                                       بشأن منح الشرطة وقوى األمن ووكاالت االستخبارات طائفةً من السلطات يف مكافحة اإلرهاب            
     ً                                                         يوماً، يف حني أن متحيص األدلة يتم بسرية، وال يسمح للمـشتبه بـه     ٤٢      تد إىل                  َ                فترات احتجاز املشتَبه هبم قد مت     
                                                                               كما ذكرت اجلمهورية العربية السورية أن من الواضح أن القـوانني اجلديـدة               .                                وحماميه أن يشهدا هذه العملية    

        قـانوين     و    ٢٠٠٠                         من قانون اإلرهاب لعـام    ٤٤                               واستفسرت عن الفرق بني البند       .                        مة من أجل فئات حمددة      َّ صمَّ ُ ُم
   .                                                                    وأية قوانني طوارئ أو قوانني عرفية اعتمدهتا بعض الدول يف ظروف استثنائية    ٢٠٠٦   و    ٢٠٠٥             اإلرهاب لعامي 

                           وأبدت بوجه خاص استحساهنا      .     ٢٠٠٧                                                            ورحبت بلجيكا بإنشاء جلنة املساواة وحقوق اإلنسان يف عام            -   ١٥
         وأشـارت    .                                 يه التمييز بسبب امليل اجلنـسي                                                                        ألن اللجنة تتوىل، يف مجلة مسؤوليات أخرى، مكافحة التمييز، مبا ف          
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                                      رد يف تقرير الدولة، ما برح هـذا         و                           ، وإىل أنه، على حنو ما           ١٩٩٨           ً                                  بلجيكا أيضاً إىل قانون حقوق اإلنسان لعام        
َ  ُّ     ِ َ                           القانون موضع َتَهجُّم من ِقَبل وسائط اإلعالم                                                        ونوهت بلجيكا مبا اختذ من تدابري شىت للتوعية          .               اململكة املتحدة    يف               َ 

                                               ً                                                 سان، واستفسرت عما تضطلع به اآللية املستحدثة مؤخراً، وقوامها موظفون صحفيون معنيون حبقوق                      حبقوق اإلن 
   .                                       اإلنسان، وعما إذا كانت قد حققت أية جناحات

                      سنة قبل أن يكفل أحد    ٧٠٠        ، انقضت     ١٢١٥                                                    االحتاد الروسي أنه، منذ اعتماد الوثيقة العظمى يف عام    الحظ و  -   ١٦
                                                  ويف هذا الشأن، رأى االحتاد الروسي أنه ينبغـي           .     ١٩٢٨                                مل حق التصويت للجميع يف عام                         ً           أكثر البلدان تقدماً يف العا    

                                                                 الة حقوق اإلنسان يف البلدان األخرى، وخباصة يف البلدان اليت حتـررت مـن    حل                                ً     للمملكة املتحدة أن تظل تبدي تفهماً    
                              وضع برنامج وطين ملكافحـة       ) أ (  :                                      وأوصت روسيا اململكة املتحدة مبا يلي       .                                         ماضيها االستعماري منذ فترة وجيزة فقط     

                                                                            النظر يف سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول االختياري امللحق هبا     ) ب (                        مشكلة اكتظاظ السجون؛    
                ً          َ                                   تضمني تشريعها نصاً يتيح للمحَتجزين احلق يف االتصال مبحـام             ) ج (                                               واملتعلق بإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة؛       

  يف               يف تورطهم                                                 فرض حدود زمنية صارمة على احتجاز املشتبه        ) د (               ساعة منه؛      ٤٨                  عليهم وليس بعد                       فور إلقاء القبض    
    ".                   الرحالت اجلوية السرية "                                                      اإلرهاب دون توجيه اهتامات إليهم، وتوفري معلومات عما يسمى 

        ته على                                                                                            وأبدت سري النكا اهتمامها خبربة اململكة املتحدة يف التصدي لإلرهاب مع احلرص يف الوقت ذا                -   ١٧
      يـوم   "         بشأن       ١٩٩٨                                                                   واستفسرت عما أحرزته من تقدم يف التحقيق الذي شرعت فيه عام              .                   محاية حقوق اإلنسان  

    كما   .                                                                               ؛ وعما إذا أسفر ذلك التحقيق عن أية حماكمات، وعن أسباب التأخر يف ذلك                 ١٩٧٢      لعام    "             األحد الدامي 
                        وفيما يتعلق بتقرير قدمه   .                    دولية يف هذا الشأن                                                          استفسرت عما إذا كان من املفيد أن تتلقى اململكة املتحدة مساعدة

                                                                                            أمني مظامل الشرطة يف آيرلندا الشمالية، سألت سري النكا عن حاالت التواطؤ بني عناصر قوى األمن يف حوادث 
             بأن تنظر يف                                     وأوصت سري النكا اململكة املتحدة        .  ُ                          ُ                                    قُتل فيها مدنيون، وعما إذا أُحرز تقدم يف مقاضاة املسؤولني         

        يتـضمن    -     َّ                ً        يفضَّل أن يكون مجهورياً      -                                                            تفتاء بشأن استصواب أو عدم استصواب وضع دستور مكتوب                   إجراء اس 
   .           شرعة للحقوق

  .                                                                                                    وأشارت سلوفينيا إىل وجوب مراعاة املسائل اجلنسانية متام املراعاة يف االستعراض الـدوري الـشامل                -   ١٨
                         وأوصتها بأن تفعل ذلـك يف    .                 ة بالتقرير الوطين                                                           وسألت اململكة املتحدة عما فعلته هبذا الشأن يف مشاوراهتا املتعلق  

                                          وأشارت إىل مسألة احتجاز األطفـال مـع          .                نتيجة االستعراض    يف                                              املراحل القادمة من االستعراض، مبا يف ذلك        
                      ويف هذا الشأن، سألت      .                                                                   ً                  أسرهم، دون اهتام أو حماكمة ولفترات غري حمدودة ودون إشراف احملكمة تلقائياً عليهم            

َ                       املتحدة عما إذا كانت تكفل عدم احتجاز أطفال أَُسر طاليب اللجوء إال كم               سلوفينيا اململكة                  أخري وألقصر فترة   الذ                                            ُ
                                  سلوفينيا أن اململكة املتحدة         الحظت     كما    .                         من اتفاقية حقوق الطفل     )  ب (  ٣٧                                      زمنية مناسبة، حسبما تقتضيه املادة      

                 األطفال مبقتـضى                          نت تعتزم أن توفر جلميع     َ         ً     ً                        ً                               مل َتحظر حظراً تاماً بعد معاقبة األطفال جسدياً، وسألت عما إذا كا           
   .                                ؛ وإن كانت تعتزم القيام بذلك فمىت                             القانون محاية متساوية من العنف

                                                               ً                                          ونوهت كوبا مبا جاء يف التقرير من أن اململكة املتحدة قد أصدرت تشريعاً ملكافحة التمييـز، لكنـها                    -   ١٩
                                            من االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع          )  ج ( و  )  ب ( و  )  أ ( ٤                                         أنه ما زالت لديها حتفظات على املادة                   أشارت إىل   

                                             اململكة املتحدة بني حرية الرأي والتعبري من           هبا     ِّ    توفِّق                    عن الكيفية اليت          كوبا           استفسرت   و  .                        أشكال التمييز العنصري  
                                                 َ  َ ُّ                                                                 جهة وإدانة الدعايات والتنظيمات املتجذرة يف أفكار الَتفَوُّق العنصري واليت تسعى إىل تربير الكراهية والتمييـز                
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                          كوبا أهنا ال تشاطر اململكة     ذكرت    كما   .                                                            لعنصري، والقمع املشروع هلذه الدعايات والتنظيمات من اجلهة األخرى ا
               أن اإلرهاب خيل                               وقالت إن احلجة اليت تعترب        .                               مكافحة اإلرهاب والتصدي له          ما خيص                            املتحدة طرحها أو هنجها في    

          وإن معايري   .                                جراء مشروع هي حجة ال تقبلها كوبا                                                    حبقوق اإلنسان وأن أي إجراء تتخذه حكومة ما ملكافحته هو إ
  "                 املقاتلني األعـداء  " و  "                   رحالت التسليم اجلوية " و  "              أوامر الرقابة " و  "               االشتباه املعقول "                         ومفاهيم وممارسات من قبيل  

ِ                          ، ليست فقط غري مقبولة بالنسبة لكوبا، بل هي مستهَجنة متاماً وُمِخلة بسيادة القانون وحبق "              األضرار اجلانبية " و  ُ   ً        َ    وق                                               
                         من االتفاقية الدولية     ٤                                أن تدرس حتفظها على املادة        ) أ (  :                                     وأوصت كوبا اململكة املتحدة مبا يلي       .               اإلنسان للجميع 

                                       أن تتوخى إعادة النظـر يف مجيـع          ) ب (                                                                   للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري هبدف سحب هذا التحفظ؛           
   .          قوق اإلنسان              ألعلى معايري ح ة      مستوفي  ا                             تشريعاهتا املناهضة لإلرهاب جلعله

                                                                                                          وأشارت اهلند إىل ما أفيد عن تزايد التحامل العنصري والتمييز ضد األقليات اإلثنية وطـاليب اللجـوء                   -   ٢٠
                                                                                          اململكة املتحدة أن تنظر يف سن تشريع حملي حيظر التمييز بسبب اللون واجلنسية حسبما                 من                   واملهاجرين، وطلبت   

                                  إفادات وادعاءات عن تزايد العنف ضد      وجود               أشارت اهلند إىل     كما   .                                       أوصت به جلنة القضاء على التمييز العنصري
                                                                                                                  النساء، وسألت الدولة موضوع االستعراض عما إذا كانت تقبل توصية هلا بإنشاء هيئة رقابة استراتيجية، علـى                 

    .      ية هلا                محاية أكثر فعال   وفري                                                                             غرار اللجنة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة، لضمان قدر أكرب من التضامن مع املرأة وت

  ،         املعاهدات                                                                  من تقرير الدولة وإىل حق األفراد يف تقدمي شكاوى إىل هيئات               ١٩                         وأشارت بريو إىل الفقرة       -   ٢١
               ً             وطلبت بـريو مزيـداً مـن         .     اضحة و                                                                        والحظت أن اململكة املتحدة ترى أن القيمة العملية هلذه اإلجراءات غري            

                  ً                             نوهت مبا يوجد حالياً من برامج لتزويد موظفي نظام     كما   .                                            املعلومات عن األسباب اليت أفضت إىل هذا االستنتاج
                                                                                                             القضاء، مبن فيهم القضاة وكتبة احملاكم، بتدريب يف جمال حقوق اإلنسان؛ وسألت عما إذا كانت قوات الشرطة                 

   .                         ً       ً                    والقوات املسلحة تتلقى أيضاً تثقيفاً يف جمال حقوق اإلنسان

                          الطريقة اليت تعاجل هبا           ما خيص                                عن جتربة اململكة املتحدة في                                                        وأبدت ماليزيا اهتمامها مبعرفة املزيد، بوجه خاص،        -   ٢٢
                                                                              والحظت أن اللجنة املستقلة إلنكلترا وويلز املعنية بالشكاوى املتعلقة بالشرطة قد تلقت   .                         الشكاوى املقدمة ضد الشرطة

     كاوى                                ً                    ، وقالت إهنا ترحب بشرح أكرب تفصيالً عن فئات تلك الـش      ٢٠٠٧-     ٢٠٠٦                    شكوى يف الفترة       ٣٠     ٠٠٠       قرابة  
َ    ُتواَجه                           وطبيعتها، وعن التحديات اليت                                             وسألت عما إذا كانت نتائج التحقيقات قد أفضت   .                          يف إكمال التحقيقات بشأهناُ   

                                                      كما الحظت أن النهج املفضل لدى اململكة املتحدة يف التعامـل    .                                               إىل زيادة الوعي حبقوق اإلنسان لدى رجال الشرطة    
                                                                    اة، وعن طريق اإلبعاد من البلد، وكذلك بانتهاج سياسات تتـصدى                                                        مع خطر التهديد باإلرهاب هو من خالل املقاض       

                                                                               واستفسرت ماليزيا عما إذا كانت اململكة املتحدة ترى، إىل جانب هذه اجملموعة              .             االقتصادية -                       للتفاوتات االجتماعية   
   .                                                                            من اخليارات، أن التصدي لألسباب اجلذرية لذلك اخلطر هو أمر يتصف بقدر مماثل من األمهية

   هنا  إ            باكستان       قالت و  .            ها الوطنية  ن                                        ً      ً                   باكستان أن اململكة املتحدة قد أحرزت تقدماً باهراً يف قواني              الحظت و  -   ٢٣
ّ                                      متفقة مع اململكة املتحدة على أن املتطرفني الذين ميارسون العنف ويّدعون أهنم يتحدثون ويتصرفون باسم اإلسالم                                                             

ّ            كما تقّر باكستان     .                        ق بني التطرف وديانتهم    حب   ّ       د مّيزت                                 هبم، وأن اململكة املتحدة ق      ة       اخلاص  ة          السياسي      مآرهبم       لديهم         
                                                                                                                  مبا تقوم به اململكة املتحدة من عمل مع اجلاليات اإلسالمية يف البلد، وتقر كذلك مبا تقيمه من شراكات وتعاون                   

  ،     ١٩٩٨                                             وفيما يتعلق بقانون حقوق اإلنـسان لعـام          .                                                            دويل مع البلدان النامية يف سياق األهداف اإلمنائية لأللفية        
                                       كما سألت عن الطريقة اليت سيعاجل هبا         .                                           تباين بني التصور العام واألهداف املنشودة       ال           عن أسباب                سألت باكستان   



A/HRC/8/25 
Page 9 

                        ُ    ِ                           وعالوة على ذلك، سألت كيف ُتوازِن اململكة املتحدة بني مالحقة   .                                          قانون اإلرهاب اجلديد مسألة الرقابة القضائية
   .                     اإلرهابيني وحقوق اإلنسان

                                                                            يع بلدان العامل، بصرف النظر عن مستوى تنميتـها ودون اسـتثناء، تواجـه                              والحظت املكسيك أن مج     -   ٢٤
ّ                          حتّديات متصلة حبقوق اإلنسان               ما ورد يف              املكسيك       الحظت                                 ً                 وفيما يتعلق مبا يبذل من جهود تصدياً لإلرهاب،           .  

          يف مكافحة                          ً                                       أن حقوق اإلنسان تشكل جزءاً ال غىن عنه مما تبذله من جهود                             من إشارات إىل                    اململكة املتحدة          تقرير  
                      اململكة املتحدة أن      من       وطلبت     ".                                                         القوة يف مكافحة اإلرهاب ال تعين الضعف يف حقوق اإلنسان          "              اإلرهاب، وأن   

               من التقرير     ٣٧                                      سألة التعذيب حسبما ورد يف الفقرة              املعين مب                                                       تعلق على املسألتني اللتني أشار إليهما املقرر اخلاص         
   .        ق اإلنسان             السامية حلقو                           التجميعي الذي أعدته املفوضية

                                                     تعليقات والعناية اليت قرئت هبا ورقتها املتعلقة                             للوفود ملا أبدته من                                      وأعربت اململكة املتحدة عن شكرها        -   ٢٥
           ُ  ِ         أي سؤال مل ُتجِب      ن                                                أكرب عدد ممكن من األسئلة، ولإلجابة كتابة ع         ن                           وأبدت استعدادها لإلجابة ع     .          باالستعراض

                     فيبدو أن كوبا تـوحي    .                               شأن مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان                                أنه رمبا قد أسيء فهم موقفها ب      الحظت و  .     عليه
                    وأكدت اململكة املتحدة   .                                                      ً                       بأن اململكة املتحدة تقول إن أي إجراء تتخذه الدولة تصدياً لإلرهاب هو إجراء مشروع

     ماية                                            فيتوجب على احلكومة أن تتخذ اخلطوات الضرورية حل  .           تلك املقولة          توافق على                             أهنا مل تقل ذلك البتة، وأهنا ال 
              وفيما يتعلـق    .          ّ                                                                                       الناس، إالّ أنه يتوجب عليها يف الوقت ذاته احترام حقوق اإلنسان األساسية اليت يتمتع هبا اجلميع            

      قالت                                                                                                       بالسؤال الذي طرحته اجلمهورية العربية السورية عن السبب الداعي إىل حتديث تشريع مكافحة اإلرهاب،               
                                                      من أجل التعامل مع اخلطر اجلديد واآلخذ يف التنامي، والذي               صالحيات جديدة       استحداث        نه يلزم  إ              اململكة املتحدة 

َ         ً                                          والسلطات املستحَدثة مؤخراً ختضع الستعراض قانوين شامل من قبـل            .        ُ                   ً                ما برح ُيعرف عنه املزيد شهراً بعد شهر                      
َ                                                            ّ                            وال ُتستخَدم أدلة سرية لتربير احتجاز األشخاص املشتبه يف تورطهم يف اإلرهاب إالّ يف ظروف حمدو                 .      احملاكم    دة    ُ    
              أو أي دين         األعراق        معني      عرق       أي     ضد                                                                   ومجيع التدابري املتخذة ينبغي أن تكون متناسبة، وال تكون موجهة             .       للغاية

                           ً                    ً                                     تستهدف اجملرمني واإلرهابيني، أياً كانت خلفيتهم أو أياً كانت الفئة االجتماعية اليت                هي    ّ            ّ               معّين أو فئة معّينة، بل      
                                      ّ             وضع قانون حقوق اإلنسان موضع التنفيذ، بّينت اململكة    حول    يكا                    سؤايل باكستان وبلج ن        وإجابة ع  .             ينتمون إليها

                           عزى يف كثري من األحيان إىل سوء                                      ً                              ُ        املتحدة أن القانون املذكور مل يلق ترحيباً من بعض وسائط اإلعالم، وأن هذا يُ       
ّ                      فهم عميق ملاهية مقّومات حقوق اإلنسان                 ا الـشأن،                                     على تصحيح املفاهيم اخلاطئة يف هـذ           تعمل             احلكومة           قالت إن  و  .                  

     عن   كا                        السؤال الذي طرحته سري الن ب            وفيما يتعلق   .                                                            حبيث بدأ الناس يدركون ما هلذا القانون من قيمة يف حياهتم اليومية
                                         بأن طول فترة تلك التحقيقات يعود إىل                االجتماع                     اململكة املتحدة        بلغت                                         التحقيقات املتصلة بيوم األحد الدامي، أ     

                                                           وعلى الرغم من أن اللورد سافيل قد أوعز بـأن لـيس              .         َ  ِّ       ن أدلة وَبيِّنات            شاهد م     ٩٠٠                             النظر فيما قدمه أكثر من      
                                  أن من األمهية مبكان االستماع هلذه            تعترب                            حكومة اململكة املتحدة        فإن                                          مبقدوره حتديد إطار زمين إلصدار التقرير،       

             عادة احتجاز      ري                                                   احتجاز األطفال، ذكرت اململكة املتحدة أنه ال جي           حول                   سؤال سلوفينيا     ن         وإجابة ع   .       األصوات
       عتـرب                                                  ً                   ُ                 واالستثناءان الوحيدان من ذلك مها إذا كان الطفل جزءاً من جمموعـة عائليـة ويُ                .                  أطفال غري مصحوبني  

    ري              ً                            ً                                                                  االحتجاز ضرورياً، أو يف احلالة االستثنائية متاماً اليت تقتضي محاية طفل معزول، وحىت يف هذه احلالة، فال جي                 
   َّ                                 ً             وذكَّرت الدولة بأن بإمكان احملتجزين كافـةً أن          .                     تم تأمني مكان بديل                  ّ                            االحتجاز عادة إالّ لليلة واحدة، إىل أن ي       

                     وعن األسئلة املتعلقة     .                                                                                          يعترضوا على قانونية احتجازهم، بسبل منها املراجعة القضائية وحق اإلحضار أمام احملكمة           
                           ترى ما يدل علـى أن                                      هذه املسألة بعناية وأهنا ال           مراقبة                                  اململكة املتحدة أهنا حترص على           ذكرت                 مبعاقبة األطفال،   
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      ً      ّ          ، نظراً ملا بّينتـه              الدولة                                                                              محاية األطفال، وأنه ينبغي إتاحة جمال معقول لآلباء لتأديب أطفاهلم، وأن                      غري ناجع يف           القانون  
   .    ً                حاجةً لتعديل القانون             ً  أن هناك حالياً                                                             الدراسات االستقصائية من أن ظاهرة ضرب األطفال قد تناقصت، ال ترى 

                                                                                       ما ورد يف أحد التقارير من أن إحدى املنظمات غري احلكومية تقترح على بريطانيا                                  وأشارت اليابان إىل    -   ٢٦
                                                                 تفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال  ال                               التصديق على الربوتوكول االختياري 

                             وأشارت إىل القيود اليت أفيد أن   .       بذلك      ال تقوم                اململكة املتحدة    جتعل                                     يف املواد اإلباحية، وسألت عن اهلواجس اليت 
                                                                               على إمكانية تطبيق صكوك حقوق اإلنسان فيما يتعلق بقواهتا املسلحة العاملة يف اخلارج،      فرضها               اململكة املتحدة ت

                  على الربوتوكـول      ٢٠٠٣               تصديقها يف عام   ل                                  وأشادت اليابان باململكة املتحدة       .                              وطلبت توضيحات يف هذا الشأن    
                            ً                                                               قية منع التعذيب، وطلبت مزيداً من املعلومات األساسية عن القيود املفروضة على إمكانية                                   االختياري امللحق باتفا  

                                كما أشارت إىل ما ورد يف أحد         .                                                      أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة املتحدة        يف                              تطبيق صكوك من هذا القبيل      
                             سـاعة، واستفـسرت عـن         ٤٨                                                                            التقارير من أن السلطات حترم احملتجزين من االتصال مبحامني لفترة تصل إىل           

َ  ِّ                    املَسوِّغات القانونية لذلك   .   

                                                ء عليها يف تقريرها، ومن بينـها قـانون حقـوق        ضو                                              غانا التدابري احمللية اليت سلطت الدولة ال           الحظت و  -   ٢٧
                          املنـصوص عليهـا مبوجـب                                                                                   اإلنسان، وواجب إبالغ الربملان عن توافق أحكام مشروعات القوانني مع احلقوق            

ّ                        على وزراء احلكومة مراعاهتا لدى سّن تشريعات جديدة                 اليت يتعني  و         معاهدات                             غانا أهنا متفقـة مـع           ذكرت و  .                                
  .                                                                                                  ً اململكة املتحدة على ما جاء يف تقريرها من أن مسأليت التنمية وحقوق اإلنسان مترابطتان وتعززان بعضهما بعضاً

                        كومات األخرى اليت تعمل                                                                                        ويف هذا الشأن، تشجع غانا اململكة املتحدة على مواصلة دعم إقامة شراكات مع احل             
                                   اململكة املتحـدة مبواصـلة اسـتعراض         غانا       وأوصت   .                                                 على تعزيز االلتزام حبقوق اإلنسان والنهوض هبذه احلقوق 

   .                                                       تشريعها املتعلق مبكافحة اإلرهاب مبا يكفل احترام حقوق اإلنسان

      قيام                   د أجرت حتقيقات بشأن                                                               السودان مبا قدمته اململكة املتحدة من ردود، وسأهلا عما إذا كانت ق   الحظ و  -   ٢٨
                                                 ُ                          حقوق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل، وعن نتيجة ما أُجنز من حتقيقات يف                    بانتهاك                            القوات املسلحة يف اخلارج     

       وثائق                                                                               إىل فئة من األجانب املقيمني يف اململكة املتحدة الذين يتعني عليهم أن حيملوا على الدوام      وأشار  .          هذا الشأن
                     هذه التدابري يف ضوء        إىل                     اململكة املتحدة       نظر             وسألت كيف ت    .      ّ                         ر وإالّ فإهنم يتعرضون للترحيل                      هوية حديثة اإلصدا  

                                                           ، عالوة على ذلك، إىل ما ميارس يف سجون اململكة املتحدة مـن             وأشار  .                        املتعلقة حبقوق املهاجرين                   املعايري الدولية   
     وطلب   .                       عالمات جسدية واضحة          يترك       ألنه ال      ُ         ً                                 ما يعُترب تعذيباً خارج البلد ويصعب إثباته             وهو              وط جسدية،    غ ض

   .      ً                          مزيداً من املعلومات يف هذا الشأن       السودان

                                                                                                       وأشارت فرنسا إىل مسألة املعاقبة اجلسدية، وأوصت اململكة املتحدة بأن تنظر يف جتاوز التشريع الراهن                 -   ٢٩
                  من الفقـر بـني          احلد                فيما يتعلق ب   و  .      ً                                                     أيضاً يف القطاع اخلاص ويف أقاليمها فيما وراء البحار              عقوبة             وحظر هذه ال  

                                                      ، أوصت فرنسا اململكة املتحدة بتقدمي مزيد من املعلومات عما     ٢٠١٠               النصف حبلول عام             وخفضه مبقدار        األطفال 
                                                        كما أوصتها بأن تنظر يف حتديد موعد للتوقيـع علـى             .                                                 خذ من خطوات يف هذا االجتاه، وشجعتها على ذلك         َّ تَّ ُ ُي

   .            ختفاء القسري                                       االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اال
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ّ                                                                                      ورحبت هولندا مبا قّدمته الدولة من ردود على أسئلتها املكتوبة بشأن شرعة مكافحة اإلرهاب، وبشأن                 -   ٣٠                  
                                                                                       ً                     النظر يف إصدار شرعة حلقوق اإلنسان ومسؤولياته، وبشأن إصدار احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان قراراً يتعلق               

                                              ً                    ورحبت مبنع اململكة املتحدة اعتبار امليل اجلنسي سبباً للتمييز يف            .   ية                                               مبعاملة من يتم ترحيلهم معاملة سليمة وإنسان      
            كما أشـادت    .                                                 محاية قانونية من التحريض على الكراهية هلذا السبب    توفري                                         التشريع املتعلق حبقوق اإلنسان، وباعتزامها   

                                        بلد ما زال يعترب املثلية اجلنـسية             ً                          ً         مؤخراً بعدم ترحيل شاب مثلي جنسياً إىل                      اململكة املتحدة                        القرار الذي اختذته     ب        هولندا
             يف ما يستجد                                                                                    عليها باإلعدام، وأعربت عن أملها يف أن تواصل اململكة املتحدة اتباع مبادئ اليوغيا كارتا   َ  عاقَب  ُ  ُي    جرمية

      ّ           مبا تسّنه من       علم                                                               وأوصت هولندا اململكة املتحدة بإبقاء جملس حقوق اإلنسان على            .       ً                  مستقبالً من قضايا وحاالت   
   .                                                  كافحة اإلرهاب ومبا تقدمه من ضمانات حلماية حقوق اإلنسان         تشريعات مل

   مثة     أن                                                                                                وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل أن السجون يف مجيع أحناء اململكة املتحدة مكتظة، وإىل                 -   ٣١
      اختاذه                                                   وسألت عما اختذته اململكة املتحدة أو ما تعتزم           .                                                         ادعاءات بأن عدد حاالت االنتحار بني السجناء قد ازداد        

   .                                                                                    من خطوات لتحسني األوضاع يف السجون والتصدي لألسباب األساسية لزيادة حاالت االنتحار بني السجناء

                                        من آثار يف حرية التعبري ويف ضـوء               ى ذلك                                                         وأشارت كندا إىل احلق يف حرمة اخلصوصيات وما يترتب عل           -   ٣٢
                                      صابع، واستفسرت عن الـسياسة الـيت                                                                           تكنولوجيات املراقبة اجلديدة، كالتعرف على قسمات الوجه وبصمات األ        

                                                                وفيما يتعلق حبقوق املسنني، أشارت كندا إىل عدم حظر التمييز بسبب السن   .                                  تنتهجها اململكة املتحدة يف هذا الشأن
                 ً                        حقوق املسنني مزيـداً مـن العنايـة                أن تويل                                      واخلدمات، وأوصت اململكة املتحدة ب           تسهيالت                       فيما يتعلق بإتاحة ال   

                           ً                                                     ُ        تعلق بإيراد امليل اجلنسي سبباً لطلب اللجوء، أوصت كندا اململكة املتحدة بأن تأخذ، فيما ُيعرض          وفيما ي   .         واالهتمام
   .            ً                                                                                   عليها مستقبالً من حاالت، بالتوجيهات الصادرة عن جملس االحتاد األورويب واملتعلقة مبعايري التأهيل ملنح اللجوء

                                               أوصت اململكة املتحدة بتعزيز الضمانات املتصلة          ، ف     ٢٠٠٦                                  َّ               وأشارت سويسرا إىل قانون اإلرهاب املعدَّل لعام          -   ٣٣
                                  وفيما يتعلق بـالقوات املـسلحة        .                                                                               باالحتجاز لدى الشرطة، وبعدم متديد فترة االحتجاز رهن احملاكمة، بل بتقليصها          

                                                                                                                 املنتشرة خارج البلد، أشارت إىل ما جاء يف تقرير اململكة املتحدة من أن التزامات البلد فيما يتعلق حبقـوق اإلنـسان        
                                                                                                               تكون واجبة التطبيق، وأن األحكام الواجبة التطبيق من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يلزم توصيفها حبيث                 "    رمبا "

                          وأوصت سويـسرا اململكـة       .                                                                    قرارات جملس األمن مبقتضى الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة               أحكام             تراعى فيها   
       ً                                                           ة خاضعاً للوالية القضائية للدولة، اليت ينبغي أن حتترم التزاماهتا فيما                                          املتحدة بأن تعترب أي شخص حتتجزه القوات املسلح

       ً                                                        توضيحاً بشأن الترابط بني قرارات جملس األمـن والقـرارات               منها           كما طلبت     .                                   يتعلق حبقوق اإلنسان ألولئك األفراد    
                          لتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان،               وفيما يتعلق با  .                                                              املتعلقة حبقوق اإلنسان الواجبة التطبيق على القوات املسلحة يف اخلارج

   .                 من تقرير الدولة  ٧٦                                                          باحلصول على نسخ من املوارد التثقيفية املشار إليها يف الفقرة         اهتمامها         سويسرا     أبدت

                                                                                       وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل ما أبدته آليات شىت معنية حبقوق اإلنسان من هواجس بشأن طائفة   -   ٣٤
                                                                               جانب اململكة املتحدة، من بينها انتهاكات متعلقة بالتحامل العنصري املتزايد                                          من انتهاكات حقوق اإلنسان من      

                                                                                                           ضد األقليات العرقية وطاليب اللجوء واملهاجرين، والزيادة يف معدل حدوث حاالت العنف املرتيل، مبا يف ذلـك                 
               من هـواجس            ُ        إىل ما أُبدي        أشارت     كما    .               مراكز االحتجاز                                                 العنف اجلنسي ضد األطفال داخل األسر واملدارس و       

                                                                                            يف عدد العمليات اليت تقوم فيها الشرطة بتوقيف وتفتيش أفراد األقليـات العرقيـة                      املتناسب                   بشأن االرتفاع غري    
                                                         ً                      يف ما يبذله موظفو احلكومة من جهود يف سبيل مكافحة اإلرهـاب، فـضالً عـن                  "        التنميط "          ، وبشأن        إلثنية     أو ا 
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       وأشارت   .                              أهنا تستهدف املسلمني من السكان   عترب         ُ اب، اليت ُي                                            ارتكاهبم جتاوزات لدى تطبيقهم قوانني مكافحة اإلره
                                                                                                                 إىل اهلواجس بشأن احلالة اخلطرية للصحفيني واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية، مبا يف ذلـك حـاالت                   

                 ية عمـا تتخـذه                           وسألت مجهورية إيران اإلسالم  .                                                                     التهديد بالقتل، والتوقيف واالعتقال، واالعتداءات على مقابر املسلمني      
   .                                                                              اململكة املتحدة من تدابري حمددة للتصدي هلذه احلالة اآلخذة يف التدهور يف جمال حقوق اإلنسان

      ٢٠٠٣                                                                                                           وأشارت أملانيا إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري، اليت كانت قد أثنت على اململكة املتحدة يف عام                    -   ٣٥
                                            الذي أسهم يف التعايش الـسلمي بـني ذوي          و              ية العنصرية                       التحريض على الكراه      ظر                            ورحبت بتشريعها املتعلق حب   
                                        نحها اللجوء ملن طلبوه أثناء الثالثينات من  مل                                        وأعربت أملانيا عن امتناهنا للمملكة املتحدة   .                     خمتلف الثقافات واألصول

      قانون   ال    من    )  د (  ١٩     ادة                                                                                      وأشارت إىل التوصيات املقدمة من جلنة القضاء على التمييز العنصري فيما يتعلق بامل              .             القرن املاضي 
                                                                                                     العالقات بني األعراق، الذي أجاز ملوظفي احلكومة أن مييزوا على أساس األصل أو اجلنسية، وسألت عما                        لقانون     ل    ِّ عدِّ  امل

   .                                                                                             إذا كانت اململكة املتحدة قد أخذت بالتوصية اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز العنصري يف هذا الشأن

    ً                            فأوالً، وفيما يتعلق بتـصرفات       .  ُ                          طُرحت يف إطار ستة مواضيع         اليت        سئلة    األ                              وتطرقت اململكة املتحدة إىل     -   ٣٦
                              قام األول التزامات إقليمية،                                                                    اخلارج، ذكرت أن االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان هي يف امل                    املنتشرة يف         املسلحة         قواهتا  

     يف                                                فاالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنـسان ال تـسري         .                                                            تعهدت اململكة املتحدة هبا جتاه أشخاص داخل اململكة املتحدة        
                                                                      وتنتهج اململكة املتحدة سياسة قوامها الوفاء مبا تعهدت به من التزامات فيما   .                             اخلارج إال يف ظروف حمدودة للغاية

                   يف اخلارج ألحكام           املنتشرة                      وختضع القوات املسلحة      .                                         نسان حيثما كانت تلك االلتزامات سارية                    يتعلق حبقوق اإل  
      وتدين   .         ً                  رم، وأياً كانت هوية الضحية  ُ اجلُ                                     ً                  ُ            القانون اجلنائي، كما ختضع للمقاضاة، أياً كان املكان الذي ارُتكب فيه   

        اجلهـاز             وخيضع أفراد   .                  ع ادعاءات اإلساءات    يف مجي            ببالغ اجلدية                                          ً       اململكة املتحدة اإلساءات كافة، وهي تنظر دوماً      
                 وفيمـا يتعلـق      .                كانوا خيدمون       أينما                                                                 لتحقيق الشرطة العسكرية وللقانون العسكري للمملكة املتحدة                العسكري

                                                                                   اململكة املتحدة أنه، يف العمليات العسكرية اخلارجية اليت يسري عليها القانون                ذكرت                          بالقانون اإلنساين الدويل،    
                                                                                             ، تنتهج اململكة سياسة قوامها االمتثال ألحكام هذا القانون، إال أهنا ال تقبـل أن تكـون هـذه                       اإلنساين الدويل 

                                             القوات املسلحة أن يتقيدوا مبعايري مهنية           فراد                   ويتوجب على مجيع أ     .             ً                           األحكام أساساً لالستعراض الدوري الشامل    
     حقوق         يف جمال                            ه االلتزامات الواجبة التطبيق    في    نعكس                        ً                               عالية، وهم يتلقون تدريباً يف جمال القانون اإلنساين الدويل، ت

             أوجه النشاط                                                         بريو وغانا عن األخذ بثقافة قوامها حقوق اإلنسان يف                   طرحتهما       ً      ً                ثانياً، ورداً على سؤالني        .      اإلنسان
  .                    اخلدمات العامـة      وفري                                           عن حدوث حتسنات ال يستهان هبا يف كيفية ت                 االجتماع                     اململكة املتحدة        بلغت            الرئيسية، أ 

     ً        عامـاً يف      ١٥    و   ١١                                                                                   وزارة العدل قد أعدت مادة تعليمية لتوعية األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني                        فذكرت أن   
                                           ً                       من املقرر صدورها يف وقت الحق من هذا العام، فضالً عـن جمموعـة املـواد             وهي مادة                     جمال حقوق اإلنسان،    

                             ن شـرعة جديـدة للحقـوق                                        ومن املزمع إجراء مشاورات بـشأ       .                                             التعليمية اإللكترونية للتوعية حبقوق اإلنسان    
     ً      ً                ثالثاً، ورداً على سـؤال       .                                                                          ً            واملسؤوليات، اهلدف األساسي منها هو البناء على قانون حقوق اإلنسان القائم حالياً           

                                            ُ                                                                   سري النكا عن احملاكمات بشأن القضايا املتعلقة مبا ُيدعى عن وجود تواطؤ بني قوى الشرطة واألمن يف آيرلندا                  
                     ً     وقد رصدت احلكومة مبلغاً      .                                              ضرورة معاجلة ماضي آيرلندا الشمالية املضطرب                                      الشمالية، أكدت اململكة املتحدة     

                                                            سنوات من أجل متويل فريق حتقيقات تارخيية تابع لدوائر                                             نيه استرليين على امتداد فترة ست                مليون ج    ٣٤        يتجاوز  
      وأجرت   .     ١٩٩٨    عام    و    ١٩٦٨       عام                                                               خدمات الشرطة يتوىل التحقيق يف كل حوادث القتل اليت وقعت يف الفترة بني

ُ                 ي نِلُسن وروبرت ها     ار            ً      ً      ً                           احلكومة حتقيقاً علنياً مستقالً يف حوادث مقتل روز م             هذه             والغرض من     .               ل وبيلي رايت   ِ ِم   ِ 
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                                                                                                هو دراسة ظروف هذه احلوادث ومالبساهتا ووضع تقرير عن ذلك وتقدمي توصيات مناسبة، ولكـن                  ات       التحقيق
     ً                               رابعاً، وفيما يتعلق مبا أبدته مجهورية   .                  ة والنيابة العامة                                                      ليس املقاضاة؛ أما التحقيقات اجلنائية فمنوطة بدوائر الشرط

ٌ                                    إيران اإلسالمية واهلند من هواجس بشأن العنصرية، ذكرت اململكة املتحدة أن العنصرية شٌر ال بد من استئصاله،                                                                                              
        رية، من       كث      إثنية                 بأن مثة أقليات            املتحدة             م اململكة       ّ وتسلّ  .                 اإلقصاء االجتماعي          خذ شكل                               وأقرت بأن العنصرية قد تت    

      ً          وتصدياً لـذلك،     .               إىل املهارات             من االفتقار                   بشكل غري متناسب                   ال تزال تعاين       ،                           فئات أقليات إثنية أخرى         سود و 
     أن     ذكرت و  .                                               استثمرت استثمارات هائلة يف جمال التعليم والتدريب                احلد األدىن لألجور و              تدابري من قبيل         استحدثت 

               بثقة الناس إذا                             ويرجح أن تكون فعالة وأن حتظى           ستخبارات،     اال            تتوالها أجهزة                              سلطة التوقيف والتفتيش هي سلطة 
                أسـاس املالمـح                                                                                       على أحدث املعلومات االستخباراتية وعلى تقدير فعال للخطر املاثل، وليس على                        كانت قائمة 
                                        وأكدت اململكة املتحدة التزامها بتعزيز       .                           ً                  ستهدف اإلرهابيني واجملرمني، أياً كانت خلفياهتم          هي ت  و  .               العرقية للفرد 

     ً      ً   خامساً، ورداً   .                                                                      اجلالية املسلمة، وهي ترحب بالرقابة الدقيقة من جانب الربملان وبالتحاور معه                   الشراكة الوثيقة مع 
                                                    االحتاد الروسي عن أوضاع السجون، ذكـرت اململكـة                   السودان و                                    من الواليات املتحدة األمريكية و          أسئلة     على  

  ّ                                    وبّينت أن أعداد السجناء آخذة يف النمو،   .               مكافحة اجلرمية                                               املتحدة أهنا تعترب هذه املسألة هامة، شأهنا يف ذلك شأن
َ      أنه، يف أعقاب عملية استعراض ألوضاع السجون يف إنكلترا وَويلز          أشارت إىل  و  .              ً              وأن مثة اخنفاضاً يف معدل اجلرمية                                                    

         لتغطيـة                         مليار جنيه اسـترليين     ١,٢   ُ                                ، أُعلن عن رصد اعتماد إضايف قدره        ٢٠٠٧       ديسمرب   /                   جرت يف كانون األول   
تَّبع الدولة هنجاً هادفاً  .                                         ، ومن أجل حتديث السجون وإعادة تنظيمها                                         كاليف توفري أماكن إضافية يف السجون      ت َ َ  َّ             ً      ً     وَسَت    

     ً                 سادساً، وفيما يتعلق     .                                   استراتيجية للحيلولة دون االنتحار        ً        ً       ً                                   وشامالً ومتكامالً وقائماً على األدلة فيما يتعلق بوضع         
                                                             تحدة أهنا وضعت لوائح تنظيمية حتظر التمييز بسبب السن يف                                                          بسؤال كندا عن مسألة املسنني، ذكرت اململكة امل       

               واخلدمات وتأدية           والتسهيالت                                                                          مكان العمل، وأهنا بصدد دراسة إمكانية حظر التمييز بسبب السن عند توفري السلع 
                                                     ً                                           غري أن التشريع خارج مكان العمل أمر يتصف بالتعقيد، نظراً لوجود ظروف قد يكون حىت مـن                   .              املهام العامة 

                                  ً                                                                     فيد التمييز فيها، كما هو األمر، مثالً، يف النقل العام، الذي تقدم له الدولة إعانات، ويف دفع رسوم تـراخيص      امل
    ّ                                                           وتسلّم اململكة املتحدة بأن التمييز الضار بسبب السن هو أمر قائم يف   .                                     مشاهدة التلفزيون، ويف منح بدالت الوقود

   .                               جتماعي، وبدرجة أقل، القطاع املايل                     ً                        بضعة قطاعات، منها مثالً قطاعا الصحة والضمان اال

َ                       املغرب، مع التقدير، تفريق اململكة املتحدة تفريقاً واضحاً بني التطرف الذي ُيستخَدم فيه العنف         الحظ و  -   ٣٧     ُ                ً      ً                                              
                     عكف على تنفيذ خطة     ي                 ذكر املغرب أنه   و  .                   ه من اجلهة األخرى    ن                                                من جهة والدين الذي يدعي املتطرفون أهنم ميثلو       

                                                         اهتمامه بالربامج اليت جيري تنفيذها يف اململكة املتحدة واملواد  ى                         التوعية حبقوق اإلنسان، وأبد                  عمل وطنية يف ميدان 
                                            إىل ما ورد يف التقرير من أن قـانون              أشار و  .       سنة   ١٤           سنوات و    ١٠    َّ                                       املصمَّمة من أجل من تتراوح أعمارهم بني        

                                   سري على اململكة املتحـدة بكاملـها،                                                                           التمييز بسبب اإلعاقة هو الصك التشريعي الوحيد املتعلق بالتمييز الذي ي      
   .            ً           ً         أن تقدم شرحاً أكثر تفصيالً عن ذلك                   من اململكة املتحدة     وطلب

                             وعلى سبيل املتابعة، طرحـت       .                     ً     األسئلة املطروحة سلفاً    ن                                      السويد مع التقدير الردود املقدمة ع           الحظت   و  -   ٣٨
                                           ململكة املتحدة عن إقامة توازن بني تدابري                                 فباإلشارة إىل ما ذكرته ا      .                                            السويد سؤالني إضافيني يعدان مبثابة توصيتني     

                                                           اململكة املتحدة أن تشرح بقدر من التفصيل كيفية وضع            من                                              مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان، طلبت السويد       
                                         ً           واالحتجاز السابق لالهتام، موضع التطبيق وفقـاً            ٢٠٠٦                                                      تدابري مكافحة اإلرهاب، ال سيما قانون اإلرهاب لعام         

                                                       وأعربت السويد عن قلقها بشأن استمرار مشروعية املعاقبة      .                                تحدة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان                        اللتزامات اململكة امل  
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              َ                      ، وأوصت اململكةَ املتحدة بأن تعيد                                                                              اليت تتناىف مع التوصية الصادرة يف هذا الشأن عن جلنة حقوق الطفل                  اجلسدية
   .   صدد                       النظر يف موقفها يف هذا ال

  .                                                                ململكة املتحدة من تشريعات ولوائح ناظمة للعالقـات العرقيـة                                             ورحبت مجهورية كوريا مبا اعتمدته ا       -   ٣٩
                                              العالقات العرقية الذي جييز ملـوظفي اهلجـرة            ِّ            املعدِّل لقانون          قانون    ال       من    )   دال (  ١٩       املادة     ت                    وسألت عما إذا كان   

  ً  والً                   ، وعما إذا كان معم ة       موجود ت                                 ، شريطة أن يأذن وزير بذلك، ما زال   إلثين                         بسبب اجلنسية أو األصل ا      "        التمييز "
                           ً           ً                                          اململكة املتحدة أن تقدم شرحاً أكثر تفصيالً عن الظروف واملالبسات اليت أفـضت إىل          من           كما طلبت     .         أم ال   ا هب

               َ     َ                                        اليت ختول الشرطةَ سلطةَ توقيف األفراد وتفتيشهم داخل منطقـة     ٤٤           الفقرة       ٢٠٠٠                   نون اإلرهاب لعام            تضمني قا 
     ً            ً            وأخرياً، طلبت مزيـداً مـن        .                           يت تثري لديها الشبهات هبم                               ً                              معينة دون أن يكون لديها أوالً من األسباب املعقولة ال         

   .                                        حق شعب اإليلوي يف العودة إىل جزيرهتم الوطن    عمال                                           املعلومات عن خطة اململكة املتحدة فيما يتعلق بإ

                                   ِّ                                                            أذربيجان إىل أن اململكة املتحدة مل تصدِّق على الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهـد                    أشارت و  -   ٤٠
                                                                                                   باحلقوق املدنية والسياسية واملتعلق بالبالغات الفردية، وسألت مىت ستنظر اململكـة املتحـدة يف                          الدويل اخلاص 

                  أشارت أذربيجان إىل     كما   .                                                                     االنضمام إىل هذا الصك، وما هي األسباب، إن وجدت، لعدم قيامها بذلك حىت اآلن
                                           سان، واللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية                                                                                ما أبدته جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلن          

َ                    تضمني الدولة قوانيَنها احمللية أحكاَم املعاهدات،          مدى                                                           واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقوق الطفل، من قلق بشأن                        َ                  
                                        احلقـوق املنـصوص عليهـا يف تلـك                                  لكي تضمن على حنو أفضل                                             واستفسرت عما تتخذه احلكومة من تدابري       

         أحاطـت  و  .                                                                           لسمات اخلاصة اليت يتصف هبا النظام القانوين الثنائي يف اململكة املتحـدة               ً   نظراً ل          ، وذلك           املعاهدات
             أبدته اللجنة                   لكنها أشارت إىل ما              ً                                                           أذربيجان علماً مبا توليه اململكة املتحدة من أمهية متساوية حلقوق اإلنسان كافة، 

                                      املتحدة مل تدرج بعد أحكام العهد يف جمموعة                                                               املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من قلق ألن اململكة 
                   ً                     وطلبت أذربيجان شرحاً ألسباب ذلك، وملا اختذ   .                                                           القوانني احمللية، ولعدم اعتزامها القيام بذلك يف املستقبل القريب

   .                                   من خطوات، إن وجدت، ملعاجلة هذه املسألة

          ، والـيت                             وضة السامية حلقوق اإلنسان      املف                                    من التقرير املوجز الذي أعدته         ١٣                            وأشارت اجلزائر إىل الفقرة       -   ٤١
                                                                                                                   ورد فيها ما ذكرته جلنة مناهضة التعذيب من أن لدى اململكة املتحدة نظرة ضيقة بشأن إمكانية تطبيق أحكـام                   
                                                                                                                     اتفاقية مناهضة التعذيب خارج نطاق أراضي الدولة، وخباصة يف أقاليم ما وراء البحار اليت متارس فيهـا قواهتـا                   

                                                                               ً              ، أوصت اجلزائر اململكة املتحدة بأن تقبل بتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذاً                           ويف هذا الشأن    .        السيطرة
                    من التقرير املوجز،   ٢٣                        وأشارت اجلزائر إىل الفقرة   .     ً        َّ                                              كامالً وغري مقيَّد يف أقاليم ما وراء البحار اخلاضعة لسيطرهتا     

ّ                            اليت جاء فيها أن اململكة املتحدة هي أكرب َسّجاين األطفال يف امل             َ                                             نطقة وأهنا ال تراعي حرمة خصوصيات الطفـل،                                           
                                                                                                          وأوصتها بالعمل على معاجلة مسألة ارتفاع معدل سجن األطفال، وعلى ضمان محاية خصوصياهتم وإهنـاء مـا                 

      من    ٤٢                                   من التقرير التجميعي والفقرة        ٣٦                    وأشارت إىل الفقرة      .                       اليت تطبق على األطفال     "               األساليب املؤملة  "      يسمى  
              ً     لإلرهاب تطبيقاً        فضفاض                                                                      ني جاء فيهما أنه، يف ستة تشريعات رئيسية، ميكن تطبيق التعريف ال                                التقرير املوجز، اللت  

ّ        ً                                                                  خاطئاً على احملتّجني سلمياً، وأن فترة االحتجاز السابق لتوجيه التهمة قد زيدت من                      وأكـد    .      ً   يوماً   ٥٦       إىل     ١٤     ً        
          ً                           زائر مؤخراً ألهنا قد أجازت االحتجاز                                                                ّ                  الوفد أن السري ناجيل روديل، يف اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، قد وّبخ اجل            

                                                                         وأوصت اجلزائر اململكة املتحدة مبواءمة التشريع املذكور أعاله مع التزاماهتـا يف      .      ً                    يوماً قبل توجيه اهتام      ١٢       لفترة  
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ّ                             جمال حقوق اإلنسان إزاء َمن حيتّجون ممارسةً حلريتهم يف التعبري وإبداء الرأي، وبأن حتّد من العدد املفرط                                                ً         ّ      َ     االت  حل                     
                                       ً                      من التقرير املوجز، اليت جاء فيها أن كثرياً من طـاليب              ٣٤                            وأشارت اجلزائر إىل الفقرة       .                      الحتجاز السابق لالهتام   ا

                                      ال يعاجل هذه املشكلة، وأن أطفـال           ٢٠٠٧                                                                        اللجوء ال يتلقون إعانة جلوء، وأن قانون حدود اململكة املتحدة لعام            
      َ  اململكةَ        اجلزائر       وأوصت   .      وفريها                                دعو اتفاقية حقوق الطفل إىل ت                                                       الالجئني وطاليب اللجوء ال يتمتعون باحلماية اليت ت       

                                             إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع               االنضمام                                             احلماية ألطفال وأسر املهاجرين والالجئني، و         وفري      َ    املتحدةَ بت 
               اللجنة الدولية        ً                                                  وأخرياً، شجعت اجلزائر اململكة املتحدة على تيسري إمكانية دخول  .                             العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

   .                   لصليب األمحر إىل سجوهنا ل

                                                                          مؤسسات حقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة، أي بوجود جلان وطنيـة حلقـوق                    ببنية                       وفيما يتعلق مبسألة      -   ٤٢
                                                                                                ً     ً                 اإلنسان يف بريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية واسكتلندا، طلبت إيطاليا من اململكة املتحدة أن تقدم شرحاً مفصالً                

  .                                                                            ً                                 إنشاء آلية تتوىل التنسيق فيما بني تلك اللجان، وعما إذا كانت مجيعها منشأة وفقاً ملبـادئ بـاريس                             عن إمكانية 
                   ً                                                                                            وطلبت إيطاليا مزيداً من املعلومات عن برامج للنهوض بالتوعية حبقوق اإلنسان يف املدارس، وخباصة يف املـدارس                 

                                                       تام، وفيما يتعلق مبسألة حقوق الطفل، أوصت إيطاليا              ويف اخل   .                                                        االبتدائية والثانوية، وعن إصدار مواد تثقيفية جديدة      
   .                                                                                                اململكة املتحدة بأن تنظر يف اختاذ تدابري إضافية للتصدي ملشكلة العنف ضد األطفال، مبا يف ذلك املعاقبة اجلسدية

                                                                                               الصني أن التقرير الوطين للمملكة املتحدة يتضمن حملة عن التشريعات العديدة املكرسة حلماية                  الحظت و  -   ٤٣
     ً                        ً         عدداً من االلتزامات واختذت عدداً مـن                قطعت على نفسها                                             حقوق اإلنسان، وأن الدولة موضوع االستعراض قد    

    كما   .                                                                       ً                           التدابري اإلجيابية لتعزيز ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فضالً عن احلقوق املدنية والسياسية
  .                                                    من القوانني املناهضة للتمييز عرب السنوات األربعني املاضية                                           الحظت الصني أن اململكة املتحدة قد اعتمدت الكثري 

         وغريها       إلثنية                                                                                                      وسألت عما اختذته اململكة املتحدة أو ما تعتزم اختاذه من تدابري يف سبيل زيادة مشاركة األقليات ا                
   .                         من الفئات يف الشؤون العامة

                                         ق االقتصادية واالجتماعية والثقافية متساوية           م بأن احلقو  ّ سلّ                         ُ اهتمام أن اململكة املتحدة ُت ب         نيجرييا     الحظت و  -   ٤٤
                                                                                                               يف األمهية مع احلقوق املدنية والسياسية، ورحبت بالتزام احلكومة بأن تدأب على تطوير الـسياسة االقتـصادية                 

                                                                           وأكدت نيجرييا أن اململكة املتحدة ترى أن حقوق اإلنسان مترابطة، وأهنـا              .                                   واالجتماعية والثقافية داخل البلد   
            ً                                                                          ز بعضها بعضاً، وسألت كيف عادت هذه السياسات بالنفع على اململكة املتحدة يف تضييق الفجوة بني           بالتايل تعز

                                                                                         وعالوة على ذلك، استفسرت نيجرييا عما اختذته اململكة املتحدة من خطـوات عمليـة، إىل                 .                  األغنياء والفقراء 
   .                           طة الكومنولث وحقوق املهاجرين      ّ          ً                                                  جانب سّنها أحكاماً تشريعية، يف سبيل زيادة محاية حقوق رعايا بلدان راب

                                          ّ                                                       وأشادت رومانيا باململكة املتحدة على هنجها البّناء يف االلتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وطرحت        -   ٤٥
                                                                                              سألتها عما تعتزم اختاذه من تدابري من أجل التصديق على اتفاقية محاية حقوق األشخاص ذوي                   إذ    .             عليها سؤالني 

    ًَ                                                        وفضالًَ عن ذلك، استفسرت رومانيا عما إذا كـان بإمكـان             .                         كول االختياري امللحق هبا                       اإلعاقة وعلى الربوتو  
                        ً   األطفال من استغالهلم جنسياً     ماية   حل    ٢٠٠١                                                                اململكة املتحدة أن تتناول بالتفصيل ما يترتب على اخلطة الوطنية لعام 

                                م به بشأن التصديق على الربوتوكول                                                                    ألغراض جتارية من آثار على الصعيد الوطين، وأن تبني ما تعتزم احلكومة القيا
   .                                                                                                  االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
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                                                                                                    واستفسرت نيوزيلندا عن جلنة املساواة وحقوق اإلنسان، اليت جتمع بني أعمال ثالث جلان سابقة فيمـا                  -   ٤٦
                                                                                              خمتلفة، واستفسرت عن األسباب اليت استوجبت هذا القرار وعما إذا كان قد أفضى، بنظـر                                  يتعلق بثالث قضايا  

                                            وسألت كذلك عن الدور الذي تنهض به هذه اللجنة   .                                              احلكومة وأصحاب املصلحة اآلخرين، إىل حتسني اخلدمات   
   .    خلاصني            واملقررين ا        املعاهدات                                                        أو ستنهض به يف النقاش احمللي بشأن التوصيات املقدمة من هيئات 

      ٢٠٠٧    ً                               فأوالً، أشارت إىل خطة العمـل لعـام     .                           أسئلة تتعلق بستة مواضيع  ن                         وأجابت اململكة املتحدة ع     -   ٤٧
                                      ً                                  اليت جتمع بني التدابري واخلطط القائمة حالياً والرامية إىل حتقيق أهداف أساسـية   و                                املتعلقة مبسألة العنف ضد املرأة  

ّ                                                        إضايف قّدم هذا الشهر، ذكرت فيه أهنا ستواصل معاجلة هذه                                                             فيما يتعلق بالعنف اجلنسي؛ كما أشارت إىل تقرير               
     ً                                                                                        ثانياً، وفيما يتعلق بسؤايل السويد واجلزائر عن تدابري مكافحة اإلرهاب واملقترحات املتعلقة              .             ً       القضية معاجلةً حادة  

              ن يف صـلبها                                                                          هتام، أكدت اململكة املتحدة أن هذه التدابري تتصف بالتناسبية، وتتضم           اال                          باالحتجاز السابق لتوجيه    
                                                                   ّ                                               ضمانات برملانية وقضائية، وأنه ال جيوز أن يأذن القاضي مبواصلة االحتجاز إالّ إذا كان لديه ما يستوجبه وكان                  

ٍ        التحقيق جيري جبٍد وسرعة      ً                                                                         ثالثاً، وفيما يتعلق بسؤال طرحته مجهورية كوريا عن قضية األقاليم الربيطانية يف احمليط   .              
                           من العهد الـدويل اخلـاص        )  ٢ ( ٢                                       ململكة املتحدة أهنا ال ترى أن املادة                                           اهلندي وحقوق شعب اإليلوي، ذكرت ا     

     فـال    .         منفصل      تقرير      تقدمي                                                                                         باحلقوق املدنية والسياسية هي ذات صلة باألقاليم املذكورة، أو أن هذا األمر يقتضي              
      الـيت         سـئلة    األ ب     ً               رابعاً، وفيما يتعلق   .                                        نح قوم اإليلوي حق اإلقامة يف اململكة املتحدة                       ُ    يوجد سكان دائمون، وقد مُ   

   يز  جت          ه املادة                                               العالقات العرقية، ترى اململكة املتحدة أن هذ          ِّ            املعدِّل لقانون          قانون    ال    من    )  د (  ١٩     ادة     ن امل  ُ         طُرحت بشأ 
                                                 فاملنتمون إىل هذه اجلنسيات هم الذين يشكلون        -                                       ٍ     ٍ                    ملوظفي اهلجرة إخضاع رعايا معينني لتدقيقٍ إضايفٍ، ال للتمييز        

ّ                    شهرياً ويقّرها وزير؛ وال متيز                            وجيري حتديث قائمة هذه اجلنسيات  .            قوانني اهلجرة                         أكرب املخاطر من حيث اإلخالل ب     ً      
          بالنظر                       على أذربيجان أنه             يف ردها                   اململكة املتحدة      الحظت     ً    خامساً،    .                                            اململكة املتحدة على أساس اللون أو العرق      

ّ               ن احمللي، فإهنا لن تصّدق علـى                                   ً                إدراج املعاهدات الدولية فوراً يف القانو          قتضي                       اململكة املتحدة ال ي                 إىل كون نظام                     
               حتظى التغيريات      ريثما   أو                                                                               معاهدة ما من املعاهدات ما مل تكن مقتنعة بأن القانون احمللي جييز هلا االمتثال ألحكامها 

     ً                                              سادساً، وفيما يتعلق بسؤال نيوزيلندا عن جلنـة          .                                                                 الضرورية يف القانون احمللي باملوافقة من خالل العملية الربملانية        
ّ                             اململكة املتحدة أن اللجنة املذكورة تعّد مبثابة ابتكار مؤسسايت هام و    ذكرت                وحقوق اإلنسان،        املساواة       ستسهم     أهنا                                    

   .      ً     ً                                    إسهاماً كبرياً يف العديد من جماالت محاية حقوق اإلنسان

                                                                  قانون حقوق اإلنسان الدويل تظل قائمة يف حاالت الرتاع املسلح،                 يوفرها                             وأكدت مصر أن احلماية اليت        -   ٤٨
ّ                                                                  و ما أكدته جمدداً حمكمة العدل الدولية، وتعّد هذه احلماية من العناصر األساسية لالسـتعراض الـدوري                       على حن                          ً               

                                                                                             الشامل حسبما يرد يف النص الذي وضعه جملس حقوق اإلنسان بشأن بناء املؤسسات والذي اعتمده وقبل به مجيع 
                                    ً   املتحدة كان من املتوقع أن يتضمن مزيداً                                               والحظت مصر يف هذا الشأن أن التقرير الوطين للمملكة  .           أعضاء اجمللس

      نتشرة                                                 القوات املسلحة للمملكة املتحدة، حيثما كانت م                 عدم إخالل                        ذ من خطوات لضمان                       ُّ    من املعلومات عما اختُّ   
                                                                                                          مشاركة يف نزاع مسلح، مبعايري حقوق اإلنسان األساسية ذات الصلة، إضافة إىل احترامها القانون اإلنـساين                    أو  

                                              أن تضع سياسات وبرامج حمددة هتدف إىل ضـمان عـدم    ب                              ر اململكة املتحدة يف هذا الشأن            وأوصت مص   .      الدويل
    مصر      ذكرت  و  .                                                                                اإلخالل مبا يتوجب عليها الوفاء به من التزامات يف جمال حقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع املسلح

      َّ                      واملتصوَّرة، هو من أولويات                                 االقتصادي، احلقيقية منها     -              ّ                                            أن التقرير يبّين أن التصدي ألوجه التفاوت االجتماعي         
                                                                                                ً                 اململكة املتحدة، فأوصتها بالنهوض بالربامج الرامية إىل التصدي هلذه التفاوتات من منظور حقوق اإلنسان، وفاًء               
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                    كما أوصتها باالنضمام   .                                                                             بالتزاماهتا مبوجب أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
                                    وعالوة على ذلك، أبدت مصر رغبتها        .                                                       لية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم                         إىل االتفاقية الدو  

         احملددة   "      العتبة "        متشي      مدى                                                   بشأن الكراهية العنصرية والدينية، وخباصة عن            ٢٠٠٦                                 يف معرفة املزيد عن قانون عام       
                     ومن املنطلـق ذاتـه،     .              نية والسياسية                                من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد  ٢٠            من املادة   ٢                        فيه مع أحكام الفقرة     

                                           من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال  ٤                                                     أوصت مصر اململكة املتحدة بسحب بياهنا التفسريي بشأن املادة 
                                                                                          ويف اخلتام، أوصت مصر الدول بأن حتذو حذو اململكة املتحدة بإصدارها، من حيث املبـدأ،                 .                 التمييز العنصري 

              ممارسة جيـدة                               حيث إن هذا القانون ميثل                                                          مسألة التحريض على الكراهية العنصرية والدينية،             ً     ً           قانوناً حمدداً يتناول    
            من العهـد     )  ٢ (  ٢٠                         ً                           ً                         البلدان اليت مل تصدر قانوناً من هذا القبيل، وذلك تنفيذاً ألحكام املادة                                 جيدر أن تقتدي هبا     

   .                                              َ       الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وللغرض املعلَن فيها

                            ملدافعني عن حقوق اإلنسان يف      ا        مبناصرة    ً  قوياً         ً  التزاماً                     اململكة املتحدة          التزام                      النرويج مع التقدير          الحظت و  -   ٤٩
         ً                        ً                   يقدم شرحاً عما اختذ من خطوات تنفيذاً لإلعالن املتعلق حبق                    اململكة املتحدة أن                             مجيع أحناء العامل، فطلبت إىل وفد

                                                   محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية املعترف هبـا                                                              ومسؤولية األفراد واجلماعات وهيئات اجملتمع يف تعزيز و       
      هـذه                                                                                          وأشارت النرويج إىل متديد فترة االحتجاز السابق للمحاكمة، لكنها امتنعت عن طرح سؤال عـن         .      ً عاملياً

   .               على نطاق واسع ا   ليه إ    أشري            املسألة اليت 

                        اململكة املتحدة مـن                                                                            إكوادور أن ظاهرة اهلجرة هي هاجس عاملي، وسألت الوفد عما تتخذه               الحظت و  -   ٥٠
             وقالت إن هذا   .          ً                                                                تصبح طرفاً يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم   كي        خطوات ل

   .              ً             السؤال هو أيضاً مبثابة توصية

                                                                                 من التقرير الوطين اليت تناولت أقاليم ما وراء البحار قد ورد فيها ذكر               ٨                        األرجنتني أن الفقرة         الحظت و  -   ٥١
                                ِ                                            ، وجزيريت ساوث جورجيا وساوث ساندوِتش، وقالت إهنا ترفض إدراج أقاليم مـا         * )      َ   املالفيَنس (         َ      ر الفولكلَند     جز

                                                                                    ً                           وراء البحار املزعومة هذه يف التقرير، حيث إن هذه األقاليم هي جزء من األرجنتني وحتتلها حالياً اململكة املتحدة            
                                                       تالل غري املشروع قد أفضى باجلمعية العامة إىل اعتماد                     أن هذا االح      إىل           األرجنتني         أشارت   و  .      ً           احتالالً غري مشروع  

                                                       تقر بوجود نزاع على سيادة هذه األقاليم وحتث حكوميت           )       َ   املالفيَنس (                                  َ          قرارات عديدة بشأن قضية جزر الفولكلَند       
      وفيما   .                                                                                          األرجنتني واململكة املتحدة على استئناف املفاوضات هبدف التوصل إىل حل سلمي ومستدمي للرتاع بشأهنا     

                                                                                                      من التقرير الوطين اليت تناولت مسألة انطباق أحكام االتفاقيات الدولية على أقاليم مـا وراء                  ١٦               تعلق بالفقرة    ي
       معاهدة  (                                                             هنا، مع عدم اإلخالل مبا ألحكام املادة الرابعة من معاهدة أنتاركتيكا  إ          األرجنتني     قالت                   البحار الربيطانية،  

                                                                  وع، فهي ترفض ادعاء بريطانيا السيادة على أنتاركتيكا، كما ترفض                        من صلة هبذا املوض     )                         القارة املتجمدة اجلنوبية  
   .                            بني أقاليمها فيما وراء البحار  "                              األراضي الربيطانية يف أنتاركتيكا "                    إدراجها، يف تقريرها، 

                                                      

يوجد نزاع بني حكوميت األرجنتني واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية حول السيادة   *
  ).ST/CS/SER.A/42انظر (جلزر على هذه ا
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  ُ َ  ُّ   ُيَبتُّ          َّ                                                ، الذي تقدَّم فيه مساعدة مالية لطاليب اللجوء ريثما           "              إعانات اللجوء  "              اهتمام نظام    ب            إسرائيل       الحظت و  -   ٥٢
                                                                                   وسألت إسرائيل يف هذا الشأن عما إذا كانت هذه املساعدة تقدم ألي شخص، بصرف النظر عن وضعه   .         طلباهتم يف

           من هواجس     ٢٠٠٢                                                                                     وباإلشارة إىل ما أبدته اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام         .        القانوين
          ً      ً                                         توى معيشياً وافياً للعاملني، سألت إسرائيل اململكة املتحـدة                                                 بشأن احلد األدىن الوطين لألجور، الذي قد ال يوفر مس   

   .                   اإلدارات ذات الصلة   ضمن                                                             عن كيفية معاجلتها هذا اهلاجس، وعن مدى تواتر استعراض هذه املسألة 

       طلبـت                                                                                                 ورحبت إندونيسيا مبا أكدته اململكة املتحدة عن التزامها حبقوق اإلنسان يف مجيع أقاليمهـا، و                -   ٥٣
                                                                                         فمع إقرارها مبا تبذله اململكة املتحدة من جهود، أشارت إىل ما ورد يف بعض تقاريرها                 .    لتني          عن مسأ         توضيحات

                               معينة يف جمـاالت التعلـيم            إثنية                                                                                  من أن مظاهر التمييز وعدم املساواة ما زالت مستمرة ومتس املنتمني إىل أقليات              
                          إندونيسيا إىل أن نشر          أشارت      ذلك،              وعالوة على     .                                                         والصحة والتوظيف واإلسكان وإمكانية االحتكام إىل القضاء      

                                                                                                                    وسائط إعالمية معينة تقارير سلبية وغري دقيقة قد أسهم يف اختاذ مواقف عدائية إزاء فئات معينة، وخباصة الغجر                  
ُ  َّ                                                والُرحَّل وطالبو اللجوء والعمال املهاجرون واملسلمون                                        زيادة يف عدد احلوادث اليت تقـع             حدوث             كما الحظت     .    

                                                                  واستفسرت إندونيسيا عما اختذته احلكومة من تدابري للتصدي هلـذا            .                       ية والدينية يف البلد                           بدوافع الكراهية العنصر  
  .                         ُ                                                                        التمييز، وكذلك بشأن ما أُفيد عن التصاعد يف الكراهية ضد املسلمني ويف العنف الديين املوجه ضد أقليات حمددة

                 ، إال أهنا الحظت        ١٩٩١             طفل يف عام                          على اتفاقية حقوق ال                           بتصديق اململكة املتحدة                                 ويف اخلتام، رحبت إندونيسيا     
         املتعلـق               الربوتوكـول                                                        على بروتوكول واحد من الربوتوكولني االختياريني، هو                                        اململكة املتحدة مل تصدق إال         أن

                                                     مع األسف إىل أنه ما زال مثة حتفظان على االتفاقية املذكورة،           كما أشارت   .                                بإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة
   .           حدة بسحبهما                وأوصت اململكة املت

                                                                          ً        الوفد أن يعلق على مقولة إن التشريع بشأن الالجئني وطاليب اللجوء قد بات تقييدياً           من                  وطلبت الربازيل     -   ٥٤
                         وفيما يتعلـق مبعاملـة       .                              األوضاع املعيشية هلاتني الفئتني    ب                     ذلك من آثار ضارة          على                                بشكل متزايد، مع ما يترتب      

                                                            هرة التنميط العنصري، وسألت عما تتخذه اململكة املتحدة من تدابري                                         املهاجرين، أعربت الربازيل عن قلقها إزاء ظا
                                                    ت اململكة املتحدة على التصدي ملظاهر عدم املساواة                                     ّ       وذكرت أن جلنة حقوق الطفل قد حثّ        .                    حمددة يف هذا الشأن   

                ململكة املتحدة أن                                                                                              السائدة فيما يتعلق باألطفال احملتجزين الذين ال يتمتعون باحلق القانوين يف التعليم، وطلبت إىل ا        
             كما استعلمت    .               الحتجاز األطفال        احملددة                                          ذلك وأن تبني ما هي السن القانونية                               ً         تقدم معلومات أكثر تفصيالً عن      

   .      اإلثنية                                                                                      عن االستراتيجية املتبعة للتصدي ألوجه الالمساواة يف احلق يف التعليم فيما يتعلق بأطفال األقليات 

    ً                                                  فرداً على ما ذكرته مصر عـن احلقـوق االقتـصادية             .           املطروحة   لة       األسئ  ن                         وأجابت اململكة املتحدة ع     -   ٥٥
                                                                    املؤشرات تدل على استمرار مظاهر احلرمان اليت تعانيها بعض األقليات من حيث         قالت إن                       واالجتماعية والثقافية، 

                           وفيمـا يتعلـق مبداخلـة        .                                    هذا الوضع على سبيل األولويـة           معاجلة                      ن احلكومة تعمل على      إ                  مستوى معيشتهم، و  
       وأشارت   .                                                                                          اململكة املتحدة أن موقفها بشأن السيادة مل يتغري، وهو قائم على مبدأ تقرير املصري                  ذكرت       جنتني،     األر

                          اليت جرت يف العام املاضي يف                ، وهي االحتفاالت                                                    إىل روح االحتفاالت حبلول الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين
                وفيمـا يتعلـق     .                               رى من ضحوا بأرواحهم من اجلانبني                           َ                                اململكة املتحدة وجزر الفولكلَند، واليت استعيدت فيها ذك       

ٍ               بتطبيق احلد األدىن الوطين لألجور واحلرص على تأمني مستوى معيشي واٍف،                أن     إىل                         اململكـة املتحـدة           أشارت                                                         
                                                                                                          اهلدف من ذلك هو مساعدة ذوي الوظائف املتدنية األجور عن طريق زيادة احلد األدىن لألجر، مع احلـرص يف                   



A/HRC/8/25 
Page 19 

                  ويف هذا الـشأن،      .                                                                         اإلضرار بفرص التوظيف بزيادة احلد األدىن لألجر زيادة أكرب مما ينبغي                                الوقت ذاته على عدم   
َ ّ                    هنا ما زالت تسترشد بتوجيه اللجنة املعنية مبسألة َتَدّني األجور          إ                            الدولة موضوع االستعراض         قالت       أن       أوضحت و  .                                              َ 

                ، عند هذه السن،              ً  بإمكاهنم عادةً    إن                            سنوات هو يف صاحل األطفال، حيث  ١٠                             ً     حتديد سن املسؤولية اجلنائية بدءاً من 
              خذ من إجراءات  ّ ّتُ                ُ  ُيتوخى من كل ما ُي       فإن ما               ويف مجيع احلاالت،   .                                        التمييز بني إساءة السلوك وارتكاب فعل خطري

                                                                              ووجهت اململكة املتحدة الشكر لسويسرا على تقديرها هلا على جمموعة الـربامج              .      لعقاب ا                    إعادة التأهيل، ال        هو  
ُ                                 للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وَسَيُسر اململكة املتحدة أن تت                           واألدوات اليت وضعتها    َ َ َ               موارَدها مع شركاء     قاسم                                   

َ                                     أن َسن قانون حقوق اإلنسان يف عام             ذكرت و  .      دوليني                               يكون اخلطوة األوىل يف عمليـة                         قد أريد منه أن           ١٩٩٨    
                       قدمت اململكة املتحـدة         وقد    .         ً                                                                       أطول أجالً، على أن تكون اخلطوة التالية هي إصدار شرعة للحقوق واملسؤوليات           

  .     مايو /                                                                                       جمموعة من التعهدات وااللتزامات كجزء من ترشحها إلعادة انتخاهبا لعضوية جملس حقوق اإلنسان يف أيار
                                                                                                       وهي ترى أن حمك جناح االستعراض الدوري الشامل هو ما إذا كانت قد حدثت حتسنات يف ضـمان حقـوق                    

                                                      هي ترى أن اجلوالت املقبلة لالستعراض الدوري الشامل هي أكثر       ً               وحتقيقاً هلذه الغاية، ف  .         الواقع              اإلنسان على أرض
   .                     أمهية من اجلولة الراهنة

  أو التوصيات/ االستنتاجات و-  ً ا  نيثا
ّ     ُوّجهت  -   ٥٦    :                                               اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية                                  أثناء املناقشة التوصيات التالية إىل   ُ 

    قدر       تحقيق                                     ً    جلنة تعىن مبسألة العنف ضد املرأة، ضماناً ل                                    إنشاء هيئة رقابة استراتيجية، من قبيل  -  ١
   )    اهلند   . (         أجل املرأة                               أكرب من االتساق وزيادة احلماية من 

                                                                                التصدي ملسألة ارتفاع معدالت سجن األطفال، وضمان حرمة خصوصيات األطفال، ووضع             -  ٢
   )      اجلزائر   . (                 املطبقة على األطفال  "              األساليب املؤملة "          ملا يسمى   ّ حّد

         ذلـك                                                                          يف اختاذ مزيد من التدابري الرامية إىل معاجلة مشكلة العنف ضد األطفال، مبا يف             النظر    -  ٣
   )       إيطاليا   . (           العنف اجلسدي

   )      السويد   . (        لألطفال                                                        إعادة النظر يف موقفها بشأن استمرار مشروعية املعاقبة اجلسدية  -  ٤

                      اخلاص ويف أقاليمها                                                         ً                   النظر يف جتاوز التشريع الراهن وحظر املعاقبة اجلسدية، أيضاً يف القطاع            -  ٥
   )     فرنسا   . (                فيما وراء البحار

                                                                                       مواصلة استعراض مجيع تشريعات مكافحة اإلرهاب والتأكد من استيفائها ملعـايري حقـوق               -  ٦
   )                  غانا وكوبا وهولندا   . (      اإلنسان

                                                                                             مواءمة تشريعاهتا مع ما تعهدت بالوفاء به من التزامات يف جمال حقوق اإلنسان جتاه فرادى                 -  ٧
                                                                              ذين ميارسون حريتهم يف التعبري والرأي، واحلد من الطـول املفـرط لفتـرات                           املتظاهرين ال 

   )      اجلزائر   . (                       االحتجاز السابق للمحاكمة
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             ، وليس بعد           احتجازهم                 ً                                                 تضمني تشريعها بنداً ينص على حق احملتجزين يف االتصال مبحام فور              -  ٨
   )            االحتاد الروسي   . (          ساعة منه  ٤٨

                                             دم متديد فترة االحتجاز السابق للمحاكمـة، بـل                                       تعزيز الضمانات املقدمة للمحتجزين، وع   -  ٩
   )      سويسرا   . (       تقليصها

َ                                     وضع حدود زمنية صارمة إلبقاء املشَتبه بتورطهم يف اإلرهاب حمتَجزين قبل اهتامهم، وتقدمي               -   ١٠                        َ                              
   )            االحتاد الروسي    ". (                   الرحالت اجلوية السرية "                 معلومات عما يسمى 

                                                لواليتها القضائية، والوفاء بالتزاماهتا فيمـا                                            ً        اعتبار أي شخص حتتجزه قواهتا املسلحة خاضعاً          -   ١١
   )      سويسرا   . (                             يتعلق حبقوق اإلنسان هلؤالء األفراد

                                                                                      وضع سياسات وبرامج حمددة هدفها ضمان عدم اإلخالل بااللتزامات اليت يتوجب عليها أن               -   ١٢
   )   مصر   . (                                           تفي هبا يف جمال حقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع املسلح

   )            االحتاد الروسي   . (                        ة مشكلة االكتظاظ يف السجون                   وضع برنامج وطين ملعاجل  -   ١٣

   )      اجلزائر   . (                   لصليب األمحر إىل سجوهنا         الدولية ل     لجنة   ال                  تيسري إمكانية دخول   -   ١٤

                               االقتصادية، من منظور حقوق     –                                                           النهوض بالربامج الرامية إىل معاجلة التفاوتات االجتماعية          -   ١٥
ً                                      اإلنسان ووفاًء بالتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخل                                             اص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة                 

   )   مصر   . (         والثقافية

       مبقدار                الفقر بني األطفال          خفض معدل                                                تقدمي مزيد من املعلومات عما تبذله من جهود يف سبيل   -   ١٦
   )     فرنسا   . (    ٢٠١٠               النصف حبلول عام 

   )    كندا   . (                                        إيالء مزيد من العناية واالهتمام حلقوق املسنني  -   ١٧

                                                               ألورويب فيما يتعلق بالتأهل للحصول على وضع الالجـئ فيمـا                                   األخذ بتوجيهات االحتاد ا     -   ١٨
   )    كندا   . (            ً                                                 سينشأ مستقبالً من حاالت فيما يتعلق بامليل اجلنسي كسبب لطلب اللجوء

                                                                    َّ                   النظر يف إجراء استفتاء عن استصواب أو عدم استصواب وضع دستور مكتوب، يفضَّل أن                -   ١٩
   )        سري النكا   . (           ً                   يكون مجهورياً، يشمل شرعة للحقوق

                                                                                أن حتذو البلدان اليت مل تقم، من حيث املبدأ، بإصدار قانون حمدد يعاجل مسألة التحريض على   -   ٢٠
                                                                                            الكراهية العنصرية والدينية، حذو اململكة املتحدة يف قيامها بذلك، بوصفه ممارسة جيـدة،             

                                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وللغـرض           )  ٢ (  ٢٠      ً                تنفيذاً ألحكام املادة    
   )   مصر   . (        علن فيها  امل
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َ                           محاية أطفال وأَُسر املهاجرين والالجئني        -   ٢١            الدولية   ة                     واالنضمام إىل االتفاقي    )                 إكوادور واجلزائر  (             ُ
   )                    إكوادور واجلزائر ومصر   . (                                           حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

                  ع األشـخاص مـن                                                                               النظر والتفكري يف حتديد تاريخ للتوقيع على االتفاقية الدولية حلماية مجي            -   ٢٢
   )     فرنسا   . (              االختفاء القسري

                                                    من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال          ٤                                          سحب بياهنا التفسريي فيما يتعلق باملادة          -   ٢٣
   )   مصر   . (               التمييز العنصري

                                                            من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،  ٤                      دراسة حتفظها على املادة   -  ٤ ٢
   )    كوبا   . (   حفظ               هبدف سحب هذا الت

                                                                                          سحب حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل، فيما يتعلق بالنص الـداعي إىل فـصل األطفـال                  -  ٥ ٢
                                     ً                                                 احملتجزين عن البالغني أثناء االحتجاز، فضالً عن التحفظ املتعلق بأطفال الالجـئني وطـاليب          

   )         إندونيسيا   . (      اللجوء

                                االختياري امللحق هبا واملتعلق                                                                  النظر يف إلغاء حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكول          -  ٦ ٢
   )            االحتاد الروسي   . (                               بإشراك األطفال يف املنازعات املسلحة

                                                                                                القبول بوضع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وأحكام العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة                 - ٧ ٢
   )      اجلزائر   . ( ا                                      َّ                                       والسياسية موضع التنفيذ الكامل وغري املقيَّد يف أقاليم ما وراء البحار اخلاضعة لسيطرهت

                                                                                           إيالء كامل االعتبار للقضايا اجلنسانية يف املراحل القادمة من عملية االستعراض الـدوري                -  ٨ ٢
   )        سلوفينيا   . (              نتيجة االستعراض  يف                  الشامل، مبا يف ذلك 

                     عتمده جملـس حقـوق       سي  ُ                                                                        وسُيدرج رد اململكة املتحدة على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي              -   ٥٧
   .      لثامنة                اإلنسان يف دورته ا

           اليت قدمتها   )      الدول (                                                   أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة  /                 ومجيع االستنتاجات و  -   ٥٨
         على أهنا            التوصيات      أو   /                                    وال ينبغي تأويل هذه االستنتاجات و       .                                         أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا      / و

   .   ككل                             قد حظيت بتأييد الفريق العامل 
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