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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الثالثـة عـشرة يف الفتـرة         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
احلالة يف اململكـة املتحـدة      ومت استعراض   . ٢٠١٢يونيه  /حزيران ٤مايو إىل   / أيار ٢١ من

 / أيار ٢٤يف اجللسة السابعة املعقودة يف      ) اململكة املتحدة (لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية     
واعتمـد  . العدل اللورد ماكنايل  وزير   الدولة   وترأس وفد اململكة املتحدة وزيرُ    . ٢٠١٢ مايو

، التقريـر املتعلـق     ٢٠١٢مايو  / أيار ٣٠ الثالثة عشرة املعقودة يف      الفريق العامل، يف جلسته   
  . باململكة املتحدة

، فريق املقررين التايل    ٢٠١٢مايو  / أيار ٣وكان جملس حقوق اإلنسان قد اختار، يف          -٢
  .أنغوال، والنرويجو ،إندونيسيا: لتيسري استعراض احلالة يف اململكة املتحدة) اجملموعة الثالثية(
 ،١٦/٢١ من مرفق القرار     ٥، والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥الً بأحكام الفقرة    وعم  -٣

  :صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف اململكة املتحدة
ــرة       )أ(   ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/13/GBR/1(؛  
سامية حلقوق اإلنـسان    الاألمم املتحدة   جتميع للمعلومات أعدته مفوضية       )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/13/GBR/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

)A/HRC/WG.6/13/GBR/3.(  
، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً          وأحيلت إىل اململكة املتحدة     -٤

وهذه األسئلة متاحة على املوقع الـشبكي اخلـارجي         . وهولنداويج  النروسلوفينيا والسويد   
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
، قّدم وزيـر الدولـة      ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٤خالل الدورة الثالثة عشرة املعقودة يف         -٥

مبـسؤولني  اً  وأوضح أنه يترأس وفد اململكة املتحدة مدعوم      .ين للمملكة املتحدة  التقرير الوط 
احلكومة االئتالفية واإلدارات اليت فُوضت إليها الـسلطة يف اسـكتلندا وويلـز             من  رمسيني  

  . وآيرلندا الشمالية
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 ومع ذلك يوجـد     ،سجلّها يف جمال حقوق اإلنسان    إهنا تفتخر ب  وقالت اململكة املتحدة      -٦
وتتمثل إحدى نقاط قوة االستعراض الدوري الشامل يف أنه يتيح التعلم مـن       . جمال لتحسينه اً  دائم

طائفة واسعة من التصورات والتجارب وجيعل التمتع حبقوق اإلنسان واقع الناس اليومي يف كـل               
 .وتتطلع اململكة املتحدة إىل االستماع إىل آراء دول أخرى وتصوراهتا وتوصـياهتا           . أرجاء العامل 

نصف على   أزمة مالية يشهدها العامل منذ ما يزيد         أسوإوُيعقد استعراض اململكة املتحدة يف خضّم       
ومن أجل احلد من العجز وإعادة االستقرار االقتصادي كان ال بد من اختاذ قرارات صـعبة                . قرن

  . عفةوهكذا حاولت اململكة املتحدة أن حتمي فئات اجملتمع املستض. للتقليل من اإلنفاق العام
 اململكة املتحدة تأكيد التزامها منذ أمد بعيد بالنهوض حبقوق اإلنسان علـى             تعيدو  -٧

ومتثل هدف اململكة املتحدة خالل الدورة الثانيـة لالسـتعراض          . الصعيدين الوطين والدويل  
. الدوري الشامل يف تعزيز هذه اآللية الفريدة واحلفاظ على طابعها العاملي وروحها البنـاءة             

تعرب اململكة املتحدة أن الدول هي اليت جيب أن تقود عملية وضع أفضل املمارسات و        ترىو
ولقد أجرت احلكومـة مـشاورات      . عن أملها يف أن تتعاون مع باقي الدول لتحقيق ذلك         

موّسعة مع مكونات اجملتمع املدين الفاعلة يف مجيع أقطار اململكة املتحدة األربعة، وخاضـت              
وقالت اململكة املتحدة إن تقريرها الوطين يتضمن املعلومات املتعلقة         . ّناًءوباً  صرحياً  معها نقاش 

   .بتنفيذ توصيات اجلولة األوىل
وأبدت احلكومة االئتالفية التزامها الراسخ بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، وأعادت            -٨

ولقد أنشأت  . انالتأكيد يف برناجمها احلكومي على التزامها باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنس         
 االتفاقيـة يف القـوانني   إلدراجأفضل السبل  احلكومة جلنة معنية بشرعة احلقوق هبدف حبث     

ومن املقرر أن تقدم اللجنة     . إىل محاية احلقوق يف بريطانيا وتوسيع نطاقها      اً  احمللية، وذلك سعي  
  . ٢٠١٢بنهاية عام اً تقرير
ال لعمل احملكمة األوروبيـة حلقـوق       وحكومة اململكة املتحدة ملتزمة بالسري الفعّ       -٩

اإلنسان، وهي فخورة بالتايل حبزمة اإلصالحات اجلوهرية اليت أُقّرت الشهر املاضي يف إعالن             
وتوّخت اإلصالحات ضمان تسوية املزيد مـن       . برايتون يف ظل رئاستها للمجلس األورويب     

كثر األاالت  احلكرب على   احلاالت على الصعيد الوطين لتمكني احملكمة من االنكباب بسرعة أ         
   .نتهاكات حقوق اإلنسان يف أوروباالأمهية، ومساعدهتا على زيادة التصدي 

وأشارت اململكة املتحدة إىل ما وجهته النرويج والسويد إليها من أسـئلة بـشأن                -١٠
يف كوهنم  االحتجاز قبل االهتام، وتدابري منع اإلرهاب والتحقيق فيه، وسياسة ترحيل املشتبه            

، وقالت إن أول ما جيب أن تقوم به أية حكومة هو أن حتمي حياة مجيع مواطنيهـا                  هابينيإر
وال بد أن تكون ملختلف سلطات الدولة الصالحيات والقدرة اليت ختّوهلـا            . وتضمن رفاههم 

من متكني النظام القضائي الربيطاين من إقامة العدل        اً  مواجهة خماطر اإلرهاب لكن ال بد أيض      
وأقّرت اململكة املتحدة بأن التوفيـق بـني   . ل احلريات املدنية وحقوق اإلنسان    على حنو يكف  

  . من أجسم التحديات اليت تواجههااً متطلبات هذين اهلدفني بالغي األمهية يشكل واحد
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من صالحياهتا املتعلقة مبكافحـة     اً  سّتاً  وقالت اململكة املتحدة إهنا استعرضت مؤخر       -١١
وأفـضى  .  سليم بني الصالحيات األمنية للدولة واحلريات املدنية       اإلرهاب بغية ضمان توازن   

وفيما يتعلق  .  يوماً ١٤إىل  اً   يوم ٢٨ذلك إىل ختفيض املدة القصوى لالحتجاز قبل االهتام من          
بالظروف االستثنائية، أوصى االستعراض بنشر مشروع قانون مسار سريع ميكن تطبيقـه يف             

أن يوافق  ويعود للربملان   .  يوماً ١٤على   فيه ملدة تزيد     حال استدعت الضرورة احتجاز املشتبه    
وللمحكمة أن تبت يف ضرورة     اً،   يوم ٢٨يوافق على إمكانية متديد الفترة القصوى إىل         ال أو

إىل أن أوامر الرقابة    اً  ولقد خلص االستعراض أيض   . التمديد من عدمه يف كل حالة على حدة       
وال ميكن تطبيـق هـذا النظـام     . اب والتحقيق فيه  ينبغي أن تستبدل بنظام تدابري منع اإلره      

 ومنها االعتقاد على حنو معقول أن الفرد ضـالع          -استوفيت الشروط القانونية لذلك      إذا إال
وأجرت احملكمة  . من خطر اإلرهاب  الناس  عامة  يف أنشطة مرتبطة باإلرهاب وضرورة محاية       

ي بتطبيق تدابري منع اإلرهاب والتحقيق      العليا مراجعة آلية ومعمقة لقرار وزير اخلارجية القاض       
التفاقية األوروبية حلقوق   لونظرت احملكمة يف مدى ضرورة وتناسب كل تدبري وامتثاله          . فيه

  .٦للمادة اً  وذلك طبق،محاية حق الفرد يف حماكمة عادلةاً وتكفل احملكمة أيض. اإلنسان
هنم إرهابيون حيثما توجد أسباب وقالت اململكة املتحدة إهنا لن ُترّحل من يشتبه يف أ    -١٢

. إنسانية أو املهينةخلطر التعذيب أو العقوبة أو املعاملة الال     اً  العتقاد أهنم معرضون حقّ   لحقيقية  
 لتحقيـق هـدفها      ناجعاً بيد أهنا تعتقد أن الضمانات املقدمة فيما بني احلكومات تعّد سبيالً          

ت للتأكد من احتـرام هـذه       وتوجد ترتيبا . لاللتزامات الدولية اً  املتمثل يف محاية الناس وفق    
 إىل أن سياسة ، يف حكمها الصادر بشأن أيب قتادة   ،خلصت احملكمة األوروبية   وقد الضمانات

  .  اليت حتظر التعذيب٣اململكة املتحدة تتمّشى مع املادة 
ورّدت اململكة املتحدة على أسئلة هولندا وأعادت التأكيد على التزامها بـاحلق يف               -١٣
وقالت إهنا تؤيد استخدام االحتواء بطريقة هادفة ومتناسبة باعتباره وسـيلة      . تظاهر السلمي ال

رئيسية من الوسائل اليت تعتمدها الشرطة إلدارة خماطر العنف واالضطراب أثناء املظاهرات،            
عـن  اً  الصادر مؤخر " أوستني"وخلص حكم   . وبطريقة تقلل تأثريه على املتظاهرين السلميني     

وسيلة من الوسائل اليت تعتمدها   كاألوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن استخدام االحتواء        احملكمة  
   .ما مل يزد عن حدهمشروع الشرطة 

وأشارت اململكة املتحدة إىل ما وجهته إليها السويد والنرويج وسلوفينيا مـن أسـئلة                -١٤
األطفال مـن العنـف     بشأن السياسات املتعلقة حبقوق اإلنسان، ورأت أنه ينبغي محاية مجيع           

، ُعّدل  ٢٠٠٤ويف عام   . ويتناىف مع القانون كل عقاب ينطوي على عنف أو اعتداء         . واالعتداء
تهما يف حال مالحق  " العقاب املعقول "لترا وويلز ملنع استخدام الوالدين ملربر       كالقانون اخلاص بإن  

. خطـرية  دية حقيقية أو   عن أضرار جس    أو مسفراً   وحشياً  اعتداءً امجبرمية االعتداء على أطفاهل   
فقط من    قليالًاً  وكشفت األحباث أن عدد   . واختذت تدابري مماثلة يف اسكتلندا وآيرلندا الشمالية      

  . الوالدين يلجأون اليوم إىل العقاب البدين، وأعربت احلكومة عن أملها يف أن يتواصل هذا االجتاه
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إزاء القضاء على فقر األطفال،     بالتزامها  اً  ولقد قامت حكومة اململكة املتحدة، تقيد       -١٥
بنشر أول استراتيجية هلا بشأن فقر األطفال، وهي تنّص على إجراءات ترمي إىل القضاء على               
أسباب الفقر املركّبة ومن بينها البطالة، واالعتماد على اإلعانات االجتماعيـة، والتفكـك             

عاقة، وانعدام األمـن    التحصيل التعليمي، وسوء احلالة الصحية واإل     مستوى  األسري، وتدين   
   .وتنفّذ اإلدارات املفّوضة استراتيجياهتا اخلاصة وهي تتكامل فيما بينها. املايل
ورّدت اململكة املتحدة على أسئلة سلوفينيا وقالت إهنا تقر بأمهية دعم أبناء اجلنـاة،                -١٦

يـنّص  و. األجيال من جهة أخرى   بني  للحفاظ على مصلحتهم من جهة وملنع انتقال اجلرمية         
 الترتيبـات الالزمـة   باختـاذ  على إطار قانوين يلزم اهليئات العامة      ٢٠٠٤قانون الطفل لعام    

  . لضمان وتعزيز رفاه األطفال، مبن فيهم أبناء اجلناة
وأدىل وزير الدولة ببيانني، واحد باسم حكوميت اسكتلندا وويلز وآخر باسم آيرلندا              -١٧

بإنشاء دولة حديثة وشاملة حتترم حقـوق       متعهدة  ا  حكومة اسكتلند  أشار إىل أن  و. الشمالية
ويتعني على املؤسسات املفّوضة يف اسـكتلندا أن حتتـرم وتنفـذ            . اإلنسان وتتوىل إعماهلا  

االلتزامات اليت أخذهتا اململكة املتحدة على عاتقها يف إطار االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان  
حكومة اسكتلندا بـشكل إجيـايب يف عمليـة       شاركت  قد  و. وغريها من املعاهدات الدولية   

وعلى الصعيد . االستعراض الدوري الشامل وسعت إىل إبراز أفضل ممارساهتا يف جماالت معينة
سـكتلندا  وال. الدويل، تزعمت حكومة اسكتلندا الدول اليت تناصر العدل يف جمال املنـاخ           

 اليت تتـرأس حاليـاً  ) نساناللجنة االسكتلندية حلقوق اإل(مؤسستها الوطنية حلقوق اإلنسان     
   .اجملموعة األوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

يسمح بازدهار مجيـع      ومشوالً  أكثر عدالً اً  وحكومة ويلز ملتزمة بأن تؤسس جمتمع       -١٨
ومكّن االستعراض الدوري الشامل من إبراز النهج الفريد الذي اعتمدتـه           . مكوناته املختلفة 

، حققت  ٢٠٠٨ومنذ استعراض عام    . اهتا الدولية وتلبية احتياجات سكاهنا    ويلز للوفاء بالتزام  
ويلز إجنازات كثرية مثل دمج اتفاقية حقوق الطفل يف قانون ويلز ووضـع أول سياسـاهتا                

  .الرحل الوطنية االستراتيجية لضمان تكافؤ الفرص لفائدة مجاعة الغجر
دا الشمالية عاشت، منـذ آخـر       وأفادت حكومة اململكة املتحدة بسرور بأن آيرلن        -١٩

لكنها على غرار أي جمتمع   . استعراض، حالة من االستقرار السياسي مل تعشه على مدى جيل         
وستواصل حكومة اململكة   . زالت تواجه مشاكل عويصة يتعني حلها      خيرج من فترة نزاع ما    

 من خـالل  املتحدة أداء دور يف ذلك لكنها تعتقد أن أجنع سبيل لتسوية تلك املشاكل يكون       
   .حلول تقدمها آيرلندا الشمالية

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات املقدمة أثناء هـذا      . ببياناتاً   وفد ٦٠خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٠

  . احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
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. ي يكفل احلمايـة للعمـال األجانـب       ورّحبت الفلبني ببيان اململكة املتحدة الذ       -٢١
وتساءلت عما إذا كان قانون العنف املرتيل خيول النساء واملعينات املرتليات ضحايا االعتداء             
احلصول على مساعدة قانونية ومالية واحلصول على مأوى أثناء تتبع القضايا املرفوعة ضـد              

  .وقدمت الفلبني توصية يف هذا الصدد. عملالأصحاب 
االستعراض الدوري  املنبثقة عن   قطر على اململكة املتحدة لتنفيذها التوصيات       وأثنت    -٢٢

الشامل األول املتعلق هبا، ولتصديقها على عدد من االتفاقيات الدوليـة املتعلقـة حبقـوق               
لتعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار      املتخذة  وطلبت قطر معلومات عن التدابري      . اإلنسان
   .ر توصية يف هذا الصددوقدمت قط. بالبشر
وهنأت رومانيا اململكة املتحدة على توفيقها بني خمتلف احلقوق وأمن مواطنيهـا يف               -٢٣

وأثنت رومانيا على املبادرات العديدة اليت تشجع املـساواة بـني           . إطار مكافحة اإلرهاب  
ملساواة بـني   عن التدابري الرامية إىل النهوض با       اجلنسني لكنها طلبت معلومات أكثر تفصيالً     

  . اجلنسني، وخباصة يف املناطق الريفية
حقوق اإلنسان يف اململكة املتحـدة    يال مشاكل   وأعرب االحتاد الروسي عن قلقه ح       -٢٤

االستعراض الـدوري الـشامل األول      املنبثقة عن   رغم ما تبذله من جهود لتنفيذ التوصيات        
يف اً  ربيطانية القوة استخداما مفرط   وذكر حاالت كثرية استخدمت فيها الشرطة ال      . املتعلق هبا 

. عن قلقه إزاء ظروف االحتجـاز     اً  وأعرب أيض . ٢٠١١املدن إبان املظاهرات الشعبية لعام      
  . وقدم توصيات يف هذا الصدد

 ،٢٠١٠وهنأت سلوفاكيا اململكة املتحدة على اعتمادها قانون املـساواة يف عـام               -٢٥
اتفاقية جملـس   على   و ٢٠٠٩إلعاقة يف عام    شخاص ذوي ا  وتصديقها على اتفاقية حقوق األ    

وقدمت سلوفاكيا ثالث توصيات يف     . ٢٠٠٨أوروبا املتعلقة مبكافحة االجتار بالبشر يف عام        
  .هذا الصدد

وأثنت سلوفينيا على اململكة املتحدة تصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية            -٢٦
غاء ويف املواد اإلباحية، وسحب حتفظيهـا       حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف الب       

وأثارت سلوفينيا مسألة أبناء الوالدين املسجونني وتـساءلت عـن          . األخريين على االتفاقية  
  .وقّدمت سلوفينيا توصيات يف هذا الصدد. اخلطوات املّتبعة لدعم هؤالء األطفال

 لكفالة  ٢٠١٠ يف عام    وهّنأت إسبانيا اململكة املتحدة على اعتمادها قانون املساواة         -٢٧
وفيما يتعلـق بترحيـل    . تكافؤ الفرص بغض النظر عن العرق أو اجلنس أو احلالة االقتصادية          

 دون احلصول على ضمانات بعدم تعرضهم للتعذيب، تـساءلت          نيإرهابييف كوهنم   املشتبه  
وصيات وقدمت إسبانيا ت  . إسبانيا عن نطاق االتفاقات الثنائية اليت تنّص على الرصد املستقل         

  . يف هذا الصدد
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إىل اململكة املتحدة بشأن اخلطوات املّتبعة لضمان املساواة يف           ووّجه السودان سؤاالً    -٢٨
سن املسؤولية اجلنائية لألطفـال     تدّني  وأعرب عن قلقه حيال     . األجور بني النساء والرجال   

 مدى امتثاله   عن  عن معايري قضاء األحداث متسائالً    اً  واستفسر السودان أيض  ).  سنوات ١٠(
  . وقدم السودان توصيات يف هذا الصدد. قوق الطفلحل
ورحبت السويد بقرار اململكة املتحدة القاضي حبظر اسـتخدام العقـاب البـدين               -٢٩

ويف املقابل، أشارت إىل املالحظة اخلتامية اليت قدمتها جلنة حقوق الطفل . لألطفال يف املدارس
وقـدمت  . دة حبظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال       ملطالبة اململكة املتح   ٢٠٠٢يف عام   

  .السويد توصية يف هذا الصدد
 ٢٠٠٨وأشارت سويسرا إىل توصيتها املقدمة إىل اململكة املتحدة خالل استعراض عام              -٣٠

، ورحبت مبا تبذله من جهود يف سبيل        نيإرهابييف كوهنم   بشأن ختفيض مدة احتجاز املشتبه      
واعتربت سويـسرا أن أي شـخص حتبـسه         . اً يوم ١٤إىل  اً   يوم ٢٨ختفيض هذه املدة من     

حتتجزه القوات املسلحة لدولة ما جيب أن خيضع لقوانني هذه الدولة، اليت ينبغي أن حتترم                أو
   .وقدمت سويسرا توصيات يف هذا الصدد. التزاماهتا الدولية

ثالث حلقوق اإلنـسان    لمؤسسات الوطنية ال  لوأثنت تايلند على إنشاء اململكة املتحدة         -٣١
وأبدت ارتياحها ملا تبذله من جهود يف سبيل تعزيز حقوق النـساء            . املعتمدة ضمن الفئة ألف   

جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن       أبدهتا   لكنها ذكرت يف املقابل املالحظة اليت        ،واألطفال
لتحقيق يف االدعـاءات    واقترحت تايلند ا  . غياب سياسة شاملة للتعامل مع النساء يف السجون       

   .وقدمت تايلند توصيات يف هذا الصدد. املتعلقة مبرافق االحتجاز يف أفغانستان والعراق
شيت مبا اختذته اململكة املتحدة من تدابري سياسـية وتـشريعية           ي ل - ورحبت تيمور   -٣٢

ء تأشـرية   كما رحبت باملقترحات الداعية إىل إلغا     . الكراهيةبدافع  رائم  اجلملكافحة التمييز و  
. العمال املهاجرين واخلطة الرامية إىل محاية العمال املرتلـيني األجانـب مـن االسـتغالل              

شيت عن التدابري اليت تكفل سالمة العمال املهاجرين وعما إذا كـان            ي ل - واستفسرت تيمور 
  . ممن املقرر التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسره

داد وتوباغو على قبول اململكة املتحدة التوصـيات املقدمـة يف إطـار             يوأثنت ترين   -٣٣
  . وقّدمت توصيات يف هذا الصدد. االستعراض الدوري الشامل األول املتعلق هبا

ورّحبت تركيا بفتح حتقيق قضائي مستقل يف االدعاءات اليت تفيد بـأن اململكـة                -٣٤
ملة غري املالئمة للمحتجزين الذين اعتقلتهم بلـدان أخـرى يف           املتحدة كان هلا ضلع يف املعا     

   .وقّدمت تركيا توصيات يف هذا الصدد. سبتمرب/ أيلول١١أعقاب أحداث 
ورّحبت أوكرانيا مبا اختذته اململكة املتحدة من تدابري على الصعيد الوطين ملكافحة العنـف                -٣٥

، وشجعتها علـى تعزيـز      ٢٠١١يف عام   ضد النساء والفتيات؛ وخباصة خطة العمل اليت وضعت         
  .وقّدمت أوكرانيا توصية يف هذا الصدد. جهودها الرامية إىل محاية ضحايا العنف وإعادة تأهيلهم
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من خطوات اً ورّحبت الواليات املتحدة األمريكية مبا قامت به اململكة املتحدة مؤخر           -٣٦
 إزاء تضارب قـوانني االجتـار       وأعربت عن قلقها  . لترا وويلز كإلصالح قانون التشهري يف إن    

ونّوهت خبطة العمل اليت    . املختلفة يف اإلدارات املفّوضة يف اسكتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية        
الكراهية، وتطلّعت إىل أن تتعاون الوكاالت فيما بينها للقـضاء          بدافع  رائم  اجلوضعت بشأن   

وقـّدمت  . عاقة واألطفـال  على العنف ضد النساء واملهاجرين واألقليات الدينية وذوي اإل        
  . الواليات املتحدة توصيات يف هذا الصدد

وأعربت أوروغواي عن تقديرها ملا أجنزته املؤسسات الوطنية الثالث املعنية حبقـوق          -٣٧
اإلنسان، وأشارت بارتياح إىل التدابري املعتمدة حلماية العمال املرتليني املعتـدى علـيهم يف              

  .وغواي توصيات يف هذا الصددوقّدمت أور. اململكة املتحدة
 وأعربت أوزبكستان عن انشغاهلا إزاء التحقيقات املستقلة اليت أجرهتـا اململكـة              -٣٨

املتحدة بشأن الوفيات يف ظروف غامضة وبسبب التعذيب، مشرية إىل ما أبدته جلنة حقوق              
، وذلك منذ   الطفل من قلق إزاء حالة األطفال الستة احملتجزين الذين توفوا يف ظروف غامضة            

رت أوزبكستان بأن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة طلبت           وذكّ. آخر استعراض 
، وبـأن   كـامالً إىل اململكة املتحدة تنفيذ قوانني منع تشويه األعضاء التناسلية لإلناث تنفيذاً         

ت وقـّدم . زالت متثل مشكلة داخل بعـض األجهـزة احلكوميـة          املساواة بني اجلنسني ما   
   .أوزبكستان توصيات يف هذا الصدد

وأعربت فييت نام عن قلقها حيال تأثري تدابري التقشف اليت تفرضها حكومة اململكة               -٣٩
وهي تدابري ستعود بالضرر على الفئات الضعيفة، مثـل النـساء واألطفـال             اً،  املتحدة حالي 

  .  الصددوقدمت فييت نام توصيات يف هذا. والفقراء وذوي اإلعاقة واملهاجرين
وأشادت اجلزائر بتصديق اململكة املتحدة على اثنني من صكوك حقوق اإلنسان منذ              -٤٠

وأعربت اجلزائر عن   . آخر استعراض، وأشارت إىل اخلطوات املّتبعة لتنفيذ التوصيات املقبولة        
انشغاهلا إزاء استمرار مشكلة عدم تساوي األجور بني اجلنسني، وإزاء األحكام املنـصوص             

 يف قانون العالقات العرقية الذي خيول املوظفني الرمسيني ممارسة التمييز، ودعت اململكة             عليها
املتحدة من جديد إىل االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين              

  .وقّدمت اجلزائر توصيات يف هذا الصدد. وأفراد أسرهم
وأشادت . إلنسان السكتلندا وآيرلندا الشمالية   ورّحبت أنغوال بإنشاء جلنيت حقوق ا       -٤١

بتصديق اململكة املتحدة على صكوك دولية جديدة من قبيل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             
وأقّرت أنغوال مبا تبذله اململكـة      . اإلعاقة واالتفاقية املتعلقة بإجراءات مكافحة االجتار بالبشر      

   .ّدمت أنغوال توصيات يف هذا الصددوق. املتحدة من جهود لتنفيذ التوصيات املقبولة
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وهّنأت األرجنتني اململكة املتحدة على اعتمادها قانون املساواة الرامي إىل مكافحة             -٤٢
يف قائمة أقاليم مـا وراء       )١()مالفيناس(وأبدت اعتراضها على إدراج جزر فوكالند       . التمييز

غة املذكرة الـشفوية    اتأكيد صي  من التقرير الوطين، وأعادت      ١٤٠البحار الواردة يف الفقرة     
  .وقّدمت األرجنتني توصيات يف هذا الصدد. املقدمة من األرجنتني

وذكر وزير الدولة أن الكثري من إسهامات الدول يعكس النقاشـات اجلاريـة يف                -٤٣
وفيما يتعلق مبداخلة األرجنتني، قال إن موقف اململكة املتحدة مـن جـزر             . اململكة املتحدة 

  . احلكم الذايتدإمبمل يتغري، وهو يقوم على ) فيناسمال(فوكالند 
ـ ملحكومة اململكة املتحدة    فإن   ،البيان االفتتاحي كما ورد ذلك يف     و  -٤٤  بتعزيـز   ةتزم

 تطورات مهمة منذ آخر اسـتعراض، مبـا يف ذلـك            ت ُسّجل قدو. حقوق الطفل وإعماهلا  
هناء احتجـاز األطفـال     الرمسي للتحفظني األخريين على اتفاقية حقوق الطفل، وإ       السحب  

  .٢٠١١بسبب اهلجرة يف عام 
لترا، تعهدت احلكومة أمام الربملان بإيالء االعتبار الالزم لالتفاقية عند صياغة    كويف إن   -٤٥

بصدد سّن تشريع يرمي إىل تعزيـز دور املفـوض          اً  وهي أيض . سياسات وتشريعات جديدة  
يتعني مبوجبه علـى    اً  ومة ويلز تشريع  ، سّنت حك  ٢٠١١ويف عام   . إنكلترااملعين باألطفال يف    

. وزرائها إيالء االعتبار الالزم التفاقية حقوق الطفل عند صياغة الـسياسات والتـشريعات            
  . وأجرت حكومة اسكتلندا مشاورات بشأن صياغة تشريع مماثل

ورّدت اململكة املتحدة على سؤال بشأن االكتظاظ يف السجون وقالت إهنا تلتـزم               -٤٦
. ات آمنة ومنظمة يعامل فيها السجناء معاملة إنسانية وقانونية وتصون الكرامة          بتوفري مؤسس 

وينبغي أن توفر اململكة املتحدة على الدوام ما يكفي من أماكن الحتجاز احملكـوم علـيهم                
التقلبـات يف عـدد     بالتعامل مـع    كاف يسمح   هامش  بالسجن، مبا يف ذلك احلفاظ على       

ة ركّزت على حماولة كسر حلقة اإلجرام من خالل التصدي          غري أن اململكة املتحد   . السجناء
  . لألسباب األساسية املتمثل بعضها يف األمية واألمراض العقلية وإدمان الكحول واملخدرات

  ما اّدعاه االحتاد الروسـي مـن أن ظـروف    قاطعاًورفضت اململكة املتحدة رفضاً     -٤٧
 إن لديها مفتشية مستقلة مسؤولة أمام       وقالت.  التعذيب االحتجاز يف سجوهنا تصل إىل حدِّ     

، قالـت اململكـة     ٢٠١١ويف سياق اضطرابات صيف عام      . الربملان تفتش السجون بانتظام   
املتحدة إنه كان من املهم التصدي على حنو سريع وهادف حلاالت اإلخالل بالنظام العـام               

ولقد طلب وزير   . جديد من   اجملموعات احمللية حىت ال تتفاقم، وتوفري احلماية للناس، وطمأنة        
، وقـدمت   لإلخالل بالنظـام  الداخلية إىل مفتشية الشرطة امللكية استعراض كيفية التصدي         

  .  من التوصيات إىل الشرطة لتنظر فيهااملفتشية عدداً
__________ 

تنازع حكومة األرجنتني وحكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية السيادة على جـزر              ت )١(
 .)ST/CS/SER.A/42انظر الوثيقة ) (مالفيناس(د فوكالن
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ورّدت اململكة املتحدة على سؤال إسبانيا بشأن احلق يف املاء واإلصحاح قائلة إهنـا                -٤٨
.  املرافق الصحية على التمتع الكامل حبقوق اإلنـسان        نقص املاء و  تلتزم بالتصدي لتأثري نقص   

بأهنا تلتزم بتحقيق ضعف ما التزمت به السنة املاضـية          اً  ولقد ظهر ذلك عندما أعلنت مؤخر     
  .من نتائج فيما يتعلق باملاء واإلصحاح

أهنا متثـل وجهـة     اً  ورّدت اململكة املتحدة على سؤال قطر وقالت إهنا تدرك متام           - ٤٩
، أطلقت احلكومة الربيطانية استراتيجيتها اجلديـدة       ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . لالجتار بالبشر 

يرمي إىل التصدي هلذه املشكلة مع إعادة التركيز على           شامالًاً  بشأن االجتار اليت تعتمد هنج    
ولقد عّدلت حكومة اسكتلندا قانون مكافحة االجتار حبيث        . منع االجتار بالبشر يف اخلارج    

ومها ملتزمتان بالعمل مع سلطات قضائية أخرى لكفالـة         . للمعايري األوروبية اً  مطابقبات  
  .اإلنفاذ الفّعال

وفيما يتعلق بالعمال املهاجرين واملرتليني، قالت اململكة املتحدة إن حقوق العمـال              -٥٠
ت إهنا  املهاجرين حممية بالفعل يف التشريعات الوطنية، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسان، وقال            

بني احلاجة إىل نظام هجرة صارم وعادل وفّعال ومحاية مصاحل          وازنت كما ينبغي    تعتقد أهنا   
  . وحقوق العمال املهاجرين وأسرهم

ورّدت اململكة املتحدة على سؤال تايلند بشأن التعديالت اليت متس العمال املرتليني              -٥١
ستفضي إىل زيادة اليت أُدخلت يالت األجانب قائلة إنه ال يوجد ما يدل صراحة على أن التعد

وتوجد بالفعل أشكال من احلماية للتقليل من خطر تعـرض العمـال املرتلـيني              . يف االجتار 
وقد أضيفت يف هذا الـصدد جنايـة        . األجانب للعمل القسري، وستظل هذه احلماية قائمة      

  . تتمثل يف استرقاق أحد أو استعباده٢٠٠٩جديدة يف عام 
ة املتحدة على سؤال السودان بشأن الفوارق يف األجور بني اجلنـسني           ورّدت اململك   -٥٢

طائفة من النـهج لـسد هـذه        ي  توّخقائلة إن ذلك عائد إىل أسباب عديدة، وإهنا بصدد          
الفوارق، مبا يف ذلك توسيع نطاق احلق يف طلب العمل املرن وترويج نظام جديد لإلجـازة                

 املتعلق باإلبالغ عـن     ،"فكّر، افعل، بلّغ   "-ديد  وسيؤدي اإلطار الطوعي اجل   . األبوية املرنة 
  .  إىل زيادة الشفافية يف األجور وتعزيز املساواة يف مكان العمل،املساواة بني اجلنسني

وأشادت أستراليا بتصديق اململكة املتحدة على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي              -٥٣
ورّحبـت بـاجلهود    . ار بالبشر اإلعاقة واتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجت       

الدعاوى، يف  بت  الاملبذولة إلصالح احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان من أجل اإلسراع يف           
.  للنظر يف وضع شرعة حقوق خاصة باململكة املتحـدة      ٢٠١٢وأشادت بإنشاء جلنة يف عام      

. يرلندا الشمالية بإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان يف اسكتلندا وأخرى يف آ        اً  ورّحبت أستراليا أيض  
  .وقدمت أستراليا توصيات يف هذا الصدد
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قانون تـدابري منـع اإلرهـاب       "وأشارت النمسا إىل التعديالت اليت أُدخلت على          -٥٤
االهتام، توجيه  ، لكنها أبدت انزعاجها من إمكانية االحتجاز قبل         "٢٠١١والتحقيق فيه لعام    

عن الكيفية اليت ميكن أن تكفل هبا احلكومة      واستفسرت النمسا   ". األدلة السرية "ومن مقبولية   
  .وقدمت النمسا توصيات يف هذا الصدد. حماكمة عادلة يف مجيع القضايا املتصلة باإلرهاب

وأشادت بنغالديش بتصديق اململكة املتحدة على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي             -٥٥
ومي اإلمجايل على املساعدة     يف املائة من الدخل الق     ٠،٧اإلعاقة، وأشارت إىل التزامها بإنفاق      

وأعربت بـنغالديش   .  املسألة وطلبت تفاصيل عن هذه   . ٢٠١٣اإلمنائية اخلارجية حبلول عام     
عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من مواقف سلبية عامة جتاه املسلمني، وإزاء اللجوء إىل االحتجاز                

  .وقّدمت بنغالديش توصيات يف هذا الصدد. مراقبة اهلجرةمراكز يف 
وأبـدت  . للتقرير الوطين املقدم من اململكة املتحدة     وأعربت بيالروس عن تقديرها       -٥٦

قلقها من جلوء القوات الربيطانية املمنهج إىل تعذيب احملتجزين خارج البلد، ومن حـاالت              
االحتجاز السري املطّول، والتحفظات على معاهدات حقوق اإلنسان، وسـن املـسؤولية            

   .وقّدمت بيالروس توصيات يف هذا الصدد. ل احملتجزيناجلنائية، ومسألة األطفا
ورّحبت بوتسوانا بإضافة جلنة وطنية ثالثة حلقوق اإلنسان خاصة باسـكتلندا،             - ٥٧

كما رّحبت بوتسوانا مبا تبذله اململكـة  .  واألمنمكافحة اإلرهاب سلطات  وباستعراض  
، وهّنأهتا  ٢٠١١ام  املتحدة من جهود لتحديد أسباب اندالع أعمال الشغب يف صيف ع          

على التزامها بتنفيذ معظم التوصيات املقّدمة يف إطار االستعراض الدوري الشامل األول            
  . املتعلق هبا

ورّحبت الربازيل مبا أدخلته اململكة املتحدة من تنقيحات على قـانون العالقـات               -٥٨
 .٢٠٠٨ العرقي يف عام      استجابة ملا وّجهته إليها من تعليقات بشأن التنميط        ٢٠٠٠العرقية لعام   

آملة وأشادت الربازيل بسحب اململكة املتحدة حتفظيها األخريين على اتفاقية حقوق الطفل،            
وأعربت الربازيل عن قلقها حيال قـانون املـساواة         . األطفال احملتجزين اً  أن حيمي ذلك أيض   

 اجلنـسية   الذي ال يزال يسمح للموظفني الرمسيني مبمارسة التمييز على أسـاس       ٢٠١٠ لعام
  . وقّدمت الربازيل توصيات يف هذا الصدد. واألصل اإلثين والقومي

وأشادت بوركينا فاسو بإنشاء اململكة املتحدة ملؤسسة وطنية ثالثة حلقوق اإلنسان،             -٥٩
، وإطالقهـا   ٢٠١٠وتصديقها على صكوك دولية عديدة، واعتمادها قانون املساواة يف عام           

والحظت أن بعض التوصيات    . ن والالجئني وملتمسي اللجوء   مبادرات بشأن محاية املهاجري   
املقدمة يف إطار االستعراض األول مل تنفّذ بعد، وحثتها على التصديق على االتفاقية الدوليـة               
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة              

  . رتليني بشأن العمل الالئق للعمال امل٢٠١١ لعام
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وأعربت شيلي عن تقديرها لتصديق اململكة املتحدة على اتفاقية حقوق األشخاص             -٦٠
ـ  لتكريسها يف التشريع  على اتفاقية حقوق الطفل، و    ها  يلتحفظذوي اإلعاقة، وسحبها     ق حل

وهنأت اململكة  . احملتجزين يف االستعانة مبحام خالل الثماين واألربعني ساعة اليت تلي توقيفهم          
واستفسرت . دة على اعتماد قانون املساواة وإنشاء جلنة تنظر يف اعتماد شرعة للحقوق           املتح

شيلي عن التأثري احملتمل لتخفيض ميزانية برامج املساعدة القانونية اجملانية علـى القطاعـات              
  .وقّدمت شيلي توصيات يف هذا الصدد. اهلشة
الروما والعمـال املهـاجرين،   وأعربت الصني عن قلقها إزاء التمييز ضد املسلمني و          -٦١
أن تقـدم   اً  وطلبت من اململكة املتحدة أيض    .  القضايا املتصلة باألحداث العنصرية    إزاء تزايد و

تفاصيل عن التدابري املتخذة حلماية احلريات األساسية خالل أعمال الشغب اليت حـدثت يف              
وقّدمت الصني . مالسيما حريات سائر الناس الذين كانوا ضحايا هلذه األع ، وال٢٠١١ عام

   .توصية يف هذا الصدد
ورّحبت كولومبيا بقرار اململكة املتحدة االعتراف بامليل اجلنسي كـسبب لطلـب              -٦٢

وفيما يتعلق بتعزيز   . اللجوء، وكذا باستراتيجية املساواة الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني         
ر اململكة املتحدة يف إمكانية التصديق   حقوق املهاجرين، أعربت كولومبيا عن أملها يف أن تنظ        

وقّدمت كولومبيا  . على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم         
  . توصيات يف هذا الصدد

. وأبدت كوستاريكا انزعاجها ألن استمرار العقاب البدين لألطفال ال يزال مشروعاً            -٦٣
 إعمال احلقوق املنصوص عليها يف اتفاقيات حقـوق      كيف ميكن  أوضحت أنه بودها معرفة   و

. اإلنسان اليت صّدقت عليها اململكة املتحدة واحلال أهنا مل تدرج بعُد يف القـوانني الوطنيـة               
  . وقّدمت كوستاريكا توصيات يف هذا الصدد

وأعربت كوبا عن قلقها من عدم تضمني التقرير الوطين معلومات عن محاية وتعزيز               -٦٤
القتصادية واالجتماعية والثقافية، وقالت إن هذه احلقوق األساسية تـأثرت جـراء            احلقوق ا 

وأضافت كوبا أن األطفال واألشـخاص ذوي اإلعاقـة         . التخفيضات يف امليزانية العمومية   
وقّدمت . والنساء واملهاجرين واألقليات والسكان األصليني يعانون التهميش واهلوان كل يوم         

  .ددكوبا توصيات يف هذا الص
ورغم االعتراف بالتقدم احملرز، أبدت إكوادور انشغاهلا حيال التقارير الـيت تفيـد               -٦٥

باحتمال ضلوع موظفني رمسيني بريطانيني يف حاالت االحتجاز التعسفي واالختفاء القسري           
والتعذيب املتعلقة مبواطنني من بلدان أخرى، وذلك من خالل رحالت الترحيـل ومراكـز              

إزاء اإلعالن عن إمكانية تعـديل قـانون األمـن          اً   وأبدت انشغاهلا أيض   .االحتجاز السرية 
  . وقّدمت إكوادور توصيات يف هذا الصدد. والعدالة
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ستمرار التنميط العرقي والـديين، واستوضـحت عـن         الوأعربت مصر عن قلقها       -٦٦
.  معينة دون شبهة " أوقف وفّتش "الظروف االستثنائية اليت ميكن أن متارس فيها الشرطة سلطة          

ممارسة التمييز  العموميني   خيّول للموظفني    ٢٠١٠وعّبرت عن أسفها ألن قانون املساواة لعام        
  . وقّدمت مصر توصيات يف هذا الصدد. على أساس اجلنسية واألصل اإلثين والقومي

ـ       ملوأشادت إستونيا بتنفيذ اململكة املتحدة        -٦٧ ية يف  اتا قُّدم إليها من مقترحـات سياس
وعالوة على ذلك،   . سيما املقترحات املتعلقة حبقوق الفئات الضعيفة       السابق، وال  االستعراض

أقرت إستونيا بالتزام اململكة املتحدة بضمان حرية التعبري وتقدمي املساعدة اإلمنائية الدوليـة             
  .وقّدمت إستونيا توصية يف هذا الصدد. وإصالح احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان

حتظر صراحة العقاب   مل  ا بالتزام اململكة املتحدة حبقوق الطفل؛ لكنها        ورّحبت فنلند   -٦٨
.  وذلك حسب ما أفادت به جلنة حقوق الطفل وهيئات معاهدات أخـرى            ،البدين لألطفال 

 والحظت فنلندا أن النساء يف آيرلندا الشمالية ال حيصلن على الرعايـة الـصحية اجلنـسية               
وقّدمت فنلندا توصيات يف .  باقي مناطق اململكة املتحدة  واإلجنابية الكاملة خبالف نظرياهتن يف    

  .هذا الصدد
تكفل " شرعة حقوق "وأشارت فرنسا بارتياح إىل عزم اململكة املتحدة على صياغة            -٦٩

ها على اتفاقيـة حقـوق الطفـل،        يورّحبت بسحب اململكة املتحدة حتفظ    . حقوق اإلنسان 
علقة مبنع ومكافحة العنف ضد املرأة والعنـف        وذكرت موقفها إزاء اتفاقية جملس أوروبا املت      

  . وقّدمت فرنسا توصيات يف هذا الصدد. املرتيل
قالت إن أعمال الشغب الـيت شـهدهتا        فورّدت اململكة املتحدة على سؤال الصني         -٧٠

 كانت أعماال إجرامية فظيعة أسفرت      ٢٠١١بعض املناطق احلضرية واملدن اإلنكليزية يف عام        
.  األعمال وختريب الشوارع وفقدان الناس الشعور باألمان داخل بيوهتم         عن تقويض مشاريع  

 الشوارع وساعدت على عودة احليـاة إىل جمراهـا،          استعادتلكن األغلبية امللتزمة بالقانون     
وتقوم اململكة املتحدة باستخالص الدروس     . وُسّجلت أمثلة كثرية للعمل االجتماعي اإلجيايب     

وباستطاعة الضحايا الذين فقدوا ممتلكاهتم أو حلقهـا        . ألحداثعلى املدى الطويل من هذه ا     
  .الضرر أن يطلبوا تعويضات يف إطار نظام التعويض

 عن مـشاركة األطفـال يف        سؤاالً ،بلدان أخرى معه   و ،وقد وّجه االحتاد الروسي     -٧١
 املدرسة  القوات املسلحة السن العادية لترك    للخدمة يف   وتعادل السن الدنيا    . الرتاعات املسلحة 

ة عشرة احلصول على موافقة خطية رمسية من        مناوينبغي ملن مل يبلغوا سنة الث      سنة،   ١٦وهي  
وال ينشر األشخاص دون سن الثامنة عشرة يف عمليات خارج اململكة املتحـدة،             . الوالدين

هنا وترى اململكة املتحدة أ   . باستثناء العمليات اليت ال يكون فيها الطاقم معرضا ألعمال القتال         
  . تفاقية حقوق الطفلالمتتثل 
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بالتـصدي   كامالًاً ورّدت اململكة املتحدة على تركيا قائلة إن احلكومة ملتزمة التزام       -٧٢
واحد ويوجد يف اململكة املتحدة     . الكراهية ألن اجملتمع املتحّضر ينبذها    للجرائم املرتكبة بدافع    

ية جديدة هي التحريض على الكراهيـة      يف العامل ويتضمن جنا   متانة  األطر التشريعية   من أشد   
على أساس امليل اجلنسي، إضافة إىل خطة عمل شاملة جلميع الدوائر احلكومية ترمي بالدرجة              

املرتكبة لجرائم ل بوضع إطار وتقوم حكومة ويلز حالياً  . الكراهيةبدافع  رائم  اجلاألوىل إىل منع    
ماليني جنيه إسترليين إىل املنظمات     الكراهية، وتقدم حكومة اسكتلندا أكثر من تسعة        بدافع  

  . واملشاريع العاملة يف امليدان للمساعدة على حتقيق املساواة العرقية
ورّدت اململكة املتحدة على سؤال الربازيل بشأن االسـتخدام املتناسـب لـسلطة               -٧٣

ن التوقيف والتفتيش، وقالت إن الشرطة ما مل يكن لديها وصف للمشتبه فيه، فإنه ال ميكن أ               
. يستند إىل عرق الفرد أو سنه أو مظهره، كأسس منفردة أو جمتمعة، لتربير تفتيش شخص ما             

 أن عملية التوقيف والتفتـيش جيـب أن         ١٩٨٤وأوضح قانون الشرطة واألدلة اجلنائية لعام       
اً مربراً تكون غري قائمة على التمييز، وأوضح على اخلصوص أن ديانة الفرد ينبغي أال تعترب أبد     

  . فه وتفتيشهلتوقي
ورّدت اململكة املتحدة على سؤال سويسرا بشأن االحتجاز قبل االهتـام قائلـة إن                -٧٤

غري أن احتجاز املشتبه فيهم أهنم إرهابيون       . القانون يطبق على حنو ثابت يف مجيع أحناء البالد        
ى حنو خاص قبل أن يوجه إليهم االهتام، ما يعكس الطابع املعقد علاً  يوم١٤ميكن أن ميتد إىل 

وتوجـد سلـسلة مـن      . والطابع الدويل للتحقيقات احلديثة يف إطار مكافحة اإلرهـاب        
أن هذه األحكام تتفق مع التزامات البلد يف        اً  الضمانات، وقد أكّدت احملاكم الربيطانية مؤخر     

   .جمال حقوق اإلنسان
 املـداوالت   وفيما يتعلق بأسئلة النمسا وإكوادور بشأن استخدام األدلة الـسرية يف            -٧٥

من شأهنا، يف حالة    األمن القومي   املتعلقة ب املغلقة، قالت اململكة املتحدة إن األدلة بالغة األمهية         
أو هويات اخلـدمات    عمل   ُتعّرض للخطر أساليب      من احلاالت، أن   شائها ويف عدد صغري   فإ

ذه احلاالت  يسمح بعرض ه  اً   وهي حتاول أن تنشئ نظام     نية، أو اجلهات اليت تتعاون معها     األم
   .لسيادة القانوناً على احملكمة وفق

وفيما يتعلق بأسئلة سويسرا وبيالروس بشأن الترحيل والتعذيب، قالـت اململكـة              -٧٦
 ثنائية لغرض التعذيب ألن يف ذلك إخالالً      تاملتحدة إهنا تدين دون حتفظ كل عملية تسليم اس        

 ملعاجلة االدعاءات املتعلقة بتوّرط القوات عتيدةإجراءات وقالت إنه توجد . بالتزاماهتا القانونية 
تخذ اإلجراءات املناسبة    أي ضرب من ضروب سوء املعاملة، وتُ       املسلحة للمملكة املتحدة يف   

  .عندما توجد قضية ينبغي معاجلتها
وقالت اململكة املتحدة رّداً على سؤال أنغوال إنه من غري املمكن املضي يف التعليق على                 -٧٧

 . ، لكن وفاته موضوع ثالثة حتقيقات حالياً معلقةالتحقيقاتواحلال أنّ نغا قضية جيمي موب
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ورّدت اململكة املتحدة على أسئلة بشأن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من              -٧٨
االختفاء القسري، وقالت إهنا حريصة على التصديق عليها لكنها ال توقع املعاهدات الدولية             

وسيتطلب القيام بذلك موارد ضـخمة ووقتـاً        .  التصديق عليها بسرعة   حىت تعلم أنه ميكنها   
 . لينظر فيها الربملان؛ وستحتاج اململكة املتحدة إىل إقرار جناية جديدة، كحد أدىن

وقالت اململكة املتحدة إهنا ستسهر على نقل توصية الواليات املتحدة الداعيـة إىل               -٧٩
 .يقات التارخيية إىل اإلدارة املفوضة يف آيرلندا الشماليةتوفري قدر أكرب من املوارد لفريق التحق

وفيما يتعلق بسؤال شيلي حول تأثري إصالح املساعدة القانونيـة علـى الفئـات                -٨٠
الضعيفة، قالت اململكة املتحدة إن اإلصالحات يف إنكلترا وويلز خضعت لتعـديالت ذات             

ها الربملان وأثارهتـا منظمـات غـري        شأن عند سّن هذا القانون استجابة للشواغل اليت أثار        
ويستمر اإلنفاق من املال العام على معظم الفئات الضعيفة لكن التأثري سيظل قيـد        . حكومية

والغرض من اإلصالحات اليت أدخلتها حكومة اسكتلندا على املساعدة القانونية          . االستعراض
 .  هو احلفاظ قدر املستطاع على إمكانية اللجوء إىل العدالة

وسألت أملانيا عن رد اململكة املتحدة على الشواغل املثارة يف التقارير الـيت تفيـد                 -٨١
باملسح املنتظم للبيانات الشخصية للمسلمني وتفتيش منازهلم على أساس انتمـائهم الـديين             
فقط، وأحكام قانون مكافحة اإلرهاب العديدة اليت تبدو فضفاضة وذات صـياغة مبهمـة،     

واسـتعلمت  ". اإليقاف والتفتيش "العرقي عند ممارسة ما يسّمى سلطات       واستخدام التنميط   
أملانيا عن الكيفية اليت قُّيمت هبا النتائج املؤقتة لدراسة االحتاد األورويب بشأن آثار سجن أحد               

. الوالدين على طفله، وعن اخلطوات املّتبعة لتحسني الـدعم املقـدم إىل أبنـاء الـسجناء               
طلبات اللجوء الـيت    جابة للتوصية املتعلقة باعتماد إجراء للبت يف        واستفسرت عما أُجنز است   

اجملموعـة  "وذكرت أملانيا أهنا تتمسك بتوصياهتا القوية مـشرية إىل          . يقدمها عدميو اجلنسية  
 . يف هذا الصددوقّدمت أملانيا توصية ". الزرقاء

الية علـى النـساء     وسألت اليونان عن التدابري املتخذة للتخفيف من تأثري األزمة امل           -٨٢
ورّحبـت اليونـان   . وتلك اليت ينبغي اختاذها للقضاء على التمييز العنصري يف عمل الشرطة        

 . يف هذا الصدد وقّدمت اليونان توصيات. بإنشاء آلية وطنية خاصة إلحالة ضحايا االجتار

وهّنأت غواتيماال اململكة املتحدة على سحب حتفظيها على اتفاقية حقوق الطفـل              -٨٣
والتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال واتفاقيـة             

وفيما يتعلق مبسألة التمييز، سألت غواتيماال عن حـاالت         . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
كما استعلمت غواتيماال عن أبرز عناصر      . ٢٠١٠عدم التقيد اليت جييزها قانون املساواة لعام        

وقـّدمت  . تعلقة بالعنف املرتيل، وتاريخ تنفيذها، والنتائج اليت أفضت إليهـا         خطة العمل امل  
 . غواتيماال توصية يف هذا الصدد
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وأشارت هندوراس على وجه التحديد إىل تنفيذ قانون املساواة وجمموعة القـوانني              -٨٤
. خـرى اليت حتظر التمييز املباشر أو غري املباشر، والتحرش، واإليذاء، وسلوكيات حمـددة أ            

 . وقّدمت هندوراس توصيات يف هذا الصدد

واستفسرت هنغاريا عن األسباب القانونية لعدم حظر العقاب البدين لألطفال حظراً             -٨٥
صرحياً، وعن مسألة تزايد عدد السجينات، والتدابري املتخذة لكفالة تعليم حقوق اإلنسان يف             

شهري، وعن أكثر املـسائل إثـارة       كما استفسرت عن موعد َسّن قانون الت      . كل أحناء البلد  
 . يف هذا الصدد وقّدمت هنغاريا توصيات. للجدل يف هذا القانون

وأشارت اهلند بقلق إىل الصعوبات اليت تواجهها العديد من اهليئات العامة يف إدراج               -٨٦
مسألة املساواة بني اجلنسني يف السياسات العامة، واستمرار تفشي ظاهرة التحيـز العرقـي              

وفيما يتعلق باملهاجرين وملتمسي    . ييز ضد األقليات اإلثنية واملهاجرين وملتمسي اللجوء      والتم
اللجوء، تود اهلند معرفة األوضاع على أرض الواقع واألسباب اليت ميكن أن تدعو إىل هـذا                

 . يف هذا الصدد وقّدمت اهلند توصية. القلق

عزيز املساواة، ومبمارساهتا اجليدة    ونّوهت إندونيسيا جبهود اململكة املتحدة من أجل ت         -٨٧
وقّدمت إندونيسيا  . يف مكافحة جرائم الكراهية على الصعيد الدويل ويف سياق حوار األديان          

 .توصيات يف هذا الصدد

وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن جزعها حيال التقارير اليت تفيد بتواطؤ اململكة       -٨٨
أيضاً فيما ميارس من تعذيب وعقـاب يف مرافـق          املتحدة يف االحتجاز السري لألشخاص و     

 .وقّدمت مجهورية إيران اإلسالمية توصيات يف هذا الصدد. االحتجاز بالعراق وأفغانستان

واستفسر العراق عن نتيجة املناقشات املتعلقة مبشروع قانون التشهري وتأثريه علـى              -٨٩
جلنة اسكتلندا حلقوق اإلنـسان     واستفسر بعد ذلك عن والية      . احلق يف حرية التعبري والرأي    

 . يف هذا الصدد وقّدم العراق توصيات. واختصاصاهتا

وأعربت اليابان عن ارتياحها الكبري للتدابري املتخذة من أجل محاية حرية التعبري على               -٩٠
وإىل جانب ذلك، استفسرت عن شكل آليات التنظـيم الـذايت        . شبكة اإلنترنت وخارجها  

وازن بني التحديات من قبيل انتهاك اخلصوصية الفردية وانتهاك حقوق   املوجودة هبدف إقامة ت   
. امللكية الفكرية من جهة ومحاية حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت مـن جهـة أخـرى               

 .  يف هذا الصدد وقّدمت اليابان توصيات

 وأعربت ماليزيا عن قلقها إزاء املواقف السلبية العامة جتاه األقليات، مبن يف ذلـك               -٩١
املسلمون، ومن التقارير اليت تفيد بتعرض تالميذ املدارس لالعتداء أو اهلجوم بسبب انتماءاهتم           

وهي قلقة أيضاً من الطريقة التمييزية اليت متاَرس هبا سلطات منع اإلرهاب والتحقيق             . الدينية
 . يف هذا الصدد وقّدمت ماليزيا توصيات. فيه
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مبسامهة اململكة املتحـدة يف فـرض سـيادة         وأكّدت املكسيك من جديد اعترافها        -٩٢
وقّدمت . القانون ويف اإلطار القانوين حلماية األفراد، وال سيما قانون حقوق اإلنسان الدويل           

 .يف هذا الصدد املكسيك توصيات

وطرح املغرب سؤاالً بشأن متابعة عمل جلنة التحقيق املستقلة املعنية بتحديد مـا إذا            -٩٣
ت يف املعاملة غري املالئمة للمشتبه يف كوهنم إرهابيني كجزء مـن            كانت احلكومة قد شارك   

كما سأل املغرب عن االستراتيجيات الوطنية الرامية       . عمليات مكافحة اإلرهاب يف اخلارج    
إىل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وأيضاً عن السياسات املتعلقة بالنساء واألطفال             

 . ات يف هذا الصددوقّدم املغرب توصي. املسجونني

. والحظت موزامبيق بارتياح تنفيذ اململكة املتحدة ملعظم أحكام قـانون املـساواة             -٩٤
 يف املائة من الدخل القومي اإلمجـايل        ٠,٧وحثتها أيضاً على حتقيق هدفها املتمثل يف إنفاق         

 .٢٠١٣على التعاون واملساعدة اإلمنائيني حبلول عام 

ملكة املتحدة ملؤسسات وطنية حلقوق اإلنـسان وسـّنها         وأشادت نيبال بإنشاء امل     -٩٥
ونّوهت بالنهج الشامل الرامي إىل النهوض باملساواة بني اجلنسني والنظـرة           . لقانون املساواة 

وقّدمت نيبال توصيات يف    . االستراتيجية املتعلقة مبكافحة العنف ضد النساء وتعزيز حقوقهن       
 . هذا الصدد

 اململكة املتحدة يف جعل عملية االستعراض الدوري الـشامل  وأقّرت هولندا مبسامهة    -٩٦
أكثر فعالية بصفة عامة، وأشارت إىل وجوب احترام احلقوق الفردية عند إجناز مهام عمومية              

 . وقّدمت هولندا توصيات يف هذا الصدد. مهمة مثل حفظ األمن

 على اتفاقية حقوق وطلبت نيوزيلندا من اململكة املتحدة توفري معلومات عن حتفظيها     -٩٧
وقـّدمت  . األشخاص ذوي اإلعاقة وعن خططها إلصالح جلنة املساواة وحقوق اإلنـسان          

 . نيوزيلندا توصية يف هذا الصدد

وأشادت نيكاراغوا بتصديق اململكة املتحدة على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي             -٩٨
اغوا عن قلقها حيال ما أُبلغ      وأعربت نيكار . اإلعاقة، وحثتها على تعزيز نظام العدالة اجلنائية      

وقـّدمت  . عنه من حاالت منتظمة للتمييز الطبقي الذي ينبغي أن يكون حمظوراً يف البلـد             
 . يف هذا الصدد نيكاراغوا توصيات

ورّحبت النرويج بالتزام اململكة املتحدة بإلغاء قانون أوامر الرقابة واسـتبدال هـذه            -٩٩
وفيما يتعلق حبقـوق  . ى تدابري منع اإلرهاب والتحقيق فيه  يقوم عل  األوامر بنظام أكثر تركيزاً   

 . الطفل، أشارت النرويج إىل اعتماد تدابري جديدة من أجل توسيع فهم أسباب الفقر وعواقبه

وسألت باكستان اململكة املتحدة عن التدابري املتخذة لتحـسني أوضـاع تالميـذ               -١٠٠
يتعرضون لالعتداء واهلجوم بـسبب انتمـاءاهتم       املدارس يف آيرلندا الشمالية الذين كثرياً ما        



A/HRC/21/9 

19 GE.12-15029 

ورأت باكستان أيضاً أن احلكومة جيب أن تعمل بنشاط على تعزيز تنـّوع الدولـة               . الدينية
 . وقّدمت باكستان توصيات يف هذا الصدد. الثقايف

وأبدت انزعاجها  . ورّحبت باراغواي بإنشاء مؤسسة وطنية جديدة حلقوق اإلنسان         -١٠١
املتعلقة باالرتفاع الكبري يف حاالت احتجاز الكبار مـن املهـاجرين بـسبب    من املعلومات   

 . وقّدمت باراغواي توصية يف هذا الصدد. اهلجرة، واستفسرت عن التدابري املتخذة ملنع ذلك

وفيما يتعلق بوضع اجلاليات املسلمة، تعمل احلكومة على حنو وثيق مع هذه اجلاليات        -١٠٢
 دور رئيسي يف اجملتمع الربيطاين ويف إجياد حلول للمشاكل الـيت            لضمان استمرارها يف أداء   

 .تواجه البلد

داد وتوباغو وقالت إهنا ستواصل تقدمي الـدعم        يوأعادت اململكة املتحدة طمأنة ترين      -١٠٣
 . ألقاليم ما وراء البحار ملساعدهتا على احترام معايري حقوق اإلنسان الدولية

اقية حقوق األشخاص    قالت اململكة املتحدة إن حتفظيها على اتف        يتعلق بسؤال نيوزيلندا،    -١٠٤
 .  موضوع استعراض دوري، وسيتم سحبهما مىت أصبحا غري ضرورينيانكونذوي اإلعاقة سي

بشأن صادرات األسلحة، قالت اململكة املتحـدة إهنـا          ورّداً على سؤال باكستان     -١٠٥
 . ة بتشغيل نظام صارم ملراقبة الصادراتتتحمل كامل مسؤولياهتا يف الصادرات وإهنا ملتزم

ورّدت اململكة املتحدة على سؤال أستراليا وقالت إهنا عازمة على التصدي لظاهرة              -١٠٦
العنف املرتيل اخلطرية، وقد أصدر رئيس الوزراء ونائبه بياناً مشتركاً، مبناسبة اليوم العـاملي              

 أجل توقيع اتفاقية جملس أوروبا بـشأن        للمرأة هلذه السنة، أعلنا فيه عزمهما على العمل من        
 . العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

وفيما يتعلق بقانون التشهري، رّحبت اململكة املتحدة مبا يوىل من اهتمام هلذا اجملـال                -١٠٧
وقالت إهنا ملتزمة كل االلتزام بإصالح القانون ذي الصلة وإهنا حريصة على ضمان أن يقيم               

 . الزم بني احلق يف حرية التعبري ومحاية السمعةالقانون التوازن ال

وشكرت اململكة املتحدة رئيسة جملس حقوق اإلنسان على إشرافها الدقيق علـى              -١٠٨
الدورة، وشكرت باقي الدول األعضاء على مداخالهتا اليت تطرح أفكاراً وحتديات باعثة على          

ت مل يسمح بتنـاول مجيـع       وقالت إن ضيق الوق   . التفكري ولكن يف كنف روح من التعاون      
وتتطلع حكومة اململكة املتحدة اآلن إىل . األسئلة املطروحة لكنها تتعهد بإرسال أجوبة كتابية

مناقشة التوصيات على املستوى احلكومي ومع اإلدارات املفّوضة يف اسكتلندا وويلز وآيرلندا            
اإلنسان يف اململكـة    كما ستعقد مشاورات مع املؤسسات الوطنية الثالث حلقوق         . الشمالية

املتحدة ومع منظمات غري حكومية أخرى قبل تقدمي ردود رمسية إىل جملس حقوق اإلنـسان     
 .سبتمرب/يف أيلول

وأعربت اململكة املتحدة عن سرورها لترّشحها لعضوية جملس حقـوق اإلنـسان              -١٠٩
ة تعزيز  ويف حال إعادة انتخاهبا، ستواصل بذل قصارى جهدها لزياد        . ٢٠١٦-٢٠١٤ للفترة
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حقوق اإلنسان وتكثيف التعاون يف جمال حقوق اإلنسان بني مجيع الدول األعضاء وداخـل              
ويف اخلتام، ذكّرت اململكة املتحدة باقي الدول بأهنا سـتحتفل هـذا      . منظومة األمم املتحدة  

بية الصيف حبدثني بارزين، أوهلما اليوبيل الذهيب جلاللة ملكة بريطانيا وثانيهما األلعاب األومل           
 . واأللعاب األوملبية للمعوقني اليت ستقام بلندن

  **توصياتالأو /ستنتاجات واال  -ثانياً  
ستبحث اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية التوصيات التاليـة،            -١١٠

وستقدم ردودها عليها يف الوقت املناسب، على أال يتعدى ذلك موعد انعقـاد الـدورة               
وسوف ُتدرج ردود   . ٢٠١٢سبتمرب  /شرين جمللس حقوق اإلنسان، يف أيلول     احلادية والع 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على التوصيات يف تقرير النتائج الذي            
  :٢٠١٢سبتمرب /سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية والعشرين يف أيلول

ختياري األول امللحـق بالعهـد      التصديق على الربوتوكول اال     -١-١١٠
  ؛)إستونيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

القبول بتنفيذ أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الـدويل           -٢-١١٠
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية فيما خيضع هلا من األقاليم مـا وراء البحـار              

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية( كامالًاً تنفيذ
االعتراف بانطباق اتفاقية مناهضة التعذيب خارج نطاق احلدود          -٣-١١٠

  ؛)نيكاراغوا(السابقة الجتهاداهتا  اإلقليمية وفقاً
رفع التحفظات املتعددة على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية،          -٤-١١٠

مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة       
  ؛)بيالروس(والن االختياريان احمللقان باتفاقية حقوق الطفل والربوتوك

النظر يف التصديق بسرعة على أحدث صكوك حقوق اإلنسان           -٥-١١٠
 أي الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء -الدولية 

  ؛)سلوفاكيا(بالغات التقدمي 
ـ        -٦-١١٠  مـن الربوتوكـول     ١ادة  النظر يف سحب إعالهنا املتعلق بامل

شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة،     إاالختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ب     
  ؛)سلوفينيا (ورفع احلد األدىن لسن التجنيد يف القوات املسلحة إىل الثامنة عشرة

سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل فيما يتعلق باألطفال            -٧-١١٠
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وء احملتجزين وملتمسي اللج

__________ 

  .مل ُتدخل تنقيحات حتريرية على االستنتاجات والتوصيات  **  
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سحب بياهنا التفسريي بشأن الربوتوكول االختياري التفاقيـة          -٨-١١٠
  ؛)االحتاد الروسي(شراك األطفال يف الرتاعات املسلحة إحقوق الطفل املتعلق ب

ـ           -٩-١١٠ اً اإلسراع يف دمج مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها دجم
  ؛)وفاكياسل(يف القوانني الوطنية  كامالً
 اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تنفيـذاً           -١٠-١١٠
  ؛)فرنسا (كامالً
 من االتفاقيـة    ٤النظر يف سحب إعالهنا التفسريي بشأن املادة          -١١-١١٠

 بتوصية جلنة القـضاء      عمالً ،الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري      
اذ التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز العنصري        على التمييز العنصري، واخت   

  ؛)اجلزائر(والتحريض على الكراهية العنصرية 
االتفاقيـة    من ٤سحب حتفظاهتا وبياهنا التفسريي بشأن املادة         -١٢-١١٠

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري 
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز        سحب حتفظاهتا على    -١٣-١١٠

  ؛)اليونان(ضد املرأة 
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق            -١٤-١١٠

  ؛)شيلي(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع             -١٥-١١٠

  ؛)إكوادور(اد أسرهم العمال املهاجرين وأفر
النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق            -١٦-١١٠

 ١٤٣مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم            
بشأن اهلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكـافؤ الفـرص واملعاملـة للعمـال      

  ؛)هندوراس(املهاجرين 
اية أبناء وأسر املهاجرين والالجئني، واالنضمام إىل االتفاقيـة         مح  -١٧-١١٠

  ؛)املغرب(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال            -١٨-١١٠

فاقية واالنضمام إىل االت  ) السودان، وغواتيماال، ومصر  (املهاجرين وأفراد أسرهم    
أوروغـواي،  (الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم           

  ؛)ومجهورية إيران اإلسالمية
البالغات اليت ُيـّدعى فيهـا   تلقي  اإلقرار باختصاص اللجنة يف       -١٩-١١٠

حدوث انتهاكات للحقوق الفردية املعترف هبا يف هذه االتفاقية والنظـر فيهـا،           
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التفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد  من ا٧٧باملادة   عمالً
  ؛)أوروغواي(أسرهم 
حتديد جدول زمين لتوقيع االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              -٢٠-١١٠

األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها، واإلقرار الكامل باختـصاص          
  ؛)فرنسا(اللجنة املعنية باالختفاء القسري 

مل على االنضمام إىل االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع            الع  -٢١-١١٠
  ؛)العراق(األشخاص من االختفاء القسري 

من أجل توقيع االتفاقية الدوليـة      اً  جهودها املبذولة حالي  تعجيل    -٢٢-١١٠
  ؛)اليابان(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها 

ـ    التصديق على االتفاقية الدولي     -٢٣-١١٠ خاص مـن   ة حلماية مجيع األش
  ؛)أوروغواي(االنضمام إىل هذه االتفاقية )/النمسا(االختفاء القسري 

املضي يف جهودها الرامية إىل التصديق على االتفاقية الدوليـة            -٢٤-١١٠
  ؛)األرجنتني(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

ية الدولية حلمايـة     من االتفاق  ٣٢ و ٣١للمادتني  اً  اإلقرار، طبق   -٢٥-١١٠
تلقـي  مجيع األشخاص من االختفاء القسري، باختصاص هيئة الرصد املعنية يف           

بالغات األفراد اليت يّدعون فيها تعرضهم النتهاكات متـصلة بأحكـام           وحبث  
االتفاقية، وبالغات الدول اليت تـّدعي فيهـا تعرضـها لالنتـهاكات ذاهتـا              

  ؛ )أوروغواي(
اقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن        التصديق على االتف    -٢٦-١١٠

االختفاء القسري والربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلـاص          
باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص         

  ؛)إسبانيا(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 بـشأن   ١٨٩فاقية منظمة العمل الدولية رقم      التصديق على ات    -٢٧-١١٠

  ؛)أوروغواي(العمل الالئق للعمال املرتليني 
 ١٨٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -٢٨-١١٠

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال       و بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني    
  ؛)الفلبني(املهاجرين وأفراد أسرهم 

توقيع اتفاقية جملس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد املرأة   -٢٩-١١٠
  ؛)فرنسا(والعنف املرتيل والتصديق عليها 
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النظر يف تأثري وجدوى استمرار ما تبقّى من حتفظاهتا على اتفاقية             -٣٠-١١٠
  ؛)نيوزيلندا(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والنظر يف إمكانية سحبها 

عند التصديق على اتفاقية حقوق     اليت أبدهتا    حفظاتتالسحب    -٣١-١١٠
  ؛)هنغاريا(األشخاص ذوي اإلعاقة 

االستمرار يف احلرص على إدراج مبادئ حقـوق اإلنـسان يف             -٣٢-١١٠
  ؛)قطر(القوانني احمللية 

لواليتـها   اعتبار أي شخص حتتجزه قواهتا املـسلحة خاضـعاً          -٣٣-١١٠
 مجهوريـة  (لقة حبقوق اإلنسان هلؤالء األفـراد       ، والوفاء بالتزاماهتا املتع   القضائية

  ؛)إيران اإلسالمية
سّن قانون جيّرم استخدام األطفـال يف األعمـال العـسكرية             -٣٤-١١٠

  ؛)أوزبكستان(
خدم فيهـا   سّن قانون حيظر بيع األسلحة للبلدان الـيت اسـتُ           -٣٥-١١٠

  ؛)أوزبكستان(، يف األعمال العسكرية  فيهااألطفال، أو يستخدمون
بادئ طبقاً مل اعتماد التدابري الالزمة لضمان استقاللية املفوضني         -٣٦-١١٠

  ؛)كوستاريكا(باريس 
ضمان عدم تأثري عملية إصالح جلنة املساواة وحقوق اإلنـسان      -٣٧-١١٠

  ؛)املغرب(ملبادئ باريس اً على استقالليتها وفق
ـ            -٣٨-١١٠ وض القيام، يف أقرب وقت ممكن، بإصدار قانون يسند إىل املف

مع اً  يف تعزيز ومحاية حقوق األطفال متشي     اً  صرحياً  املعين باألطفال يف إنكلترا دور    
اتفاقية حقوق األطفال ويزيد من استقالله عن احلكومة ويضاعف من مسؤوليته           

  ؛)أستراليا(أمام الربملان 
وضع السياسات املناسبة والتدابري اهلادفة لـضمان املـساواة           -٣٩-١١٠

توصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        ب  احلقيقية عمالً 
  ؛)أوزبكستان(

  ؛)إندونيسيا(املضي يف جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة   -٤٠-١١٠
وضع مسار واضح لتحقيق اهلدف املتمثل يف القضاء على فقـر           -٤١-١١٠

ص عليه يف برنامج     كما هو منصو   ٢٠٢٠األطفال يف اململكة املتحدة حبلول عام       
  ؛)النرويج(احلكم االئتاليف 

جهودها الرامية إىل حتسني رفاه مجيع شـرائح اجملتمـع    مواصلة    -٤٢-١١٠
  ؛)نيبال(ومحاية حقوقها 
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تكثيف جهودها الرامية إىل تعزيز التعددية الثقافية على مجيـع            -٤٣-١١٠
  ؛)باكستان(املستويات 

اية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق اختاذ تدابري إضافية لتعزيز ومح  -٤٤-١١٠
  ؛)نيبال(اإلنسان للمهاجرين 

مواصلة دعم أقاليم ما وراء البحار كي حتترم مبـادئ محايـة              -٤٥-١١٠
  ؛)داد وتوباغويترين(حقوق اإلنسان األساسية للجميع 

لتوصـيات هيئـات    اً  وضع وتنفيذ خطة عمل ملموسة تنفيـذ        -٤٦-١١٠
 وااللتزامات الدوليـة    ،التابعة لألمم املتحدة  املعاهدات وآليات حقوق اإلنسان     

  ؛ )مجهورية إيران اإلسالمية(املتعلقة حبقوق اإلنسان 
حتسني وترية رد اململكة املتحدة على رسائل آليـات جملـس             -٤٧-١١٠

  ؛)هنغاريا(حقوق اإلنسان 
قرارات احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان بـشأن        لمتثال  اال  -٤٨-١١٠

 اململكة املتحدة وتعزيز مشاركة وتعـاون االحتـاد األورويب          القضايا اليت ختص  
التزام اململكة املتحدة بسيادة استناداً إىل مع احملكمة، وذلك فيه   األعضاء   دولالو

  ؛ )املكسيك(القانون 
استعراض التشريعات الوطنية لضمان املساواة وعدم التمييـز          -٤٩-١١٠

  ؛)مصر(
امية إىل محاية مجيع مواطنيها مـن       املضي يف تكثيف جهودها الر      -٥٠-١١٠

    ؛)إندونيسيا (الالمساواةالتمييز و
 التمييز على أي أساس والعنف ضـد        جهودها ملكافحة مواصلة    -٥١-١١٠

  ؛)كوبا(النساء والفتيات 
إعطاء األولوية ملسأليت املساواة بني اجلنسني والتمييز ضد املرأة           -٥٢-١١٠

  ؛)أوزبكستان(
فعالة للقضاء على التمييز على أساس العرق والدين        اختاذ تدابري     -٥٣-١١٠

  ؛)الصني(واجلنسية، وضمان حقوق املسلمني والروما والعمال املهاجرين 
علـى  اختاذ املزيد من التدابري هبدف التصدي للتنميط العرقـي         -٥٤-١١٠

  ؛)اليونان(أرض الواقع 
 قبيل منمراجعة السياسات اليت تنطوي على تنميط عرقي وإثين        -٥٥-١١٠

  ؛)الربازيل" (اإليقاف والتفتيش"سياسة املمارسة املتمثلة يف 
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التحقيق يف االدعاءات اليت تفيد بأن أوامر اإليقاف والتفتـيش            -٥٦-١١٠
تستهدف على حنو مفرط األشخاص املنتمني إىل أقليات إثنية أو دينية أو أقليات             

  ؛)النمسا(أخرى، وتوفري الضمانات الكافية يف هذا الصدد 
قيام سلطات إنفاذ القانون بوضع حـد ملمارسـات اإليقـاف             -٥٧-١١٠

  ؛)باكستان(والتفتيش على أساس التنميط الديين واإلثين 
للجوء إىل التنميط الديين يف مكافحـة اإلرهـاب،         وضع حد     -٥٨-١١٠

وذلك باعتماد ضمانات قانونية حتول دون االعتداء على طوائف دينية حمـددة            
  ؛)ماليزيا (واستهدافها املتعّمد

اختاذ مجيع التدابري املناسبة للتصدي لألحكام املسبقة والـصور           -٥٩-١١٠
النمطية السلبية اليت من شأهنا أن تسفر عن التمييز العنصري أو التحريض على             

  ؛)تركيا(الكراهية العنصرية 
تنفيذ توصية اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب           -٦٠-١١٠

لة رصد جرائم الكراهية، والعمل مع اجملتمعات من أجل زيادة          مواصالداعية إىل   
فهم تأثري هذه اجلرائم، ومواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني مجع الشرطة لألدلـة             

  ؛)تركيا(دوافع العنصرية الاليت تثبت 
وضع استراتيجية وطنية للقضاء على التمييز الطبقي من خالل           -٦١-١١٠

اً  الذي حيظر مثل هذا التمييز، وفق      ٢٠١٠ملساواة لعام   املبادرة إىل اعتماد قانون ا    
 ٢٩اللتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك التوصية العامة رقـم         

الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز العنصري وتوصيات املقرر اخلاص املعـين            
  ؛)نيكاراغوا(باألشكال املعاصرة للعنصرية 

ات وتشريعات حكومية ملعاجلة مسألة التفاوت يف       اعتماد سياس   -٦٢-١١٠
  ؛)السودان(األجور بني الرجال والنساء 

النظر يف السياسات واألحكام القانونية لتـشجيع املـساواة يف            -٦٣-١١٠
  ؛)اهلند(األجور 
اختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة مشكلة التفاوت يف األجـور بـني             -٦٤-١١٠

  ؛)اجلزائر(الرجال والنساء 
إنعاش اجلهود الرامية إىل التصدي للتفاوت يف األجـور بـني             -٦٥-١١٠

  ؛)أوكرانيا(بأهنا قد تعثرت  تفيد التقارير يت ال،الرجال والنساء
النظر يف تعزيز السياسات الرامية إىل القضاء على التمييـز يف             -٦٦-١١٠

  ؛)املغرب( العمل والتعليم سيما المجيع اجملاالت، و
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ق الفوري واملستقل والشفاف يف حاالت االشتباه       ضمان التحقي   -٦٧-١١٠
يف ضلوع أفراد القوات املسلحة يف أعمال التعذيب، وخباصة يف إطار مهامهم يف             

  ؛)سويسرا(اخلارج 
 مع اإلجراءات اخلاصة، يف ادعاءات تـوّرط   توازيالتحقيق، بال   -٦٨-١١٠

 وإبالغ آليـات  اجلنود الربيطانيني يف التعذيب املنهجي للمحتجزين خارج البلد،     
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، مبا فيها جلنة حقوق اإلنسان وجملس حقوق            

  ؛)بيالروس(اإلنسان وآلياته، بنتائج هذه التحقيقات 
اعتماد استراتيجية وطنية للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد           -٦٩-١١٠

  ؛ )الربازيل(النساء والفتيات 
العمل املتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات    املضي يف تنفيذ خطة       -٧٠-١١٠

  ؛)كولومبيا(
اختاذ املزيد من التدابري الفعالة للقضاء على مجيع أشكال العنف            -٧١-١١٠

  ؛)ماليزيا(ضد النساء والفتيات، وضمان تسليم اجلناة إىل العدالة ومعاقبتهم 
مضاعفة اجلهود الرامية إىل التـصدي لالجتـار باألشـخاص،            -٧٢-١١٠
  ؛)إسبانيا( حلماية النساء واألطفال سيما ال

يف تطبيق االستراتيجية املتعلقة باالجتار باألشـخاص       قدماً  املضي    -٧٣-١١٠
  ؛)كولومبيا (٢٠١١يوليه /املعتمدة يف متوز

تنفيذ توجيهات االحتاد األورويب بشأن االجتار بالبـشر حبلـول        -٧٤-١١٠
املتعلقة مبنع ومكافحة العنف    ا  جملس أوروب ، وتوقيع اتفاقية    ٢٠١٣أبريل  /نيسان

  ؛)أستراليا(ضد املرأة والعنف املرتيل 
القيام، قدر اإلمكان، بتوحيد االستجابات املتعلقـة مبكافحـة           -٧٥-١١٠

، وتعـيني   سلطات إنفاذ القانون  بالنظر إىل تفويض    االجتار داخل اململكة املتحدة     
قيقة، وحتسني اسـتجابة    مقرر يف كل اإلدارات املفّوضة يتولّى إجراء تقييمات د        

الواليـات املتحـدة    (اململكة املتحدة بصفة عامة يف جمـال مكافحـة االجتـار            
  ؛)األمريكية

اختاذ مجيع التدابري لتمكني ضحايا االجتار من التمتع حبقهـم يف             -٧٦-١١٠
احلصول على الدعم واخلدمات، مبا يف ذلك املساعدة القانونية اجملانية، والتمتـع            

  ؛ )اليونان(ويض حبقهم يف التع
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اختاذ التدابري التشريعية وغريها من التدابري لضمان حق النساء           -٧٧-١١٠
نساء قدم من املساواة مع يف آيرلندا الشمالية يف اإلجهاض املأمون والقانوين على      

  ؛)فنلندا(باقي أحناء اململكة املتحدة 
لعقاب امشروعية تسليط   إعادة النظر يف موقفها حيال استمرار         -٧٨-١١٠

  ؛)السويد(ألطفال على االبدين 
العقاب البدين  تسليط  اختاذ التدابري الالزمة لضمان وقف ممارسة         -٧٩-١١٠
  ؛)النرويج( باتفاقية حقوق الطفل  عمالً،ألطفالعلى ا
 بتوصيات جلنة    عمالً ،حظر مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال       -٨٠-١١٠

  ؛)لندافن(حقوق الطفل وهيئات املعاهدات األخرى 
تعزيز الضمانات اخلاصة باألشخاص احملتجزين، وعدم زيادة مدة   -٨١-١١٠

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(االحتجاز السابق للمحاكمة وإمنا تقليصها 
ضمان إعمال حق احملتجزين يف احلصول على املساعدة القانونية           -٨٢-١١٠

  ؛)االحتاد الروسي(بدون أي استثناء فور احتجازهم 
األدلـة  "مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان عـدم اسـتخدام         -٨٣-١١٠
خلطر جسيم وداهم،   اً  إال يف احلاالت اليت يكون فيها األمن العام معرض        " السرية

  ؛)النمسا(وضمان استقاللية الرقابة القضائية وفعاليتها 
فتح حتقيق مستقل يف مجيع حاالت االحتجاز التعـسفي املبلـغ           -٨٤-١١٠

مشاركة اململكة املتحدة يف برنامج لالحتجاز الـسري تـشرف         عنها يف أعقاب    
  ؛)نيكاراغوا(عليه الواليات املتحدة 

 ونالدولية للصليب األمحـر إىل الـسج      تيسري وصول اللجنة      -٨٥-١١٠
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(

اختاذ التدابري الالزمة للحد من اكتظـاظ الـسجون وحتـسني             -٨٦-١١٠
  ؛)د الروسياالحتا(ظروف احملتجزين 

اختاذ خطوات ملموسة للمضي يف احلد من اكتظاظ الـسجون،        -٨٧-١١٠
  ؛)النمسا(بطرق منها زيادة تطبيق أحكام بديلة على اجلاحنني األحداث 

النظر يف إدماج قواعد األمم املتحدة فيما يتعلق مبعاملة النـساء             -٨٨-١١٠
لقانون، املعروفة كذلك   السجينات والتدابري غري االحتجازية للنساء املخالفات ل      

  ؛)تايلند(، يف سياستها املتعلقة مبعاملة النساء السجينات "قواعد بانكوك"باسم 
  ؛)نيكاراغوا(حتسني برامج إعادة إدماج احملتجزين يف اجملتمع   -٨٩-١١٠
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اختاذ تدابري أكثر فعالية تكفل ردع ومعاقبة مـرتكيب أفعـال              -٩٠-١١٠
  ؛)ماليزيا(ألجانب التمييز وجرائم الكراهية وكره ا

تعزيز مجع البيانات واحلفاظ على البيانات املصنفة مـن أجـل             -٩١-١١٠
حتسني فهم نطاق وخطورة جرائم الكراهية املرتكبة يف حق النساء واملهـاجرين            

الواليـات املتحـدة    (واألقليات الدينية واألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفـال        
  ؛)األمريكية

 يف آيرلندا الشمالية على زيادة حجـم        حث احلكومة املفّوضة    -٩٢-١١٠
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(موارد فريق التحقيقات التارخيية وطاقمه 

نشر استنتاجات التحقيق يف وفاة مواطن أنغويل أثنـاء تنفيـذ             -٩٣-١١٠
  ؛)أنغوال (٢٠١٠أكتوبر /عملية ترحيل يف تشرين األول

لـسن املـسؤولية اجلنائيـة      النظر يف إمكانية رفع احلد األدىن         -٩٤-١١٠
  ؛)بيالروس(واإلحجام عن احتجاز األطفال 

  ؛)شيلي(النظر يف إمكانية رفع سن املسؤولية اجلنائية للقّصر   -٩٥-١١٠
ضمان مراعاة مصاحل الطفل الفضلى عند إيقاف معيله الوحيد           -٩٦-١١٠

ـ               ى أن  أو األساسي أو حبسه أو احلكم عليه أو النظر يف اإلفراج املبكر عنه، عل
يف السجن هي باألساس حق مـن حقـوق         يؤخذ يف االعتبار أن زيارة الوالدين       

  ؛)سلوفاكيا( ميكن سحبه كإجراء تأدييب الطفل وليست امتيازاً
نظـام حيكـم    نشر توصيات جلنة حتقيق ليفنسون بشأن وضع          -٩٧-١١٠

  ؛)أنغوال(وسائل اإلعالم أخالقيات 
اإلفالت من العقاب واسـتمرار     اعتماد اإلجراءات الالزمة ملنع       -٩٨-١١٠

 من اتوز كوربوريشن، يف انتهاك اخلصوصيشركات اإلعالم اخلاصة، من قبيل ني    
الصوتية الرسائل اإللكترونية وقرصنة الرسائل لمكاملات اهلاتفية والتصنت لخالل 

  ؛ )إكوادور(
تقييم تأثري احلد األدىن لسن الزوجات أو اخلطيبات األجنبيات           -٩٩-١١٠

  ؛ )سلوفينيا( الزواج القسري، ومراجعة سياستها يف هذا الصدد على منع
 /ضرورة تفادي تأثري مشروع قانون التـشهري املقـدم يف آذار            -١٠٠-١١٠

  ؛)العراق( الذي يقيد حرية الرأي والتعبري ٢٠١١مارس 
توفري املزيد من املوارد إلصالح نظام الرعاية االجتماعية كـي            -١٠١-١١٠

 التصدي للفقر والبطالة، واحلد من تأثريمها السليب علـى          يصبح أكثر قدرة على   
  ؛)فييت نام(الفئات االجتماعية الضعيفة 
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تعزيز التدابري الرامية إىل احلد من الفوارق الفادحة يف الوصول            -١٠٢-١١٠
رغم اعتماد قـانون املـساواة      قائمة   اليت ال تزال     ،إىل الصحة والتعليم والعمل   

  ؛)إسبانيا(
ن التمتع باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،         ضما  -١٠٣-١١٠

  ؛)كوبا(الالئق وخباصة احلق يف الصحة والتعليم والسكن 
اإلقرار باحلق يف احلصول على مياه الشرب املأمونة وخـدمات            -١٠٤-١١٠

 وقرار جملس حقوق    ٦٤/٢٩٢بقرار اجلمعية العامة رقم       الصرف الصحي عمالً  
بتوصيات اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية      ، وكذا   ١٨/١اإلنسان رقم   

واالجتماعية والثقافية اليت تقر باحلق يف خدمات الـصرف الـصحي كجـزء             
  ؛)إسبانيا(يتجزأ من حق اإلنسان يف احلصول على مياه الشرب املأمونة  ال

  ؛)أملانيا(االعتراف الكامل حبق اإلنسان يف مياه الشرب املأمونة   -١٠٥-١١٠
ماد استراتيجية حتول دون استبعاد أطفال الفئات الـضعيفة         اعت  -١٠٦-١١٠

  ؛)كوستاريكا(من نظام التعليم 
إطالق محلة للتوعية حبقوق املهاجرين ومناهضة التمييز العنصري    -١٠٧-١١٠

  ؛)بنغالديش(
تعزيز التدابري احلكومية الرامية إىل ضمان الفعاليـة يف إعمـال             -١٠٨-١١٠

للصكوك الدوليـة القائمـة يف هـذا اجملـال          اً  حقوق اإلنسان للمهاجرين وفق   
  ؛)باراغواي(

اإلبقاء على تأشرية العمال املرتليني األجانب كتدبري حيول دون           -١٠٩-١١٠
  ؛)تايلند(استغالل العمال املهاجرين 

الراميـة إىل محايـة      تعزيز السياسات والتدابري الوطنية واحمللية      -١١٠-١١٠
  ؛)فييت نام(ب املهاجرين، وخباصة العمال األجان

مواصلة اعتماد تدابري ترمي إىل منع احتجاز املهاجرين ألجـل            -١١١-١١٠
  ؛)شيلي(غري مسّمى، وضمان مجيع حقوقهم 

اعتماد التدابري الالزمة ملنع احتجاز املهاجرين ألجل غري مسّمى،   -١١٢-١١٠
  ؛)هندوراس(وتوفري مجيع الضمانات القانونية للمهاجرين احملتجزين 

اعتماد التدابري الالزمة ملنع جترمي املهاجرين غـري الـشرعيني،            -١١٣-١١٠
وبالتايل منع احتجاز املهاجرين غري احلاملني لوثائق رمسية وملتمسي اللجوء ألجل           

  ؛)إكوادور(غري مسّمى دون توفري الضمانات القانونية هلم 



A/HRC/21/9 

GE.12-15029 30 

 ،إلنـسان حقوق ابعاملية التزام احلكومة الربيطانية    القيام، متشياً ب    -١١٤-١١٠
ظر احتجاز املهاجرين ألجل غري مسّمى والبحث عن بـدائل الحتجـازهم،            حبو

  ؛)املكسيك(وضمان أن يكون احتجازهم ألقصر مدة ممكنة 
اختاذ التدابري الالزمة لتفادي احتجاز ملتمسي اللجـوء ريثمـا          -١١٥-١١٠

  ؛)األرجنتني(يبّت يف أوضاعهم كالجئني 
 واحلماية لفائدة األقليات اإلثنية والدينية  إتاحة سبل فورية للجرب     -١١٦-١١٠

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(منها األقلية املسلمة سيما  واملهاجرين، وال
تقاسم أفضل املمارسات ملعاجلة حالة الروما والرّحل من خالل           -١١٧-١١٠

إطار االحتاد األورويب املتعلق باالستراتيجيات الوطنية إلدماج الروما املعتمـد يف           
  ؛)هنغاريا (٢٠١١عام 
ضمان الوفاء بكامل التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان يف     -١١٨-١١٠

 ووضع أطر شـاملة وتـشريعية وتنفيذيـة     ،عملياهتا اخلارجية ملكافحة اإلرهاب   
لتحديد هوية املتورطني يف خمتلف انتهاكات حقوق اإلنسان والتحقيـق معهـم            

  ؛)مصر(ومالحقتهم ومعاقبتهم 
مواصلة احلرص على أن متتثل تشريعاهتا وتدابريها املتعلقة مبنـع           -١١٩-١١٠

  ؛)اليابان(عايري حقوق اإلنسان الدولية ملاإلرهاب 
املضي يف مراجعة مجيع قوانني مكافحة اإلرهاب وكفالة امتثاهلا           -١٢٠-١١٠

  ؛)النرويج(لمعايري الرئيسية حلقوق اإلنسان ل
فيذ نظامها اجلديد ملنـع اإلرهـاب       املواظبة على استعراض تن     -١٢١-١١٠

والتحقيق فيه بغية ضمان فعالية احلماية من االعتداء على بعض اجملموعات اإلثنية            
  ؛)هولندا(واالستهداف املتعّمد 

التخلي عن سياسة استخدام الضمانات الدبلوماسـية املتعلقـة           -١٢٢-١١٠
تعرض النـاس   املعاملة كسبيل إىل تفادي أن ي     سوء  بالتعذيب وغريه من ضروب     

 حلقوق اإلنسان أثناء النقل غري الطوعي إىل إقليم أو مكان   اتخلطر تلك االنتهاك  
  ؛)نيكاراغوا(احتجاز يف دولة أخرى 

سّن التشريعات الرامية إىل احلد من احتجاز املـشتبه يف أهنـم              -١٢٣-١١٠
 إرهابيون دون هتمة، وضمان قانونية هذا االحتجاز، بطرق منها اعتماد إجراءات          

  ؛)االحتاد الروسي(قضائية 
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التعاون مع األمم املتحدة وغريهـا مـن اآلليـات الدوليـة              -١٢٤-١١٠
 مبا يضمن احترام التدابري القانونية واإلداريـة املعتمـدة ملكافحـة            ،واإلقليمية

  ؛)املكسيك(اإلرهاب والتمتع حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
 املشتبه يف ضـلوعهم يف أنـشطة        االلتزام بالتحقيق مع األفراد     -١٢٥-١١٠

متصلة باإلرهاب، ومالحقتهم، عند وجود األدلة الكافية، أمام حمـاكم جنائيـة            
  ؛)النرويج(عادية، واحترام املعايري الدولية للمحاكمة العادلة 

التحقيق يف مجيع حاالت انتهاك حقوق اإلنسان يف مجيع سياقات       -١٢٦-١١٠
 وعمليات التسليم   ، السرية املطّولة  االحتجازعمليات  مكافحة اإلرهاب املرتبطة ب   

 املـسؤولني عـن هـذه       تقدمي واحتمال تعرض األفراد للتعذيب، و     ،االستثنائية
  ؛)بيالروس(االنتهاكات إىل العدالة 

لفترة القيام، يف مجيع احلاالت، باحتجاز املشتبه يف أهنم إرهابيون            -١٢٧-١١٠
اية احلريات، مبا يف ذلك االحتجاز حمدود املدة كما هو منصوص عليه يف قانون مح    

  ؛)سويسرا(اإلداري يف حاالت الطوارئ 
ضمان حصول مجيع احملتجزين، مبن فيهم احملتجزون يف قـضايا            -١٢٨-١١٠

مرتبطة باإلرهاب، على املشورة القانونية وإبالغهم حـسب األصـول بالتـهم            
  ؛)النمسا(املوجهة إليهم 

 حيال التنمية الدولية مـن خـالل        احلفاظ على التزامها املايل     -١٢٩-١١٠
  ؛)داد وتوباغويترين(براجمها املتعلقة باملساعدة اإلمنائية اخلارجية 

هدف إدراج احلق يف التنمية يف براجمها       حتقيق  مراعاة املسامهة يف      -١٣٠-١١٠
  ؛)بنغالديش(وسياساهتا املتعلقة باملساعدة اإلمنائية اخلارجية 

مال احلق يف التنمية على الصعيد الـدويل        أداء دور فعال يف إع      -١٣١-١١٠
  ؛)باكستان(

وضع آلية إلعادة األموال املتأتية من مـصدر غـري مـشروع              -١٣٢-١١٠
واألصول املكتسبة على حنو غري مشروع إىل بلداهنا األصلية، وضمان التعاون مع 

  ). مصر(الدول املطالبة بذلك 
 هذا التقرير تعكس موقف الدولة      أو التوصيات الواردة يف   /مجيع االستنتاجات و    -١١١

وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(
  . بتأييد الفريق العامل ككلحتظىأو التوصيات على أهنا قد /االستنتاجات و
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  املرفق
]باإلنكليزية فقط[  
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