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  أو التوصيات وااللتزامات الطوعية/آلراء بشأن االستنتاجات وا
  والردود املقدمة من الدولة موضوع االستعراض

 ١٠رحبت حكومة اململكة املتحدة بالتوصيات املقدمة يف إطـار استعراضـها الـدوري الـشامل يف                   - ١
  :وقد أولتها عناية خاصة، وفيما يلي ردودها. ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  )االحتاد الروسي(ج وطين ملعاجلة مشكلة االكتظاظ يف السجون  وضع برنام- ١

  .تقبل اململكة املتحدة التوصية وستنفذها فوراً  - ٢

 كـانون   ٥لترا وويلز واليت نشرت يف      كوتناولت الدراسة اليت أعدها اللورد كارتر بشأن السجون يف ان           - ٣
وأعلنت احلكومـة،   . جلني البعيد واملتوسط   طلب زيادة عدد األماكن يف السجون على األ        ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  .٢٠١٤ مكان حبلول عام ١٠ ٥٠٠استجابة لتوصياته، عن جمموعة من التدابري ستسمح بإجياد 

النظر يف إلغاء حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفـل والربوتوكـول             - ٢
عات املـسلحة   اشراك األطفال يف الرت   إاالختياري امللحق هبا املتعلق ب    

  )روسياالحتاد ال(

  .تقبل اململكة املتحدة التوصية  - ٤

  .من اتفاقية حقوق الطفل) ج(٣٧ واملادة ٢٢وتنظر حالياً يف التحفظات على املادة   - ٥

والبيان . ات املسلحة عا األطفال يف الرت   شراكإبوليس لديها حتفظات على الربوتوكول االختياري املتعلق          - ٦
وأوضحت . وقيع الربوتوكول االختياري بيان تفسريي وليس حتفظاً      الذي أدلت به حكومة اململكة املتحدة عند ت       

اململكة املتحدة يف البيان أن القوات املسلحة الربيطانية ستستمر يف التجنيد ابتداًء من سن السادسة عشرة لكنها                 
رة من العمر يف قطعت تعهداً واضحاً باختاذ مجيع التدابري املمكنة للتأكد من عدم مشاركة من مل يبلغوا الثامنة عش

وال ترى اململكة املتحدة أن ذلك يتعارض مع واجباهتا يف إطار الربوتوكول االختياري اليت تظـل                . أعمال القتال 
  .متشبثة هبا تشبثاً شديداً

ضمني تشريعها بنداً ينص على حق احملتجزين يف االتصال مبحام فور           ت  - ٣
  )االحتاد الروسي( ساعة ٤٨احتجازهم، وليس بعد مضي 

  .تقبل اململكة املتحدة التوصية  - ٧

ففي احلاالت غـري حـاالت      . وتنص تشريعات اململكة املتحدة أصالً على احلق يف االتصال فوراً مبحام            - ٨
فقانون الشرطة واألدلة اجلنائية . اإلرهاب، حيق للمحتجزين عادة تلقي املشورة القانونية فور اختاذ قرار احتجازهم

 الضابط املكلف باالحتجاز الشخَص عند وصوله إىل مركز الشرطة حبقه يف املشورة              يقتضي أن يبلغ   ١٩٨٤لعام  
فإن رفض الشخص املشورة القانونية، على الشرطة أن تذكّره بذلك يف خمتلف مراحل عملية االحتجاز               . القانونية
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ئي أن احملامي قد ميرر، قصداً وقد يؤجَّل تلقي املشورة القانونية بإذن من مدير الشرطة إن ر. الهتامتوجيه االسابقة ل
أو دون قصد، رسالة من احملتَجز أو يتصرف على حنو يفضي إىل املساس باألدلة أو األشخاص أو املمتلكـات أو                    

  .اإلضرار هبا أو يفضي إىل إنذار أشخاص آخرين أو إعاقة رد املمتلكات

تأجيل برتبة مدير الترخيص ، جاز لضابط شرطة ب٢٠٠٠قانون اإلرهاب لعام مبوجب فإن احتجز شخص   - ٩
وتعترف احلكومة، كما جاء يف .  ساعة يف حاالت معينة حمدودة٤٨ تصل إىل ةملدالسماح بتلقي املشورة القانونية 

التقرير الدوري السادس للمملكة املتحدة املقدم إىل اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان التابعـة لألمـم املتحـدة                   
)CCPR/C/GBR/6  ،بأنه ال ينبغي استعمال هذه الصالحية إال يف ظروف استثنائية عندما           )٢٠٠٧مايو  / أيار ١٨ ، 

  .تقتضي املصلحة العامة العليا ذلك

حتديد مهل دقيقة إلبقاء املشَتبه يف تورطهم يف اإلرهاب حمتَجزين قبل       - ٤
" الرحالت اجلويـة الـسرية    "اهتامهم، وتقدمي معلومات عما يسمى      

  )االحتاد الروسي(

  .ملكة املتحدة التوصيةتقبل امل  - ١٠

  الهتام للمـشتبه يف تـورطهم يف عمليـات إرهابيـة           لتوجيه ا وتوجد أصالً مهل دقيقة لالحتجاز السابق         - ١١
ولن ميدِّد مقترح احلكومة املقدم يف مشروع قانون مكافحة اإلرهاب أَجل االحتجـاز    ).  يوماً حالياً  ٢٨ال تتجاوز   (

، لكن اعتماده يعين متديد األجل مستقبالً، مث إن دعـت           يف الوقت الراهن  يوماً   ٢٨الهتام ألكثر من    لتوجيه ا السابق  
ونظراً إىل أن القضايا تزداد وتتعقّد باستمرار، فإن احلكومة تعتقـد أن            . الضرورة إىل ذلك بشكل جلي واستثنائي     

  سـلطة احتياطيـة    منح  يف  ويتمثل املقترح   .  يوماً يف املستقبل   ٢٨االحتجاز ألكثر من    الضرورة قد تدعو إىل متديد      
ويؤيد ذلك كل مـن الـشرطة       . ال تستعمل إال يف ظروف استثنائية وبصورة مؤقتة ورهناً بضمانات برملانية وقضائية           

وتعتقد احلكومة أن املهلة احملددة توازن بني احلاجة إىل محاية حقوق      . والـُمراجع املستقل لتشريعات مكافحة اإلرهاب    
  .رطة السلطات اليت حتتاج إليها، يف الوقت الذي حتتاج فيه إليها، للتعاطي مع اإلرهابالشمنح اإلنسان الفردية و

الرحالت اجلوية " من التوصية املتعلق بتقدمي معلومات عما يسمى اجلزء الثاينوتقبل اململكة املتحدة أيضاً   - ١٢
  .ليم خيل بواجباهتا القانونيةبيد أن اململكة املتحدة ال تقبل أي تلميح بأهنا تواطأت على أي تس". السرية

. فنحن ال نسلم الناس على حنو خيل بواجباتنا القانونية        . إن سياسة اململكة املتحدة بشأن التسليم واضحة        - ١٣
إال إذا تيقّّنا من أنه ينسجم مع قانوننا التابعة لنا التسليم عرب اململكة املتحدة أو أقاليم ما وراء البحار بإننا ال نأذن 

فنحن كنـا نـدين     . بغرض التعذيب " التسليم االستثنائي "وندين دون حتفظ ممارسة     . الدوليةالتزاماتنا   و الداخلي
  .التعذيب وال نزال

وعلى عكس التطمينات الصرحية املقدمة يف السابق ومؤداها أن إقليم دييغو غارسيا، وهو أحد أقاليم ما                  - ١٤
يف رحالت جوية بغرض التسليم، فإن التحقيقات اليت أجرهتـا          وراء البحار التابعة للمملكة املتحدة، مل يستعمل        

وقدم وزيـر  . ٢٠٠٢الواليات املتحدة األمريكية كشفت حالياً عن أن ذلك مت بالفعل يف مناسبتني اثنتني يف عام     
تحـدة  ويواصل املسؤولون يف اململكة امل    . فرباير/ شباط ٢١اخلارجية هذه املعلومة إىل الربملان يف بيان أدىل به يف           
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فقد كتب وزير اخلارجية إىل وزيرة خارجية       . العمل مع الواليات املتحدة بشأن تفاصيل هذه املعلومة وتداعياهتا        
وأكدت الوزيرة رايس أيـضاً لـوزير       . الواليات املتحدة، كوندوليزا رايس، الستيضاح عدد من القضايا احملددة        

تحدة أنه لن يسلَّم أحد عرب اململكة املتحدة أو اجملـال           خارجية اململكة املتحدة أن من الواضح لدى الواليات امل        
  .اجلوي للمملكة املتحدة أو أقاليمها الواقعة وراء البحار دون إذن صريح من احلكومة الربيطانية

النظر يف إجراء استفتاء عن استصواب أو عدم استـصواب وضـع              - ٥
دستور مكتوب، ويفضَّل أن يكون مجهورياً، يشمل شرعة للحقوق         

  )سري النكا(

تندرج ضمن نطاق االستعراض الدوري الشامل الذي وضـع         ال  تعتقد اململكة املتحدة أن هذه التوصية         - ١٥
يف إطار املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، واملعايري العامليـة حلقـوق           حتقيق الدول اللتزاماهتا    الستعراض مدى   

  .ناإلنسان، وااللتزامات الطوعية يف ميدان حقوق اإلنسا

وتعتقد اململكة املتحدة أن الترتيبات الدستورية السيادية لدولة من الدول غري قابلة للنقـاش يف إطـار                   - ١٦
  .االستعراض الدوري الشامل ما مل يكن الدستور يرفض احترام حقوق اإلنسان أو يعوقها

. الدستور املكتـوب وال يوجد ضغط شعيب أو سياسي يف اململكة املتحدة إلجراء استفتاء بشأن موضوع      - ١٧
فهي . إن امللكية هي أقدم مؤسسة للحكم يف بريطانيا       . وتؤيد احلكومة امللَكية واستمرار املِلكة على رأس الدولة       

صاحلة جملتمع  موجودة منذ مدة طويلة، وقبل الربملان نفسه؛ وتعتقد احلكومة أن الترتيبات الدستورية احلالية تظل               
  . الوحدة الوطنية ووحدة الكومنولثسددستورنا وجتاليوم؛ وهي عنصر ال غىن عنه يف 

اجلديدة اليت سـتنص علـى      " شرعة احلقوق والواجبات  "بشأن  " كتاباً أخضر "وستصدر احلكومة قريباً      - ١٨
املبادئ األساسية اليت تشكل الدميقرطية يف اململكة املتحدة واليت ينبغي أن تستهدي هبا قرارات احلكومة والربملان                

جبانب ذلك، ستوضَّح واجبات الناس بعضهم إزاء بعض يف اململكة املتحدة، وهي واجبـات تـرتبط                و. واحملاكم
  .باحلقوق اليت يتمتعون هبا ارتباطاً وثيقاً

إدراج املنظور اجلنساين بالكامل يف املراحل القادمة من عملية االستعراض            -٦
  )سلوفينيا(الدوري الشامل، مبا يف ذلك نتيجة االستعراض 

  .قبل اململكة املتحدة هذه التوصية وستنفذها فوراًت  - ١٩

 من االتفاقية الدولية للقضاء     ٤دراسة بياهنا التفسريي املتعلق باملادة        - ٧
  )كوبا ومصر(على مجيع أشكال التمييز العنصري هبدف سحبه 

  .ال تقبل اململكة املتحدة هذه التوصية  - ٢٠

ال حرية الكالم تسمح لألفراد بأن تكون لديهم آراء وبأن يعربوا فاململكة املتحدة ذات تقاليد عريقة يف جم  - ٢١
وتظل اململكة  . عنها، وقد تكون هذه اآلراء خمالفة متاماً آلراء أغلبية السكان، وقد يراها العديد بغيضة بل عدائية               
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 العنـف إزاء    املتحدة تعتقد أن من حق األفراد التعبري عن تلك اآلراء ما دامت ال تتوسل بالعنف أو حترض على                 
وتعتقد احلكومة أن ذلك حيقق توازناً مناسباً بني صون احلق يف حرية الكالم ومحاية              . اآلخرين أو على كراهيتهم   
  .األفراد من العنف والكراهية

مواصلة استعراض مجيع تشريعات مكافحة اإلرهاب والتأكـد مـن            - ٨
  )غانا وكوبا وهولندا(استيفائها معايري حقوق اإلنسان 

  .قبل اململكة املتحدة هذه التوصية، وقد نفذهتا بالفعلت  - ٢٢

ومطلوب من . إن تشريعات اململكة املتحدة يف جمال مكافحة اإلرهاب ختضع بالفعل لتقييم سنوي مستقل  - ٢٣
، ٢٠٠٠املسؤول عن هذا التقييم تقدمي تقرير سنوي إىل وزير الداخلية بشأن إنفاذ قانون مكافحة اإلرهاب لعام                 

وجيب . ٢٠٠٦ من قانون مكافحة اإلرهاب لعام       ١واجلزء  ) تعليمات املراقبة  (٢٠٠٥نع اإلرهاب لعام    وقانون م 
وستستمر احلال على ما هي عليه خبصوص اختاذ اململكة املتحدة مجيع التدابري . عرض هذا التقرير أمام الربملان أيضاً

  . اإلنسان ومحاية احلريات الفرديةالالزمة يف جمال مكافحة اإلرهاب يف إطار التزامها العام حبقوق

 جلنة تعىن مبـسألة العنـف       إنشاء هيئة رقابة استراتيجية، من قبيل       - ٩
تحقيق قدر أكرب من االتساق ومحايـة        املرأة، ضماناً ل   املمارس على 

  )اهلند(املرأة محاية تتسم باملزيد من الفعالية 

  .تقبل اململكة املتحدة هذه التوصية  - ٢٤

، عن املساواة والتنوع وحقوق اإلنـسان،  ٢٠٠٧املساوة وحقوق اإلنسان، اليت أنشئت يف عام      تدافع جلنة     - ٢٥
وإضافة إىل ذلك، ستقدم مشورةً متسقة ويف املتناول ودعمـاً          . ولديها أصالً صالحية التعاطي مع قضايا مثل العنف       

للجنة اجلديدة ستمكنها من التركيز تركيـزاً  لذا، فإن الوالية املوسعة املسندة إىل ا. لألفراد بشأن مجيع قضايا التمييز  
أشد على قضايا من قبيل العنف املمارس على املرأة، إضافة إىل معاجلة القضايا التقليدية املتصلة باجلنـسانية، مثـل                   

  .ملرئية، واآلثار املترتبة على املسؤوليات يف جمال الرعاية، والتمييز، واحلواجز غري امعاش التقاعداملساواة يف األجور، و

وستواصل اللجنة التعاون مع اجلماعات النسوية يف إطار استراتيجيتها الواسعة النطاق اخلاصة بالتعامل مع   - ٢٦
 السياساتية، بواسطة منظمـات مثـل       وسُيستفاد منها يف وضع األولويات    أصحاب املصلحة اليت جيري إعدادها،      

إلنسان أن التفاعل مع تلك اجلماعات هو أفـضل طريقـة           وتعتقد جلنة املساواة وحقوق ا    . اللجنة الوطنية للمرأة  
متتلكها اللجنة كي تتوصل إىل فهم حقيقي للقضايا اليت تواجهها النساء يومياً، باعتبارهن ضحايا العنف العائلي                

  .ومجيع أشكال العنف واالعتداء اجلنسيني على سبيل املثال

. ة بالعمل بشكل عام وبشكل حمدد حسب االقتضاءوتسمح السلطات واملسؤوليات املوسعة املوكلة للجن   - ٢٧
وميكن للجنة إجراء   . فيمكنها، على سبيل املثال، التحري عن أوجه عدم املساواة اليت تصيب املرأة نتيجة للعنف             

ايا عدم املساواة أو حقوق اإلنسان أو العالقات احلاجة إىل تسليط الضوء على قضحتقيقات رمسية حيثما استمرت     
ويبدو أن جلنة املساواة وحقوق . حتقيقات رمسية حيثما وجدت أدلة على ممارسة متييز غري مشروعجراء إ؛ واحلسنة
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من العمل اجلاري للتصدي للعنف األمر كجزء متينة وستستمر احلكومة يف استعراض هذا رصد اإلنسان توفر آلية 
  .املمارس على املرأة

فال من العنف وحظـر      النظر يف جتاوز التشريع الراهن حلماية األط       - ١٠
 ويف أقاليمها فيما وراء  القطاع اخلاص ذلك يف يفمباالعقوبة البدنية، 

  )فرنسا(البحار 

تقبل اململكة املتحدة التوصية بالنظر يف جتاوز التشريع الراهن إن ظهرت احلاجة إىل محاية األطفال مـن                   - ٢٨
  . عرب تطبيق سياستها بشأن العقوبة البدنيةعاجزة عن حتقيق ذلكالتلميح إىل أهنا العنف، لكنها ال تقبل 

ومن الواضح متام الوضـوح لـدى   . إن توفري األمان لألطفال من أوىل أولويات حكومة اململكة املتحدة         - ٢٩
فقد شدَّدت القانون يف عدد من اجملاالت لتوفري املزيد         . احلكومة أنه ال ينبغي تعريض أي طفل للعنف أو االعتداء         

سنوات عدة يف كل من املدارس احلكومية واخلاصـة؛         لفقد كانت العقوبة البدنية حمظورة      . المن احلماية لألطف  
يف عـام   وعدلت احلكومة القانون يف اجنلترا وويلز. وكذلك يف احلضانات ويف دور رعاية األطفال ودور الكفالة     

" العقوبة املعقولة "ء إىل حجة     ألطفاهلم اللجو   جسدياً حبيث مل يعد يف إمكان اآلباء الذين يسببون ضرراً         ،٢٠٠٤
  . أو شديداًفعلياًعند اهتامهم بارتكاب إساءات تتسم بالقسوة أو تلحق باألطفال ضرراً جسدياً 

وتواصل حكومة اململكة املتحدة شراكتها مع حكومات أقاليم ما وراء البحار لتشجيعها، عند االقتضاء،         - ٣٠
  .مة لألطفالعلى وضع سياسات وتشريعات تضمن احلماية الالز

تقدمي مزيد من املعلومات عما تبذله من جهود يف سبيل خفض معـدل               -١١
  )فرنسا (٢٠١٠الفقر بني األطفال مبقدار النصف حبلول عام 

  .تقبل اململكة املتحدة هذه التوصية، وقد نفذهتا، وستضع األمر موضع النظر  - ٣١

: القضاء على فقر األطفال   " وثيقة   ٢٠٠٨مارس  /فقد أصدرت يف آذار   . وقد وفت احلكومة هبذا االلتزام      - ٣٢
اليت تفصل القول يف استراتيجية احلكومة الرامية إىل خفض معدل الفقر بني األطفـال مبقـدار                " أمر يهم اجلميع  

  :، وذلك بواسطة ما يلي٢٠١٠ واستئصال شأفته حبلول عام ٢٠١٠النصف حبلول عام 

  زيادة فرص العمل ورفع مستويات الدخل؛  )أ(  

  حتسني الدعم املقدم إىل األسر مالياً ومادياً؛  )ب(  

  معاجلة قضية احلرمان يف اجملتمعات احمللية؛  )ج(  

  .حتسني فرص حياة األطفال الفقراء  )د(  
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النظر والتفكري يف حتديد تاريخ لتوقيع االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع              -١٢
  )فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 

  .املتحدة هذه التوصية وتعمل على وضعها موضع التنفيذتقبل اململكة   - ٣٣

وغين . وتنظر احلكومة حالياً يف اآلثار احمللية اليت قد حيدثها توقيع اململكة املتحدة االتفاقيةَ واملصادقة عليها  - ٣٤
 األطـراف   عن البيان أننا حنتاج، قبل التوقيع، إىل اعتماد تشريع أويل جديد لتنفيذ املطلب املفروض على الدول               

  .والقاضي بأن ُيعترب االختفاء القسري جناية

  )كندا( إيالء مزيد من العناية واالهتمام حلقوق املسنني - ١٣

  .تقبل اململكة املتحدة هذه التوصية وتعمل على وضعها موضع التنفيذ  - ٣٥

ت مشاورات بـشأن    وأجر. وقد حظرت احلكومة مؤخراً التمييز على أساس العمر يف العمل والتدريب املهين             - ٣٦
  .إمكانية توسيع نطاق احلماية من التمييز على أساس العمر خارج أماكن العمل، وهي تدرس هذه اإلمكانية حالياً

حلصول على وضع   أهلية ا توجيهات االحتاد األورويب اخلاصة ب    "ب األخذ    -١٤
فيما سينشأ مستقبالً من حاالت تتعلق بامليل اجلنسي باعتباره         " الالجئ

  )كندا(لطلب اللجوء سبباً 

  .تقبل اململكة املتحدة هذه التوصية، وقد نفذهتا، وستضع األمر موضع النظر  - ٣٧

 ).EC/2004/83( األحكام الواردة يف التوجيهات      كامليف قوانينها   كانت اململكة املتحدة قد أدرجت      و  - ٣٨
  .واحلكومة ملتزمة بتوفري احلماية للمحتاجني حقيقةً، طبقاً اللتزاماتنا يف إطار القانون الدويل

خيشى االضطهاد خشية هلا دواع     ) أ(فإنْ تبني أن طالب اللجوء، بعد النظر يف األسس املوضوعية لطلبه،              - ٣٩
فإن كان حيتمل أن    . الالجئني وُمنح اللجوء  ، َحِظَي حبماية اتفاقية     "فئة اجتماعية معينة  "ينتمي إىل   ) ب(معقولة؛  

أو أي سبب آخر منـصوص   - يتعرض طالب اللجوء لالضطهاد لكن ليس بسبب انتمائه إىل فئة اجتماعية معينة         
  . كان مؤهالً للحماية ألغراض إنسانية-  عليه يف اتفاقية الالجئني

ز تعزيز الضمانات املقدمة للمحتجزين، وعدم متديد فتـرة االحتجـا           -١٥
  )سويسرا(السابق للمحاكمة، بل تقليصها 

  .ال تقبل اململكة املتحدة هذه التوصية  - ٤٠

، ١٩٧٦حيق للمتهم بارتكاب جناية خطرية أن يفرج عنه بكفالة مبوجب قانون اإلفراج بكفالة لعـام                و  - ٤١
ذه االسـتثناءات   وأهم ه ". استثناءات اإلفراج بكفالة  "لكن استمرار احتجازه جائز إن وجد سبب أو أكثر يربر           

ال ميثل أمام احملكمة أو يقترف جناية أو : وجود أسباب وجيهة حتمل على االعتقاد بأن املدعى عليه، إن أفرج عنه
  .يسعى إىل التأثري يف الشهود أو يعوق سري العدالة بأي شكل من األشكال
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حلبس املؤقت اليت   ا  املؤقت مهلةُ   اليت جيوز فيها احتجاز مدعى عليه أبقي عليه رهن احلبس          وحيكُم الفترةَ   - ٤٢
يوماً بالنسبة إىل القضايا اليت ُيقضى ) ٧٠ويف بعض احلاالت  (٥٦ بثول ألول مرة وبداية احملاكمة املدة بني املتقيد 

وجيوز للمحكمة .  بالنسبة إىل القضايا اليت يقضى فيها بعد توجيه التهمة يوما١٨٢ً بفيها وفق إجراءات مبّسطة، و
هلة بناء على الطلب، رهناً بوجود سبب وجيه وكاف وأن تكون احملاكمة قد متت باجلديـة والـسرعة                  متديد امل 
  .وعند انقضاء مهلة احلبس املؤقت، جيب اإلفراج بكفالة عن املدعى عليه. املطلوبتني

ة  سـاع  ٩٦ب لتوجيه االهتام حمـددة     رة االحتجاز السابق     غري اإلرهاب، تكون فت     األخرى ويف احلاالت   - ٤٣
واالحتجاز مرهون بإعادة نظر دورية من قبل مفتش، وكل         . ١٩٨٤مبقتضى قانون الشرطة واألدلة اجلنائية لعام       

وكل متديد يتجـاوز    .  منه ه مدير الشرطة أو من هو أعلى رتبة       ب ساعة جيب أن يأذن      ٣٦ و ٢٤متديد يتراوح بني    
  تمديد فترات االحتجـاز ملـدة      بأن يأذن    ساعة جيب أن يكون بناء على الطلب إىل حمكمة، وجيوز للقاضي             ٣٦

وقـد أجـرت احلكومـة      .  ساعة ٩٦ بدء االحتجاز    ذ على أال تتجاوز املدة اإلمجالية من      ، ساعة ٣٦ال تتجاوز   
  .مشاورات عامة بشأن قانون الشرطة واألدلة اجلنائية وخلصت إىل أنه ينبغي عدم تغيري فترة االحتجاز

 الهتامتوجيه اة االحتجاز السابقة ليف مشروع قانون مكافحة اإلرهاب مد  الواردولن ميدد مقترح احلكومة  - ٤٤
مث إن دعت الضرورة إىل     ،  نه يسمح بتمديد املهلة مستقبالً     يوماً، لك  ٢٨حبيث تتجاوز احلد األقصى احلايل، وهو       

وارات الربملانية  استثناًء ومؤقتاً ورهناً باحل   إال  ولن تستعمل هذه السلطة االحتياطية      . بشكل جلي واستثنائي  ذلك  
وتعتقد احلكومة أن هذا املقترح يوازن بني احلاجة إىل محاية حقوق الناس اإلنسانية . والضمانات القضائية الصارمة

  . إليها، للتعاطي مع اإلرهاب فيهالشرطة السلطات اليت حتتاج إليها، يف الوقت الذي حتتاجمنح وبني 

 خاضـعاً لواليتـها      شخص حتتجزه قواهتـا املـسلحة      كلاعتبار    - ١٦
ذلك  حقوق اإلنسان ل   يف جمال ا  ـاهتواجباء ب ـوالوف ة،ـالقضائي
  )سويسرا (الشخص

 لكنها ال تقبل ية،اإلنسان حملتجزينااهتا اخلاصة حبقوق واجب  عليها احترامالتوصية بأنتقبل اململكة املتحدة   - ٤٥
  . قواتنا املسلحة خاضعاً لواليتنا القضائيةحتتجزه شخص كلكون 

 يف جمال حقوق اإلنسان بشأن األشخاص الذين حتتجزهم القـوات           واجبات للمملكة املتحدة    وملا كان   - ٤٦
  .املسلحة، فإننا نتقيد هبا كليةً

بيد أن جملس اللوردات، وهو حمكمة اململكة املتحدة األعلى درجة، رأى أن من حتتجزهم قوات اململكة                  - ٤٧
 الوالية القضائية للمملكة املتحدة ألغراض االتفاقية األوروبية حلقـوق          يقعون ضمن ال   يف اخلارج املتحدة العاملة   

 تعاهدية دولية أخرى يف جمال حقوق اإلنسان قد تنطبق يف           واجباتوهناك  . حاالت حمدودة جدا   يف   إالاإلنسان  
  .االتبعض احل
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القبول بوضع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلـاص            -١٧
نية والسياسية موضع التنفيذ الكامل وغري املقيد يف أقاليم         باحلقوق املد 

  )اجلزائر(ما وراء البحار اخلاضعة لسيطرهتا 

 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        يف إطار  واجباهتاصية بأن تتقيد متاماً ب    تقبل اململكة املتحدة التو     - ٤٨
 يف  واجباهتاكامل جبميع   ة جاهدة على ضمان التقيد ال     وتعمل اململكة املتحد  . والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب   

  .جمال حقوق اإلنسان

وال تقبل اململكة املتحدة رفع مجيع حتفظاهتا على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية أو                   - ٤٩
مل مجيع األقاليم تسريع توسيع نطاق اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ليش

  .اخلاضعة لسيطرهتا

جبانـب  (وتعمل اململكة املتحدة تدرجيياً على توسيع نطاق مصادقتها على العهد واالتفاقية املـذكورين             - ٥٠
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال               

ليشمل مجيع أقـاليم مـا وراء   ) قية القضاء على التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق الطفلالتمييز العنصري، واتفا  
 الدولية على حممل اجلد وحتاول حيثما أمكن جتنـب          واجباهتاوتأخذ اململكة املتحدة    . البحار املسكونة باستمرار  

  .اض الدائما يف حدودها الدنيا وقيد االستعرهت واإلبقاء على التحفظات اليت أبدالتحفظات،

للمملكة املتحدة حالياً بعض التحفظات احملددة بالنيابة عن أقاليم ما وراء البحار بشأن التـصديق علـى                 و  - ٥١
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وتشمل عدداً من القضايا، منها ضمان وجود مساعدة قانونية جمانية 

وضعف القدرات وحمدودية املوارد تعين أن بعض أقاليم ما وراء البحار غـري              إن القيود اجلغرافية     .واهلجرة واجلنسية 
  .بيد أننا مستمرون يف النظر يف هذا األمر. قادرة حالياً على التقيد متاماً جبميع املواد املعنية يف االتفاقيات

التصدي ملسألة ارتفاع معدالت سـجن األطفـال، وضـمان محايـة        -١٨
املطبقة " األساليب املؤملة " ملا يسمى    خصوصيات األطفال، ووضع حدّ   

  )اجلزائر(على األطفال 

  .تقبل اململكة املتحدة التوصية املتعلقة بارتفاع معدالت سجن األطفال وتعمل على تنفيذها  - ٥٢

وتشّرع احلكومة حالياً من أجل استحداث عقوبة جديدة تتمثل يف القيام بأعمال جمتمعية تطال األطفال                 - ٥٣
وسيسمح ذلك للقضاة باالختيار من بني ". قانون إعادة تأهيل الشباب" عشرة من العمر ستعرف باسم دون الثامنة

ويشمل القانون حكماً يـنص     . عدد كبري من األعمال اجملتمعية حبيث يكيفون العقوبة حسب احتياجات الشاب          
 وتعتقد احلكومة أن من شأن ذلك . أن يعاقبوا بالسجن شديداًعلى رقابة مكثفة على الشباب الذين حيتمل احتماالً

  .أن يعزز ثقة احملاكم يف أشكال التدخل البديلة
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ويف آيرلندا الشمالية، حيث عدد األطفال احملكوم عليهم بالسجن آخذ يف االخنفاض باستمرار، توجـد                 - ٥٤
، املتأصل  "قانون مؤمتر الشباب  "وباخلصوص، ينص   . أحكام مشاهبة تتيح للمحاكم خيارات عقوبة واسعة النطاق       

  .يف املبادئ اإلصالحية، على مجلة من التدخالت لتلبية احتياجات كل من اجلاين والضحية

  .املطبقة على األطفال" األساليب املؤملة"وال تقبل اململكة املتحدة التوصية املتعلقة مبا يسمى   - ٥٥

 يف اإلصـالحيات اخلاصـة      استعراض مشترك إلجـراءات الكـبح     "وتنظر اهليئة املستقلة املعنية بإعداد        - ٥٦
، يف أقصى الظروف، لكبح مجـاح الـشباب         "مل بسيط األساليب املسببة أل  "يف احلاجة إىل اللجوء إىل      " باألحداث

وهتدف هذه األساليب، اليت تـسبب للـشباب   . احملتجزين الذين يعرضون للخطر غريهم من الشباب أو املوظفني 
ومن املقرر . د العادية املعدة خصيصاً لتجنب األساليب املسببة ألمل شديدضيقاً مؤقتاً، إىل اإلقدار على تطبيق القيو

  .يونيه/ حزيران٢٠أن يقدم رؤساء اهليئة تقريرهم إىل الوزراء يف 

يف جمال حقوق   التزامات  مواءمة تشريعاهتا مع ما تعهدت بالوفاء به من           -١٩
الـرأي،  اإلنسان جتاه املتظاهرين الذين ميارسون حريتهم يف التعـبري و         
  )اجلزائر(واحلد من الطول املفرط لفترات االحتجاز السابق للمحاكمة 

أن تنسجم مـع   ينبغي للتشريعات اخلاصة حبرية التعبري والرأي اململكة املتحدة التوصية القائلة إنه تقبل  - ٥٧
. يف هذا الصددلتزاماتنا االقائمة تتماشى متاماً مع  اإلنسان، وهي مقتنعة بأن الترتيبات يف جمال حقوقااللتزامات 

  .اململكة املتحدة على وجوب عدم اإلفراط أبداً يف االحتجاز السابق للمحاكمة وستستمر يف ضمان ذلك وتوافق

إن التظاهر السلمي عنصر أساسي يف كل جمتمع دميقراطي، وهو تقليد عريق وحيظى باالحترام يف اململكة             - ٥٨
 من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان َتعـزز يف     ١٠املنصوص عليه يف املادة     مث إن احلق يف حرية التعبري       . املتحدة

هذا احلق ليس مطلقاً وجيب التوفيق بينه وبني حقوق أخرى مثل احلق . ١٩٩٨اململكة بقانون حقوق اإلنسان لعام 
  .يف احترام احلياة اخلاصة واألسرية أو األمن العام

 للشرطة سلطات إدارة التجمعات واملسريات قصد التقليل مـن          ١٩٨٦ لسنة   ومتنح أحكام قانون النظام العام      - ٥٩
  .احتمال اإلخالل بالنظام العام، مما يعكس ضرورة مراعاة خمتلف احلقوق واملوازنة بينها وقياس املصاحل املتنازعة

 مـن   ٢٠٠٥ من قانون أشكال اجلرمية اخلطرية والشرطة لعام         ١٣٨ إىل   ١٣٢وتستلزم أحكام املواد من       - ٦٠
واحلكومة مقتنعة بأن هذه األحكام     . منظمي املظاهرات يف منطقة معينة يف حميط الربملان أن خيطروا الشرطة سلفاً           

تتماشى مع االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، لكنها على دراية باالعتراضات الشديدة على األحكام اخلاصـة               
ة مشاورات موسعة ونظرت يف احلجج اخلاصة بضمان عـدم          وبعد أن أجرت احلكوم   . بالتظاهر يف حميط الربملان   

حرية التعبري يف إطار وضع أمين دينامي، أعلنت        حمبذة كفالة   تعريض حق الشخص يف التظاهر لقيود ال لزوم هلا،          
  . من القانون١٣٨ إىل ١٣٢عن نيتها إلغاء املواد من 



A/HRC/8/25/Add.1 
Page 11 

فاملقترح الـوارد يف  . كمة مفرطة يف الطول   وال تقترح حكومة اململكة املتحدة فترة احتجاز سابق للمحا          - ٦١
الهتام، لكنه سيسمح بتمديد املهلة     توجيه ا مشروع قانون مكافحة اإلرهاب لن ميدد اآلن مهلة االحتجاز السابق ل          

  .الضرورة إىل ذلك بشكل جلي واستثنائيمستقبالً، مث إن دعت 

واالنضمام ) رإكوادور واجلزائ (محاية أطفال وأَُسر املهاجرين والالجئني        -٢٠
إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد            

  )إكوادور واجلزائر ومصر(أسرهم 

تستحسن اململكة املتحدة قصد وروح التوصية حبماية أطفال املهاجرين والالجئني وأسرهم، لكنها ال تقبل   - ٦٢
  .يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم لتحقيق ذلكاشتراط االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مج

يف اململكة املتحدة باحلماية أصالً مبوجب تشريعات اململكة  وحتظى حقوق أطفال املهاجرين وأفراد أسرهم  - ٦٣
وملا . ، ومبوجب التزامات اململكة املتحدة يف إطار القانون الدويل١٩٩٨املتحدة، ومنها قانون حقوق اإلنسان لعام 

القانون والنظم اليت حتمي صحة مواطين اململكة املتحدة وسالمتهم، وحقوقهم اإلنسانية، وحقوقهم اخلاصة             كان  
حلماية حقـوق مجيـع      بالعمل، متتد إىل املواطنني األجانب، فإن اململكة املتحدة ال تعتزم توقيع االتفاقية الدولية            

  .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

  )اجلزائر(سجوهنا بزيارة لدولية للصليب األمحر اللجنة اقيام تيسري  - ٢١

  .ال تقبل اململكة املتحدة التوصية  - ٦٤

إن سجون اململكة املتحدة ختضع لتفتيش مهين مستقل يقوم به مفتشو صاحبة اجلاللة للسجون، واللجنة                 - ٦٥
رعية ملنع التعذيب وغريه من ضروب      األوروبية ملنع التعذيب واملعاملة أو العقوبة الالإنسانية أو املهينة، واللجنة الف          

مبوجب الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية األمم املتحدة       (املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة         
ونظراً إىل تنوع هيئات الرصد الوطنية والدولية اليت ميكنها زيارة أماكن االحتجاز يف اململكة              ). ملناهضة التعذيب 

دة دون عوائق، فإن احلكومة غري مقتنعة بالفائدة اإلضافية اليت جيلبها السماح للجنة الدولية للصليب األمحر                املتح
  .بزيارة سجوهنا

اللتزامات وضع سياسات وبرامج حمددة هدفها ضمان عدم اإلخالل با          -٢٢
اليت يتعني عليها أن تفي هبا يف جمال حقوق اإلنسان يف حاالت الـرتاع         

  )مصر(املسلح 

  .تقبل اململكة املتحدة التوصية وستنفذها فوراً  - ٦٦

ويعكس هـذا  . يتلقى مجيع أفراد القوات املسلحة يف اململكة املتحدة تدريباً منتظماً على قانون الرتاعات املسلحة        -٦٧
نود يف مسرح   وترى حكومة اململكة املتحدة أن التدريب العملي للج       . التدريب الواجبات املنطبقة يف جمال حقوق اإلنسان      

 وتظل تطالب   بيد أن احلكومة ال تألو جهداً     . العمليات يقدم مستوى رفيعاً من االستعداد ملواجهة حاالت احتجاز املدنيني         
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وإضافة إىل التدريب السابق للعمليات، يذكَّر جنود اململكة املتحـدة  . مجيع جنود اململكة املتحدة بالتحلي بأرفع األخالق 
  .ستمرار، باملعايري اليت يتعني التقيد هبا عند احتجازهم أشخاصاًيف مسرح العمليات، با

 االقتصادية  –هنوضها بالربامج الرامية إىل معاجلة التفاوتات االجتماعية          -٢٣
مبقتـضى العهـد    يف سبيل الوفاء بالتزاماهتا     من منظور حقوق اإلنسان     

  )مصر(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .تقبل اململكة املتحدة التوصية، وقد نفذهتا، وستضع األمر موضع النظر  - ٦٨

 من العهـد    ٩وتتخذ املادة   . يف اململكة املتحدة نظام شامل راسخ للضمان االجتماعي يشمل مجيع سكان البالد             -٦٩
 بـشأن الـضمان     ١٠٢ة رقـم    الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من اتفاقية منظمة العمل الدولي          

  .وترى اململكة املتحدة أهنا تتقيد متاماً بالتزاماهتا وواجباهتا الناشئة من كال الصكني. معياراً) املعايري الدنيا(االجتماعي 

أن حتذو البلدان اليت مل تصدر، من حيث املبدأ، قانوناً حمـدداً يعـاجل                -٢٤
ـ       ة، حـذو اململكـة     مسألة التحريض على الكراهية العنصرية والديني

من العهد  ) ٢(٢٠املتحدة، بوصفه ممارسة جيدة، تنفيذاً ألحكام املادة        
  )مصر(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وللغرض املعلن فيها 

تقبل اململكة املتحدة التوصية وتود تقدمي املزيد من املعلومات عن تشريعاهتا بشأن التحريض على الكراهية   - ٧٠
  .والدينية ملن يرغبون يف األخذ هبا على اعتبار أهنا ممارسة جيدةالعنصرية 

سحب حتفظها على اتفاقية حقوق الطفل بشأن النص الداعي إىل فصل             -٢٥
األطفال احملتجزين عن البالغني أثناء االحتجـاز، إضـافة إىل سـحب            

  )إندونيسيا(الالجئني وطاليب اللجوء األطفال التحفظ املتعلق ب

  .اململكة املتحدة التوصيةال تقبل   - ٧١

.  من اتفاقية حقوق الطفل٢٢وتنظر حكومة اململكة املتحدة حالياً يف مراجعة مربرات التحفظ على املادة   - ٧٢
وتلتمس حكومة اململكة املتحدة، يف إطار املراجعة تلك، آخر ما وصلت إليه اخلربة القانونيـة، وهـي جتـري                   

مايو، وسيعلن عن   /وستنتهي عملية التشاور هذه حبلول هناية أيار      . عينمشاورات مع مجيع األطراف واجلمهور امل     
  .نتائج املراجعة ُبعيد ذلك

) ج(٣٧وتعيد حكومة اململكة املتحدة النظر أيضاً يف إمكان اإلبقاء على حتفظ اململكة املتحدة على املادة   - ٧٣
لترا وويلز، وسكوتلندا، وآيرلندا كلة يف ان  وملا كانت هناك نظم قانونية منفص     . من اتفاقية حقوق الطفل من عدمه     

  .الشمالية، فإن أي قرار يفضي إىل االبتعاد عن املوقف احلايل يتطلب موافقة مجيع الواليات القضائية الثالث

  .نتائج االستعراضات اجلارية للتحفظاتإجهاض إن من شأن قبول هذه التوصية   - ٧٤

 -  -  -  -  -  


