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  مقدمة -أوالً
لكة املتحدة تقاليد عريقة تبعث على الفخر يف الدفاع عن حقـوق اإلنـسان              مللم  -١

كانـة بـارزة يف     ا مب وحتظى هذه القضايا دوم   . وتعزيزها يف اململكة املتحدة وعرب أحناء العامل      
. اململكة املتحدة حبيث تثار بشأهنا مناقشات حيوية بني عامة الناس ويف وسـائط اإلعـالم              

وترحب احلكومة هبذه املناقشات ألهنا تساعد يف بناء فهم مشترك إلطار وبرنـامج حقـوق          
  .اإلنسان يف اململكة املتحدة وتضمن حضور هذه القضايا باستمرار يف الوعي اجلماعي

، التأكيد  ٢٠١٠مايو  /وجدد ائتالف اململكة املتحدة، عندما شكل احلكومة يف أيار          -٢
 يف جمال حقوق    التزاماتناعلى التزامه باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وتعهد بتحسني فهم          

ويدل على ذلك عمل اللجنة املعنية بالنظر يف جدوى وضع قانون           . اإلنسان واحلريات املدنية  
اململكة املتحدة، مثلما تدل عليه شراكتنا مع مؤسساتنا الوطنية املعنيـة حبقـوق           للحقوق يف   

أما على الصعيد اخلارجي، فخري دليل على جهودنا هو عملنـا           . اإلنسان ومع اجملتمع املدين   
  .على جعل حقوق اإلنسان املوضوع الرئيسي الذي ترتكز عليه فترة رئاستنا جمللس أوروبا

. لطموح يف جمال حقوق اإلنسان ليس هو الشيء اهلـام الوحيـد           غري أن برناجمنا ا     -٣
 يف اجملتمع العـاملي،      نشطاً  عضواً فاحلكومة تعتقد أن اململكة املتحدة ملزمة بأن تكون دائماً        

. فتعمل، يف إطار النهوض مبصاحلنا الوطنية، على الدفاع عن قيم احلرية والعدالة واملـسؤولية             
 كعضو بّناء يف األمم املتحدة ومنظمة حلف مشال األطلـسي           وهذا يعين أهنا ينبغي أن تعمل     

وغريمها من املنظمات املتعددة األطراف مبا فيها االحتاد األورويب وجملس أوروبا والكومنولث؛ 
وتعمل على تعزيز االستقرار واألمن؛ وحتث على إصالح املؤسسات العاملية لكي تكون مرآة             

  .للعامل املعاصر
ا أحرزناه من تقدم منذ االستعراض األخري؛ ففيه كثري من دواعـي            ويبني التقرير م    -٤

وترحـب  .  باجملاالت اليت ميكن حتسينها ومواصلة العمل فيهـا        غري أنه يعترف أيضاً   . الفخر
 فليس هناك ضمان للحقوق أفضل من احلوار املفتوح الذي تتيحه           -احلكومة بتدقيق سجلها    

  .عملية االستعراض الدوري الشامل

  املنهجية وعملية التشاور  -ثانياً  
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى      كافة مناطق يغطي تقرير اململكة املتحدة الوطين        -٥

مبا فيها اإلدارات اليت فُوضت إليها السلطة يف اسكتلندا وويلز وآيرلنـدا            (وآيرلندا الشمالية   
وقـد  . )١( وأقاليم ما وراء البحار    لكة املتحدة م، واألقاليم التابعة للتاج الربيطاين للم     )الشمالية

  .شاركت مجيعها يف صياغة هذا التقرير
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 مع  رمسياً) ‘احلكومة‘(ويف أثناء عملية وضع التقرير، تشاورت حكومة اململكة املتحدة            -٦
املؤسسات الوطنية الثالث الراسخة يف جمال حقوق اإلنسان ومع جمموعة واسعة من املنظمات             

ورات يف مرحلة مبكرة من الصياغة، مبوازاة أحداث للتشجيع على          وجرت املشا . غري احلكومية 
ويعكس هيكل التقرير التعليقـات الـواردة مـن         . )٢(االخنراط يف هذا اجملال يف لندن وإدنربة      

ويركز على أحدث املعلومات املتعلقة بتنفيذ التوصيات اليت قبلتها اململكـة           . أصحاب املصلحة 
وينبغي . ٢٠٠٨هم التطورات واإلجنازات والتحديات منذ عام       املتحدة يف استعراضها األخري وأ    

  .)٣( باملستجدات املقدمة من اململكة املتحدة عن منتصف املدةقراءته مقترناً

  أوجه محاية حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
االسكتلندية  مؤسسة وطنية ثالثة حلقوق اإلنسان، هي اللجنة         ٢٠٠٨أنشئت يف عام      -٧

باإلضافة إىل جلنة املساواة وحقوق اإلنسان وجلنة حقوق اإلنسان بآيرلندا       ( )٤(حلقوق اإلنسان 
وقد أنشئت تلك اللجنة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها للجميع يف اسكتلندا           . )٥ ()الشمالية

التنـسيق  ومنحت جلنـة    . )٦(فيما يتعلق باألمور اليت هي من مسؤولية الربملان االسكتلندي        
للجنـة حقـوق    ‘ ألف‘الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها املركز         

 ٢٠٠٩، وللجنة املساواة وحقوق اإلنسان يف عـام  ٢٠٠٦اإلنسان بآيرلندا الشمالية يف عام   
 وتترأس اللجنة االسـكتلندية حاليـاً     . ٢٠١٠وللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان يف عام       

  .ألوروبية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنساناجملموعة ا

  ١٩٩٨االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان وقانون حقوق اإلنسان لعام     
. تظل احلكومة ملتزمة بتفعيل االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان يف القانون الداخلي            -٨

ة املتحدة للوقـوف    غري أننا نرى أن من املهم النظر يف سبل محاية حقوق اإلنسان يف اململك             
 هلـذه الغايـة، أنـشئت يف        وحتقيقـاً . على إمكانية حتسني األمور بطريقة تعكس تقاليدنا      

 مسألة وضع قانون حلقوق اإلنسان يف اململكـة املتحـدة           لدراسة" جلنة   ٢٠١١مارس  /آذار
يدمج مجيع التزاماتنا مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان ويستند إليهـا، ويـضمن             

وستقدم . "صلة تكريس هذه احلقوق يف قوانني اململكة املتحدة، وحيمي حرياتنا ويوسعها          موا
  .٢٠١٢ حبلول هناية عام اللجنة تقريراً

  إصالح احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان    
وتعترب اململكة املتحـدة    .  اللجنة الوزارية جمللس أوروبا    تترأس اململكة املتحدة حالياً     -٩

شكوى  ١٥٠ ٠٠٠فأمام احملكمة   . ألوروبية حلقوق اإلنسان أولوية قصوى    إصالح احملكمة ا  
والغرض هو متكني احملكمة من الرد بسرعة وفعالية علـى          .  من أفراد مل تبت فيها بعد      مقدمة
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 دولة بالتزاماهتا مبوجب    ٤٧ اليت تتلقاها لكفالة وفاء الدول األطراف البالغ عددها          الشكاوى
وينطوي ذلك على زيادة قدرة احملكمة علـى معاجلـة          .  اإلنسان االتفاقية األوروبية حلقوق  

  .، وضمان تركيز املسؤولية األساسية عن تنفيذ االتفاقية على الصعيد الوطينالشكاوى

  االلتزامات مبوجب املعاهدات الدولية    
). ١٧التوصية  (تسعى اململكة املتحدة لالمتثال جلميع واجباهتا يف جمال حقوق اإلنسان             -١٠
اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         : د صدقنا على معاهدتني دوليتني إضافيتني مها      فق
كـانون  (واتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبـشر     ) ٢٠٠٩يونيه  /حزيران(

   وجيـري تنفيـذ    ). ٢٠٠٩أبريـل   / نيـسان  ١، ودخلت حيز النفاذ يف      ٢٠٠٨ديسمرب  /األول
النظر والتفكري يف حتديد تاريخ لتوقيع االتفاقية الدولية حلماية مجيـع           ى   اليت تنص عل   ١٢التوصية  

 حققـت  وتعترب أهنا    ٢٣التوصية  وقد نفذت اململكة املتحدة     . األشخاص من االختفاء القسري   
  .لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةلتام المتثال اال

  أوجه احلماية األخرى    

  ٢٠١٠املساواة لعام قانون     
      / تـشرين األول   ١نفذت احلكومة أغلبية أحكام قـانون املـساواة الـصادر يف              -١١

وحيظر التمييز . ويعزز هذا القانون قوانني مكافحة التمييز يف بريطانيا العظمى  . ٢٠١٠أكتوبر  
ت معينـة   املباشر وغري املباشر والتحرش واإليذاء وتصرفات حمددة أخرى، فيما عدا استثناءا          

وحيمي األشخاص من التمييز مـن خـالل        . ُيسمح هبا باعتبارها قانونية، حسب االقتضاء     
السن، واإلعاقة، وتغيري نوع اجلنس، والزواج والقران املدين        : التسع وهي ‘ اخلصائص احملمية ‘

، واحلمل واألمومة، والعرق، والدين أو املعتقد، واجلـنس وامليـل   )civil partnership(املثلي 
دخل حيز  ( هو واجب املساواة يف القطاع العام         جديداً  متكامالً  واجباً ويشمل أيضاً . اجلنسي

الذي ُيلزم اهليئات العامة بإيالء االعتبار الواجب لضرورة        ) ٢٠١١أبريل  / نيسان ٥النفاذ يف   
القضاء على التمييز؛ والنهوض بتكافؤ الفرص وتعزيز العالقات اجليدة بني خمتلف األشخاص            

  .وتعزز االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان واجب املساواة.  اضطالعهم بأنشطتهمعند

  اسكتلندا    
 ٢٠١٠تدعم واجَب املساواة يف القطاع العام املنصوص عليه يف قانون املساواة لعام               -١٢

وقد أجرت احلكومة االسكتلندية    .  ميكّن من حسن االضطالع هبذا الواجب      لوائُح تضع إطاراً  
  .٢٠١٢ بشأن مقترحات وتعتزم وضع لوائح يف هذا الصدد يف عام مشاورات
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  ويلز    
الواجبـات   (٢٠١٠ املتعلقة بقانون املـساواة لعـام        ٢٠١١بدأ سريان لوائح عام       -١٣

ويشكل االخنراط واملشاركة والتـشاور مـع       . ٢٠١١أبريل  / نيسان ٦يف  ) ويلز) (القانونية
  .الواجبات من شروط تلك  أساسياًأصحاب املصلحة شرطاً

  حرية اإلعالم    
وقد ُوسع نطاق هذا القـانون يف       . ٢٠٠٠تلتزم احلكومة بقانون حرية اإلعالم لعام         -١٤
 من أجل زيـادة توسـيعه    ليشمل هيئات عامة إضافية، وما زال العمل متواصالً  ٢٠١١عام  

ويشكل هذا القانون أحد أسس برنامج الشفافية احلكومي األوسـع          . ليشمل جهات أخرى  
 كما أن ما يتيحه من زيادة املساءلة مهم أيضاً        . ذي ُيتاح من خالله كم هائل من املعلومات       ال

  .لعمل احلكومة الرامي إىل محاية احلريات املدنية
. ٢٠٠٢لعـام  ) اسـكتلندا (قانون حرية اإلعالم    : ولدى اسكتلندا تشريع مماثل هو      -١٥

  .ات على ذلك التشريعوُتجري احلكومة االسكتلندية مشاورات بشأن إدخال تغيري

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -رابعاً  

  احلقوق واملسؤوليات  -ألف  

  احلق يف حرية التجمع السلمي واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات    
إن التظاهر السلمي عنصر أساسي يف كل جمتمع دميقراطي، وهو تقليد عريق وحيظى               -١٦

  .املتحدةباالحترام يف اململكة 
 الشرطة سـلطات إدارة التجمعـات       ١٩٨٦ومتنح أحكام قانون النظام العام لسنة         -١٧

ويكفل قانون إصالح الـشرطة     . واملسريات قصد التقليل من احتمال اإلخالل بالنظام العام       
 محاية احلق يف التظاهر غري العنيف حول الربملان، ويتضمن ٢٠١١واملسؤولية االجتماعية لعام    

 ذاته أحكاما للتعامل مع األضرار الناجتة عن إقامة املخيمات وغري ذلك من األعمال         يف الوقت 
  .املساحة احملدودة مليدان الربملانالتخريبية يف 

وندعم استخدام  . ويتوىل كبار ضباط الشرطة أمر عملية احتواء الشرطة للمتظاهرين          -١٨
 وسيلة رئيسية من الوسائل اليت تعتمدها  باعتبارها ومتناسباً مستهدفاًعملية االحتواء استخداماً

الشرطة إلدارة خماطر العنف واالضطراب أثناء عمليات التظاهر، كما ندعم اجلهود اليت تبذهلا        
  .أجهزة الشرطة الستخدام االحتواء بطريقة تقلل تأثري املتظاهرين السلميني
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  ٢٠١١أعمال الشغب اليت شهدها عام     
دن يف إنكلترا، مبا فيها لنـدن وبرمنغهـام ومانشـستر           شهد عدد من البلدات وامل      -١٩

.  ليال من االضطرابات املدنية    ، أربع ٢٠١١أغسطس  /ليفربول، يف آب  وسالفورد ونوتنغهام و  
وبعد انتهاء أحداث الشغب، شرعت احلكومة يف إجراء عدد مـن التحقيقـات يف بعـض                

  . الضحاياا تعرض لهمجوانب االضطرابات، مبا يف ذلك عمل الشرطة ومشاركة الشباب و
وقد خضعت أسباب اندالع أعمال الشغب وطرق معاجلتها لتدقيق برملاين مكثـف              -٢٠

وأدى التحقيق الذي أجرته جلنة الشؤون الداخلية املختارة إىل         . من خالل املناقشات واألسئلة   
 بعنـوان  مجع أدلة من طائفة واسعة من الشهود لدى إعداد التقرير الذي أصـدرته مـؤخراً         

Policing Large-scale Disorder) ٧()عمل الشرطة أثناء االضطرابات الواسعة النطاق(.  
وهلذا .  أن استجابة عمل الشرطة للنظام العام ينبغي أن تكون فعالة متاماً           وندرك متاماً   -٢١

أن تـستعرض   ) املفتـشية (السبب، طلب وزير الداخلية من مفتشية صاحبة اجلاللة للشرطة          
 وواسع النطاق حيظـى اآلن       مفصالً وأعدت املفتشية تقريراً  . لالضطراباتاستجابة الشرطة   

وحنن ملتزمون بضمان إطالع جهاز الشرطة برمته       . مبراعاة احلكومة وجهاز الشرطة بأكمله    
  .وشركائه يف املناطق احمللية على الدروس املستفادة على املدى الطويل

  حتقيق ليفيسن    
االسـتئناف  ، أن مستشار حمكمـة      ٢٠١١يوليه  /وز مت ١٣أعلن رئيس الوزراء، يف       -٢٢

 يف قضية التنصت على املكاملات اهلاتفية عقب الكشف عن معلومات           ليفيسن سيترأس حتقيقاً  
على االستعانة خبدمات حمققـني   رمبا تكون قد دأبت News of the Worldمفادها أن جريدة 

هري وبأشخاص آخرين معنـيني      للتنصت على الرسائل الربيدية الصوتية اخلاصة مبشا       خاصني
  .بقصص إخبارية بارزة

وسيقدم مستشار احملكمة ليفيسن توصيات يف اخلريف بشأن إطار تنظيمي لـضمان              -٢٣
وسنواصل العمل على   . وجود وسائط إعالم تراعي املبادئ األخالقية، سُتنشر تفاصيله للعموم        

  .اتنا حبرية التعبري ويتفق مع التزام ومتناسباًكفالة أن يكون أي إجراء شفافاً

  قانون التشهري    
لقد أثريت شواغل بشأن اآلثار الضارة اليت يقال إهنا تلحق حبرية التعبري من جـراء                 -٢٤

واستجابة هلذه الشواغل، أصدرت احلكومة مـشروع قـانون         . القانون احلايل بشأن االفتراء   
ري مـشاورات عامـة      لكي تفحصه جلنة برملانية وجت     ٢٠١١مارس  /يتعلق بالتشهري يف آذار   

ويسعى مشروع القانون لضمان التوازن لكي يتسىن لألشخاص الذين ُشهر هبـم أن             . بشأنه
يتخذوا إجراءات حلماية مسعتهم، ولكن لكي ال تؤدي دعاوى التشهري الفعلي أو احملتمل إىل              

  .إعاقة حرية التعبري دون مربر
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، وأصـدرت   ٢٠١١يونيه  /واخُتتمت املشاورات بشأن مشروع القانون يف حزيران        -٢٥
وتنظر احلكومة يف توصيات اللجنة والردود علـى        . أكتوبر/اللجنة تقريرها يف تشرين األول    

  .املشاورات بغية تقدمي قانون موضوعي عندما يسمح بذلك الوقت يف الربملان

  وسائل االتصال االجتماعي وتنظيم اإلنترنت    
 على اإلنترنت بنفس القدر     نطبق مبدئياً تعتقد احلكومة أن حقوق اإلنسان عاملية، وت        -٢٦

 ونعتقد أن اإلنترنت ينبغي أن يكون مفتوحـاً       . من الصرامة الذي تنطبق به خارج اإلنترنت      
وندعم وجود منـوذج ذايت     .  للجميع وأن يقوم على التبادل احلر لألفكار واملعلومات        ومتاحاً

عة ومستخدمي اإلنترنت العمل    التنظيم إلدارة اإلنترنت، يتسىن فيه للحكومات وقطاع الصنا       
  . يف مسعى مجاعيمعاً
ونعتقد أن من الواجب ترجيح كفة إتاحة االبتكار وتبادل املعلومات لتيسري املزايـا               -٢٧

  . أمام حتقيق تلك املزايا من فرض قيود ميكن أن تقف عائقاًاالقتصادية واالجتماعية، بدالً
ـ        -٢٨ ف النقالـة اسـُتخدمت لتنظـيم       ورغم أن وسائل االتصال االجتماعي واهلوات

، ال نسعى للحصول    ٢٠١١االضطرابات والعمليات اإلجرامية خالل أعمال الشغب يف عام         
 فقد اسُتخدمت هذه الوسائل أيضاً    . على سلطات إضافية لغلق شبكات االتصال االجتماعي      

 من جانب خدمات الطوارئ واألبرياء والشرطة، وكانت مفيدة يف التأليف بني اجلماعـات            
  .واملساعدة يف تنظيم عمليات التنظيف يف أعقاب أعمال الشغب

  األوامر الزجرية السرية    
أُعرب عن القلق إزاء استخدام األوامر الزجرية ملنع الكشف لعامـة النـاس عـن                 -٢٩

وتقيد األوامر الزجرية اليت ال تبني اهلوية نشر معلومات . معلومات سرية أو خاصة عن األفراد    
وتصف عبارة  . لطلب، وال تكشف عن اسم أحد طريف الدعوى أو عن امسيهما          تتعلق مبقدم ا  

  . مينع كذلك الصحافة من الكشف عن صدور األمر ذاته زجرياًأمراً" األمر الزجري السري"
 عن استخدام هذه األوامر توجيهات      ٢٠١١مايو  /وقدم تقرير قضائي صدر يف أيار       -٣٠

وشدد على أن األوامر الزجرية السرية ال تـصدر         . إجرائية مفصلة للمحاكم وأطراف الرتاع    
 وأشـار إىل    ليتسىن تنفيذ األمـر،   تكون السرية ضرورية     حيث   اآلن إال لفترات قصرية جداً    

ملدة أطول، ومع ذلك جيب أن يظل إمكانية وجود ظروف نادرة ُيربر فيها إصدار أمر زجري     
  . لفحص فعلي ودقيق من احملكمةاألمر يف أي حال خاضعاً

وتنظر جلنة برملانية يف قضايا تتعلق باخلصوصية واألوامر الزجرية وُيتوقع أن تقـدم               -٣١
  .٢٠١٢مارس / آذار١٥تقريرها حبلول 
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  إصالحات نظام الرعاية    
  وميسوراً تلتزم احلكومة بإصالح نظام االستحقاقات وهتدف إىل جعله أكثر إنصافاً           -٣٢

ويتضمن قانون  . كلة االعتماد على نظام الرعاية    وأكثر قدرة على مواجهة الفقر والبطالة ومش      
ت جلعل نظام االستحقاقات واإلعفـاءات      إصالح نظام الرعاية طائفة واسعة من اإلصالحا      

الضريبية أعدل وأبسط بوضع احلوافز املناسبة لدفع مزيد من األشخاص إىل العمل بـضمان              
 جمتمعنا؛ وإنصاف املطالبني     على أجر مقابل العمل؛ ومحاية أضعف الفئات يف        احلصول دائماً 

  .باالستحقاقات ودافعي الضرائب

  إصالحات نظام املساعدة القانونية    
ترد اإلصالحات احلكومية لنظام املساعدة القانونية يف إنكلترا وويلـز يف القـانون               -٣٣

ومنذ وضـع   . املتعلق بتقدمي املساعدة القانونية للمجرمني وإصدار األحكام عليهم ومعاقبتهم        
 لعدد   وأصبح اآلن متاحاً    كبرياً ، توسع نطاقه توسعاً   ١٩٤٩ املساعدة القانونية يف عام      نامجبر

 يـشكل  مما -اجة إىل اخلربة القانونية حب من القضايا، مبا فيها القضايا اليت ال تكون   كبري جداً 
  . على صندوق املساعدة القانونية كبرياًضغطاً
غي أن يتاح من فئات التمويل املدين للمساعدة     وتركز اإلصالحات احلالية على ما ينب       -٣٤

، وعلى محايـة    القانونية، لضمان احلصول على التمويل العام يف القضايا اليت حتتاج إليه فعالً           
أشد األشخاص حاجة إىل املشورة واملساعدة، وعلى كفاءة أداء نظام العدالـة، واالمتثـال              

  .لواجباتنا القانونية الوطنية والدولية
 أن الوصول إىل العدالة هو الـسمة البـارزة يف أي جمتمـع               راسخاً قد اعتقاداً ونعت  -٣٥

وتسعى املقترحات لتحقيق وفورات كبرية بطريقة عادلة ومتوازنة ومستدامة، عـن           . متحضر
طريق تشجيع األشخاص على حل مشاكلهم دون اللجوء إىل احملـاكم عنـد اإلمكـان،               

البدائل فعالة، ومن مث االحتفاظ مبوارد احملـاكم     باستخدام بدائل للمحاكم عندما تكون تلك       
  .ألخطر القضايا

  اسكتلندا    
 ٢٠١٢-٢٠١١أصلحت احلكومة االسكتلندية نظام املساعدة القانونية يف الفتـرة            -٣٦

وحتقق ذلـك خبفـض     . استجابة للضغوط املالية، مع احلفاظ على فرص الوصول إىل العدالة         
 على أجر معقول، وبوضع مناذج بديلة لتقدمي املـساعدة          الرسوم يف بعض اجملاالت مع اإلبقاء     

  .القانونية، وإزالة أوجه اخللل يف النظام احلايل ووضع حد للنفقات غري الضرورية



A/HRC/WG.6/13/GBR/1 

9 GE.12-11690 

  آيرلندا الشمالية    
 من التغيريات   ، عدداً ٢٠١٢-٢٠١١أدخلت حكومة آيرلندا الشمالية، خالل الفترة         -٣٧

اإلدارة ودقة التنبؤات وزيادة االستفادة من األموال، مع        على نظام املساعدة القانونية لتحسني      
 بـإجراء   وأمر وزير العدل أيـضاً    . ضمان احلفاظ على الوصول بإنصاف وفعالية إىل العدالة       

استعراض واسع النطاق ملسألة الوصول إىل العدالة يف آيرلندا الشمالية، قُدم تقرير بـشأنه يف               
تحسني الوصول إىل العدالة وإدارة نظام املساعدة  توصية ل١٥٩ يتضمن ٢٠١١سبتمرب /أيلول

  . لربنامج إصالحي آخر سينفذ يف السنوات املقبلةوسيشكل هذا التقرير أساساً. القانونية

  حق السجناء يف التصويت    
، يف قضية ٢٠٠٥خلصت الدائرة العليا للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف عام     -٣٨

 إىل أن احلظر الشامل الذي تفرضه اململكة املتحـدة          )٢رقم  ( هريست ضد اململكة املتحدة   
 من الربوتوكول األول امللحق     ٣على توفري اخلدمات الالزمة لتصويت السجناء خيالف املادة         

وحدد احلكم الصادر   ). احلق يف انتخابات حرة وعادلة    (باالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     
، ٢٠١١أبريل / نيسان١١ يف ، الذي أصبح هنائياًتحدةضد اململكة امل. ت. غريرت وم يف قضية   

  . احلظر الشامللرفع هذاستة أشهر لكي تقدم اململكة املتحدة مقترحات تشريعية مهلة 
 يف النطاق الذي تشترط فيه االتفاقية إعطاء السجناء احلق          وتنظر الدائرة العليا حالياً     -٣٩

ـ    - اإيطاليضد  ) ٣رقم  (سكوبوال   يف قضية    ، وذلك يف التصويت  ق الـسجناء    املتعلقـة حب
قضية قبـل    هذه ال  يف) املتوقع صدوره هذا العام   (وسننظر يف احلكم    . اإليطاليني يف التصويت  

  .حتديد اخلطوات املقبلة بشأن تصويت السجناء

  العدالة واألمن  -باء  

  احلد من االكتظاظ الشديد يف السجون    
 الـيت   ١ التوصـية (ومأمونة للمحتجزين   تلتزم احلكومة بتوفري أماكن آمنة والئقة         -٤٠

ومثة تدبريان يتعلقان بالقدرة االستيعابية؛ فأمـاكن       ). ٢٠٠٨ اململكة املتحدة يف عام      قبلتها
اإليواء العادية املعتمدة تقتضي وجود مرافق غري مكتظة؛ أما القدرة التشغيلية فهي القـدرة               

 عن توفري مرافق مالئمة لنظـام       ، فضالً االستيعابية القصوى بناء على معايري اإليواء املنشورة      
وحيدد كبار مديري السجون    . االحتجاز وتسيريها وتلبية االحتياجات املتعلقة بالنظام واملراقبة      

أما السجون اليت تتجـاوز قـدرهتا   . القدرة التشغيلية بعناية مع أخذ كل ما تقدم يف االعتبار   
  .مل يف ظل ظروف االكتظاظالتشغيلية أماكن اإليواء العادية املعتمدة فهي تع
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السجون أكثر مما تستطيعه قدرهتا التشغيلية، مما يضمن تـوفري          أن تؤوي   وال يتوقع     -٤١
ورغم الزيادة الكبرية يف عدد الـسجناء يف        . مرافق إيواء آمنة والئقة والعمل بأنظمة مناسبة      

  .التشغيليةاألشهر األخرية، ليست هناك سجون تعمل فوق قدرهتا 
 ادخار الكثري يف اإلنفاق العام يف السنوات املقبلة ولن يتسىن لنا توفري األماكن              وعلينا  -٤٢

غري أننا نظل ملتزمني بتوفري أماكن احتجاز آمنـة         . اإلضافية الالزمة للقضاء على االكتظاظ    
  .والئقة ومأمونة

 وعالوة على ذلك، خنطط يف القانون املتعلق بتقدمي املساعدة القانونيـة للمجـرمني              -٤٣
وإصدار األحكام عليهم ومعاقبتهم العتماد سياسات أكثر فعالية يف جمايل إصـدار األحكـام              

 إلصالح نظـام األحكـام،      ويشمل ذلك خططاً  . وإعادة التأهيل وكسر حلقة اإلجرام املدمرة     
  .ُيتوقع أن تؤدي يف حال تنفيذها بنجاح إىل تثبيت عدد السجناء خالل السنوات األربع القادمة

  اداسكتلن    
.  على بناء سجون جديدة وجتديد املرافق املوجودة       تعمل احلكومة االسكتلندية حالياً     -٤٤

، وسـتنطلق  ٢٠١٢يف آذار مـارس  ) Low Moss(وسُيفتح سجن جاللة امللكة بلوو موس 
، ٢٠١٢يف وقت الحق مـن عـام        ) Grampian(أشغال بناء سجن جاللة امللكة بغرامبيان       

 جمموعة مـن    وقد اعتمدنا أيضاً  .  األجلني القصري واملتوسط   للتخفيف من شدة االكتظاظ يف    
، مبا يف ذلك قانون تعـويض  اإلصالحات لالستمرار يف احلد من شدة االكتظاظ يف السجون    

  .قصريةبالسجن ملدد  عقوبات عدم فرض عن  فضالًاجملتمع

  آيرلندا الشمالية    
يعابية إضـافية لتلبيـة     استحدثت دائرة السجون يف آيرلندا الشمالية قدرات اسـت          -٤٥

احتياجات سجنائها وجيري تنفيذ برنامج رئيسي الستعراض املرافق املتاحة وسيؤدي العمـل            
  .الناتج عن هذا االستعراض إىل توفري زنزانات إضافية يف عدد من األماكن

  مدة االحتجاز قبل احملاكمة    
وجوب عـدم   لى   اليت تنص ع   ١٩التوصية   ٢٠٠٨قبلت اململكة املتحدة، يف عام        -٤٦

ففـي  .  وتستمر اململكة املتحدة يف ضمان ذلك      ا يف االحتجاز السابق للمحاكمة    ًاإلفراط أبد 
مبوجـب قـانون    إنكلترا وويلز، حيق للمتهم بارتكاب جناية خطرية أن يفرج عنه بكفالـة             

، لكن استمرار احتجازه جائز إن وجد سبب أو أكثـر يـربر             ١٩٧٦اإلفراج بكفالة لعام    
وأهم هذه االستثناءات وجود أسباب وجيهـة حتمـل علـى           ".  اإلفراج بكفالة  استثناءات"

كمة أو يقتـرف جنايـة أو       ال ميثل أمام احمل   :  بكفالة االعتقاد بأن املدعى عليه، إن أفرج عنه      
  .لتأثري يف الشهود أو يعوق سري العدالة بأي شكل من األشكال ليسعى
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حلـدود   رهن احلبس املؤقت      عليه أبقي   فيها احتجاز مدعى    اليت جيوز   الفترة ختضعو  -٤٧
 ٥٦ب  املثول ألول مرة وبداية احملاكمـة        اليت ميكن أن تنقضي بني     اليت تقيد املدة     مهلة احلبس 

   يوماً بالنسبة إىل القضايا اليت ُيقضى فيها وفق إجراءات مبـّسطة،          ) ٧٠ويف بعض احلاالت    (
وجيوز للمحكمة  . فيها بعد توجيه التهمة    القضايا اليت يقضى     بالنسبة إىل إمجاال   يوماً   ١٨٢ب و

أن تكـون  شـرط  ولـذلك   وكاف متديد املهلة بناء على الطلب، رهناً بوجود سبب وجيه  
حلبس املؤقت، جيب   وعند انقضاء مهلة ا   . لجدية والسرعة املطلوبتني   ل جرت وفقاً احملاكمة قد   

  . بكفالةعن املدعى عليهاإلفراج 

  اسكتلندا    
فراج بكفالة يف اسكتلندا مسألة ختتص احملاكم دون سواها يف البت           تعترب قرارات اإل    -٤٨

وُيسمح باإلفراج بكفالة يف مجيع     . فيها بناء على املعلومات املتاحة يف وقت النظر يف القضية         
اجلرائم وحيبذ اإلفراج بكفالة يف مجيعها باستثناء اجلرائم اليت حتدد باعتبارها خطرية، حيـث              

ومثة نظام إداري حيدد الفترة اليت حيتجـز        . تهم بارتكاب جرائم مماثلة   يكون قد سبق إدانة امل    
  .)٨(فيها املدعى عليه قبل احملاكمة

  آيرلندا الشمالية    
حيبذ يف آيرلندا الشمالية اللجوء إىل اإلفراج بكفالة، وتدخل قـرارات االحتجـاز               -٤٩

 يف آيرلندا الـشمالية     وتعمل جلنة القانون  . مجيعها ضمن اختصاص اجلهاز القضائي املستقل     
.  على استعراض قانون اإلفراج بكفالة ونتوقع صدور تقرير عن هذه املسألة يف الصيف             حالياً

 على تسريع وترية نظام العدالة وضمان عدم اإلفراط يف االحتجاز           وتعمل وزارة العدل أيضاً   
 زمنية قانونيـة     عن األخذ ُمبهل   السابق للمحاكمة، ويف هذا السياق أعلن وزير العدل مؤخراً        

  .خالل فترة والية اجلمعية احلالية

  احلق يف التمثيل القانوين    
ا ينص على   ًتضمني تشريعها بند   بشأن   ٣التوصية   ٢٠٠٨ اململكة املتحدة يف عام      قبلت  -٥٠

، األمر الذي يـشري   ساعة٤٨حق احملتجزين يف االتصال مبحام فور احتجازهم، وليس بعد مضي      
املساعدة القانونيـة   (وقد نص قانون اإلجراءات اجلنائية      . ٢٠١٠ندا قبل عام    إىل احلالة يف اسكتل   

 مبحـام  ً يف اسكتلندا على احلق يف االتصال فورا      ٢٠١٠لعام  ) اسكتلندا) (واالحتجاز واالستئناف 
علـى أن    قانون اإلجراءات اجلنائيـة      ينصففي هذه القضايا    . يف القضايا غري املرتبطة باإلرهاب    

وميكن لضابط كبري من ضباط الـشرطة أن        .  ساعة ١٢تجاز السابق للمحاكمة    مدة االح تكون  
  . ساعة أخرى يف ظروف معينة تتصل بالتحقيق١٢ميدد هذه الفترة 

وحيق يف القضايا غري املرتبطة باإلرهاب يف إنكلترا وويلز استشارة حمـام يف إطـار                 -٥١
 مـن قـانون     ٥٨ الفرع   انظر(خاص يف أي وقت عقب االعتقال واالحتجاز لدى الشرطة          
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غـري أن   ). املقترنة بـه  ‘ جيم‘، ومدونة قواعد املمارسة     ١٩٨٤الشرطة واألدلة اجلنائية لعام     
 ساعة على أن يـأذن      ٣٦إتاحة التمتع هبذا احلق قد تؤخَّر يف حاالت استثنائية ملدة أقصاها            

ل الفـوري  بذلك ضابط كبري من ضباط الشرطة ألسباب حمدودة، من بينها أن إتاحة االتصا      
  .مبحام ميكن أن تؤدي إىل اإلضرار باألدلة أو التأثري عليها

من قـانون   ‘ حاء‘ واملدونة   ٢٠٠٠ امللحقة بقانون اإلرهاب لعام      ٨وتنطبق القائمة     -٥٢
 من القانون، وتُنـّصان     ٤١الشرطة واألدلة اجلنائية على األشخاص املعتقلني مبوجب الفرع         

وتـشمل هـذه    . ة لألفراد املعتقلني يف إطار هذا القانون      على حقوق مماثلة للحقوق املكفول    
، واحلق يف عدم     عملياً احلقوق احلق يف استشارة حمام يف إطار خاص وحاملا يكون ذلك ممكناً           

 على جواز تأخري إتاحة التمتع       أيضاً ٨وتنص القائمة   . احتجاز الشخص يف احلبس االنفرادي    
ندما تكون هناك أسباب تـدعو إىل االعتقـاد أن       باحلق يف احلصول على املشورة القانونية ع      

وتشمل هذه العواقب التأثري على عملية مجـع        . إتاحته الفورية ستؤدي إىل عدد من العواقب      
املعلومات عن ارتكاب أعمال إرهابية أو اإلعداد هلا أو التحريض عليها، أو إبالغ أشخاص              

  تأخري من هذا القبيل مرخصاً     وجيب أن يكون كل   . آخرين رمبا قد شاركوا يف عمل إرهايب      
.  ساعة٤٨به من ضابط كبري من ضباط الشرطة وال ميكن بأي حال من األحوال أن يتجاوز   

 ٨ إىل أن باإلمكان، يف حاالت استثنائية، إصدار توجيه مبوجب القائمة            وجتدر اإلشارة أيضاً  
  ".هلموظف مؤ"ينص على وجوب تشاور الشخص املعين مع حماميه على مرأى ومسمع 

  التحقيقات القضائية املستقلة يف املشاركة يف التعذيب    
، برئاسـة    مـستقالً  ، فريق حتقيق قضائياً   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٦أنشأت احلكومة، يف      -٥٣

السري بيتر غيبسون، لدراسة ما إذا كانت احلكومة وخمابراهتا قد شاركتا يف معاملة غري مالئمة 
ى يف سياق عمليات مكافحة اإلرهاب يف اخلـارج،         للمحتجزين الذين اعتقلتهم بلدان أخر    

ومدى تلك املشاركة، أو ما إذا كانتا على علم بتعرض احملتجزين ملعاملة غـري مالئمـة يف                 
وشرع فريق التحقيق يف وقت الحـق يف أعمـال          . عمليات شاركت فيها اململكة املتحدة    

       / كـانون الثـاين    ١٨ ويف. حتضريية يف انتظار نتائج حتقيقات ذات صلة جتريهـا الـشرطة          
 يف ، أعلنا قرارنا إهناء عمل هذا الفريق، لعدم احتمال قدرته على بدء عمله رمسياً        ٢٠١٢يناير  

  . يف املسائل ذات الصلة جديداًاملستقبل املنظور ألن الشرطة فتحت حتقيقاً
ائل وطلبنا من الفريق إعداد تقرير عن أعماله التحضريية يربز فيه مواضـيع أو مـس                -٥٤

ونعتزم . وسينشر أكرب جزء ممكن من هذا التقرير      . حمددة قد تكون موضوع مزيد من البحث      
إجراء حتقيق قضائي مستقل حاملا تنتهي مجيع التحقيقات اليت جتريها الشرطة، إلثبات الوقائع             

  .كلها وطي صفحة هذه املسائل
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  معاملة احملتجزين على أيدي القوات املسلحة    
حتتـرم   اليت تنص علـى أن       ١٦التوصية  ،  ٢٠٠٨ املتحدة، يف عام      اململكة قبلت  -٥٥

ونؤكـد أن مـن     . اململكة املتحدة الواجبات املنطبقة فيما خيص حقوق احملتجزين اإلنسانية        
 ضمن واليتنـا القـضائية       تلقائياً حتتجزهم قواتنا املسلحة العاملة يف اخلارج ال يقعون مجيعاً        

ومـع ذلـك،   . يل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةألغراض أي صك حمدد مثل العهد الدو    
نتوقع، كمبدأ من مبادئ السياسة العامة، أن ُتحترم يف مجيع األوقات أعلى املعايري املتعلقـة               

  .مبعاملة احملتجزين
 ١٥ عن فتح حتقيق عـام يف وفـاة هبـاء موسـى يف               ٢٠٠٨مايو  /وأعلنا يف أيار    -٥٦
. أس التحقيق صاحب املقام الرفيع السري ويليام غيج       وقد تر .  يف البصرة  ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول

  :وُحددت اختصاصات فريق التحقيق فيما يلي
التحقيق يف مالبسات وفاة هباء موسى ومعاملة احملتجزين معه واإلبالغ عن      "    

ذلك، مع مراعاة التحقيقات اليت سبق إجراؤها، وال سيما حتديد اجلهة املسؤولة عن             
طويع احملتجزين على يد أي فرد من أفراد الكتيبة األوىل مـن            املوافقة على ممارسة ت   

  ".، وتقدمي توصيات٢٠٠٣فرقة النكشري امللكية يف العراق يف عام 
وقـد  .  توصية ٧٣وقدم   )٩(٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٨وصدر تقرير فريق التحقيق يف        -٥٧

خدمة خـالل    مجيع التوصيات مع التحفظ على واحدة بشأن التقنيـات املـست           قبلنا مبدئياً 
  .االستجوابات التكتيكية

  التوجيهات املتكاملة بشأن احملتجزين والتوجيهات األخرى للموظفني احلكوميني    
تلتزم احلكومة بالوضوح قدر اإلمكان بشأن املعايري اليت يعمل يف إطارها موظفـو               -٥٨

  .املخابرات واجلنود
لة ملوظفي املخابرات واجلنود    التوجيهات املتكام "، أصدرنا   ٢٠١٠يوليه  / متوز ٦ويف    -٥٩

بشأن االحتجاز واستجواب احملتجزين يف اخلارج، وبشأن إرسال املعلومات االسـتخباراتية           
وقُدم فيما بعد طعنان يف التوجيهات رفضت احملكمة العليـا          . )١٠("املتعلقة باحملتجزين وتلقيها  

، مما قبلت اآلخر جزئياًأحدمها، غري أهنا ) ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٣يف حكم صادر يف    (
ح أن تغطية رأس احملتجزين من جانـب         ليوضّ  طفيفاً أدى إىل تنقيح مرفق التوجيهات تنقيحاً     

       الدول األجنبية يف أي ظرف من الظروف ميكن أن يشكل معاملـة أو عقوبـة قاسـية أو                  
يـة رأس   وقد حظرت وزارة الدفاع بالفعل على جنودها ممارسـة تغط         . إنسانية أو مهينة   ال

 تشرين  ١٠ إىل الربملان يف      خطياً  وزارياً وقدم رئيس الوزراء بياناً   . احملتجزين يف مجيع الظروف   
  .نوفمرب بشأن هذا التنقيح الطفيف/الثاين
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 وال نسكت عليهـا    . ونعارض حبزم املعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية واملهينة         -٦٠
وُنطمئن املوظفني الذين تتفـق أعمـاهلم مـع         . اوال نطلب من اآلخرين ممارستها نيابة عن      

  .التوجيهات بأهنم لن ُيحمَّلوا مسؤولية شخصية عنها
دليل املساعدة يف جمايل     ، أصدرت احلكومة أيضاً   ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦١

توجيهات ملوظفي حكومة جاللة امللكة بشأن تقيـيم  األمن والعدالة يف اخلارج الذي يتضمن    
وتعكس توجيهات الدليل   . نا املتعلق باألمن والعدالة يف اخلارج على حقوق اإلنسان        آثار عمل 

عزمنا على ضمان توفري أي مساعدة من هذا القبيل على حنـو يعـزز حقـوق اإلنـسان                  
، قامـت وزارة اخلارجيـة   ٢٠١١مـارس  /ويف آذار. والدميقراطية بدال مـن تقويـضهما    

فني بشأن اإلبالغ عن املعلومات أو الشواغل  بتحديث وإصدار توجيهات للموظ    ثوالكومنول
التصدي بصورة قوية قدر اإلمكان     املتعلقة بالتعذيب وسوء املعاملة يف اخلارج من أجل كفالة          

  . التعذيب وسوء املعاملةاتملمارس املؤسسي على الصعيد

  الكتاب األخضر بشأن العدالة واألمن    
) ٢٠١١أكتـوبر   /تـشرين األول  (يقدم الكتاب األخضر بشأن العدالة واألمـن          -٦٢

مقترحات لتحسني كيفية التعامل مع املعلومات احلساسة يف الدعاوى املدنية لكـي يتـسىن              
 يف القضايا اليت تنطـوي علـى معلومـات          للمحاكم، على حنو أفضل، أن تصدر أحكاماً      

  . يف خيارات لتعزيز الرقابة على وكاالت األمن واملخـابرات         وينظر الكتاب أيضاً  . حساسة
وما فتئت تتزايد الدعاوى القضائية اليت حتظى فيها اإلجراءات واملواد احلساسة املتصلة باألمن             

وال ميكن استخدام هذه املواد يف جلسات علنية دون املخاطرة بإحلاق           . الوطين بأمهية مركزية  
مـة  ويف بعض القضايا، ال يبقى أمـام احلكو       . ضرر بالغ باألمن الوطين أو العالقات الدولية      

سوى خيار واحد غري مقبول يتمثل إما يف املخاطرة بإحلاق الضرر باألمن الوطين بالكـشف               
، أو الدفاع عن القـضية دون الكـشف عـن املـواد             )جزء منها ‘ أهم‘أو  (عن املعلومات   

احلساسة، أو سحب الدعوى، أو تسوية القضية دون اللجوء إىل حمكمة إلصـدار حكـم               
جهت املقترحات الواردة يف الكتـاب األخـضر بـاحلقوق          وُو. مستقل على وقائع القضية   

األساسية يف العدالة واإلنصاف، مبا يف ذلك احلقوق الواردة يف االتفاقية األوروبية حلقـوق              
  . حاملا ُتدرس ردود املشاورات العامةوسُينظر يف التشريع قريباً. اإلنسان

  استعراض تشريع مكافحة اإلرهاب    
مواصلة استعراض   اليت تنص على     ٨التوصية   ٢٠٠٨ة يف عام    اململكة املتحد قبلت    -٦٣

وخيضع . معايري حقوق اإلنسانأعلى مجيع تشريعات مكافحة اإلرهاب والتأكد من استيفائها        
وأجرينا . تشريع مكافحة اإلرهاب الستعراض متواصل من خالل جمموعة متنوعة من اآلليات          

 أكثر السلطات حساسية وإثارة للجـدل        لست سلطات من بني    يف اآلونة األخرية استعراضاً   
يف سياق مكافحة اإلرهاب، هبدف إصالح اختالل التوازن بني السلطات األمنيـة للدولـة              
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. واحلريات املدنية، وإعادة تلك احلريات حيثما أمكن، وتركيز تلك السلطات عند االقتضاء           
 )١١(٢٠١١نـاير   ي/انون الثـاين  والسلطات األمنية يف ك   وُنشر استعراض مكافحة اإلرهاب     

 التشريع املتعلق بأوامر املراقبة الذي تبني أنه مثري للجدل رغم مطابقتـه              بإلغاء وتضمن التزاماً 
 يتمثـل يف تـدابري منـع        حلقوق اإلنسان، واالستعاضة عن أوامر املراقبة بنظام أكثر تركيزاً        

  .اإلرهاب والتحقيق فيه
 ١٥ حيـز النفـاذ يف       ٢٠١١ لعام   ودخل قانون تدابري منع اإلرهاب والتحقيق فيه        -٦٤

 حلمايـة   ويتيح القانون سلطات مناسبة وفعالة وأكثر توازناً      . ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
، دون أن    حقيقياً اجلمهور من العدد الصغري من اإلرهابيني املشتبه فيهم الذين يشكلون خطراً          

  .يف حالة املواطنني األجانب -نستطيع مع ذلك مالحقتهم أو ترحيلهم 
 الستخدام بعض أكثر القيود صرامة كانت متاحة مبوجب         ويضع النظام اجلديد حداً     -٦٥

 مبا يشمل على وجه اخلصوص الترحيل إىل مكان آخر يف اململكة املتحـدة،              -أوامر املراقبة   
 غري أنه ينص أيـضاً    . وحظر التجول ملدة طويلة، وحظر التنقل خارج حدود جغرافية معينة         

ويقترن النظام بزيادة كـبرية  . د الصارمة واحملددة اهلدف حلماية اجلمهور  على طائفة من القيو   
وقد يؤدي ذلك إىل زيادة إضافية يف       . يف متويل الشرطة وجهاز األمن إلجراء حتقيقات خفية       

  .فرص مجع األدلة اليت ميكن استخدامها يف املالحقة القضائية
ز القصوى اليت ميكن خالهلـا       على إدخال تغيريات على مدة االحتجا      ونعمل أيضاً   -٦٦

). ٤التوصـية   (احتجاز املشتبه يف تورطهم يف اإلرهاب قبل إدانتهم أو اإلفـراج عنـهم              
وستظل .  يوماً ١٤ إىل    يوماً ٢٨وسيؤدي قانون محاية احلريات إىل خفض املدة القصوى من          

 تنص على هذه املدة خاضعة للضمانات املنصوص عليها يف التشريع، مبا يف ذلك األحكام اليت     
  . ساعة إال بناء على أمر صادر عن قاض٤٨عدم جواز االحتجاز ملدة تتجاوز 

 تغيريات لسلطات التوقيـف والتفتـيش يف سـياق          ًويتضمن قانون محاية احلريات أيضا      -٦٧
ويعكس القانون التوصيات املقدمة يف إطار اسـتعراض مكافحـة اإلرهـاب            . مكافحة اإلرهاب 

 تنص على أن السلطات السابقة اليت كانت تأذن بالتوقيف والتفتـيش دون             والسلطات األمنية، واليت  
     صـارماً  شبهة معينة ودون مراعاة الضمانات املناسبة ينبغي أن يستعاض عنها بسلطة مقيدة تقييـداً             

  .ال متكّن الشرطة من توقيف وتفتيش األشخاص والسيارات دون شبهة إال يف ظروف استثنائية
د على أن الوسيلة الرئيسية للتعامل مع اإلرهابيني هي مالحقتهم من           ونواصل التأكي   -٦٨

 ولكن يف احلاالت اليت يستحيل فيها ذلك ويكون الفرد مواطنـاً          . العدالة اجلنائية خالل نظام   
 احمللية والدولية   االلتزاماتونلتزم بضمان متاشي الترحيل مع      .  ترحيله ، قد يكون ممكناً   أجنبياً

  .نساناملتعلقة حبقوق اإل



A/HRC/WG.6/13/GBR/1 

GE.12-11690 16 

وعند السعي لترحيل املواطنني األجانب املشتبه يف ضلوعهم يف أعمال إرهابية ميكننا              -٦٩
 عودته، للتأكد من االعتراف     عندالتماس ضمانات من الدولة املتلقية بشأن معاملة الشخص         

  .حبقوق الفرد اإلنسانية وعدم انتهاكها

  محاية حقوق املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء  -جيم  
            األخـذ  الـيت تـنص علـى        ١٤التوصية   ٢٠٠٨ اململكة املتحدة يف عام      قبلت  -٧٠

توجيهات االحتاد األورويب اخلاصة بأهلية احلصول على وضع الالجئ فيما يتعلق بامليـل             "ب 
وتعترف وكالـة   . ومنتثل هلذا الشرط وسنظل ممتثلني له     .  لطلب اللجوء  سبباًاجلنسي باعتباره   

ململكة املتحدة، عند االنطباق، بطلب اللجوء املستند إىل امليل اجلنسي باعتبـاره            احلدود يف ا  
وتتضمن املـذكرات التوجيهيـة   . ينطوي على اتفاقية الالجئني والتوجيهات اخلاصة باألهلية   

وقـد  .  بعينه يتطرق إىل الطلبات املتعلقة بامليل اجلنـسي        التنفيذية الصادرة عن الوكالة قسماً    
ة بالتزامات علنية بعدم إعادة األشخاص الذين لديهم أسباب وجيهة للخوف           تعهدت الوكال 

  وتـدريباً  وقد قدمت الوكالة توجيهـاً    . من التعرض لالضطهاد على أساس ميلهم اجلنسي      
حمددين إىل موظفيها املعنيني باختاذ قرارات منح اللجوء بشأن النظر يف الطلبات املـستندة إىل      

  . توجيهاهتا التنفيذيةه أيضاًامليل اجلنسي، وهو ما تعكس

  االجتار بالبشر    
 استراتيجيتها املتعلقة باالجتار بالبشر الـيت       ٢٠١١يوليه  /أصدرت احلكومة يف متوز     -٧١

حتسني إجراءات حتديد هوية الـضحايا ورعايتـهم؛        : تركز على أربعة أهداف رئيسية هي     
 احلـدود؛ وحتـسني تنـسيق    وتعزيز قدرتنا على اختاذ إجراءات مبكرة؛ والعمل بذكاء على     

وبغية تنفيذ االستراتيجية، نعمل مع طائفة      . جهودنا املبذولة يف اململكة املتحدة إلنفاذ القانون      
ويتعهـد  . من اجلهات املعنية مبا فيها اإلدارات احلكومية األخرى واملنظمات غري احلكوميـة           

ارات املفوَّضة، باإلشـراف    الفريق الوزاري املشترك بني اإلدارات، الذي يضم ممثلني من اإلد         
  .على عمل احلكومة يف هذا اجملال اهلام

 لالنضمام إىل توجيهات االحتاد األورويب بشأن االجتار بالبشر يف           أيضاً وقدمنا طلباً   -٧٢
. ٢٠١١أكتوبر  /، ووافقت املفوضية األوروبية على طلبنا يف تشرين األول        ٢٠١١يوليه  /متوز

ت املفوضة على وضع تشريع، حـسب االقتـضاء، لتنفيـذ           وتعمل وزارة الداخلية واإلدارا   
        /توجيهات االحتاد األورويب بشأن االجتار بالبشر لضمان االمتثـال هلـا حبلـول نيـسان              

وستكون يف ذلك رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع أي شكل من أشـكال              . ٢٠١٣أبريل  
  .االستغالل وسنكون صارمني مع املتجرين بالبشر
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   الترحيل القسريعمليات    
، بـإجراء   ٢٠١٠أكتوبر  /أمرت وكالة احلدود يف اململكة املتحدة، يف تشرين األول          -٧٣

استعراض الستخدام تقنيات املراقبة والتقييد على منت الطائرة، عقب وفاة الـسيد جيمـي              
وخلص هذا االستعراض األويل الذي أجري مباشرة بعد        . موبينغا خالل عملية ترحيل مربجمة    

وأُمر . اة إىل أن تلك التقنيات ليست خطرية باألساس، غري أن باإلمكان جعلها أكثر أماناً     الوف
وقد بدأ العمل التحضريي للمرحلـة      . بإجراء استعراض آخر ستنجز املرحلة األوىل منه قريباً       

) اعتماد استخدام حمسن يف وكالة احلدود حلزمة التدريبات اخلاصة باستعمال القـوة           (الثانية  
  .مباشرة) التنفيذ(ها املرحلة الثالثة وستلي

  اقتراحات إللغاء تأشرية العمال املهاجرين    
فرباير، نتائج مشاوراهتا اليت تـضمنت مقترحـات        / شباط ٢٩أعلنت احلكومة، يف      -٧٤

        / نيـسان  ٦ مـن    وسيمكن هلـؤالء، اعتبـاراً    . بشأن طرق دخول خدم املنازل األجانب     
ملكة املتحدة لفترة قصرية للعمل داخل مرتله اخلاص، ولكن لن          ، مرافقة زائر لل   ٢٠١٢أبريل  

وسيقل بذلك احتمال التعرض لإلساءة يف      . يكون بإمكاهنم تغيري مشغلهم أو اإلقامة يف البلد       
اململكة املتحدة خبفض عدد خدم املنازل األجانب الذين ميكنهم القدوم إىل البلـد، وجبعـل               

وسُتتخذ إجراءات حلمايـة خـدم املنـازل    .  للدخولمعايري الدخول أكثر صرامة للمؤهلني   
  .األجانب الذين يتعرضون لسوء املعاملة يف البلد

  محاية حقوق األفراد والفئات الضعيفة وتعزيز املساواة  -دال  

  التصدي جلرائم الكراهية    
تطلب منها تعزيز تشريعها  اليت ٢٤التوصية ، ٢٠٠٨ اململكة املتحدة، يف عام قبلت  -٧٥
       وحيـدد قـانون النظـام العـام       . لق بالكراهية العنصرية والدينية باعتباره ممارسة فضلى      املتع

جرائم تتعلق بأفعال يقصد هبا التحـريض علـى الكراهيـة           ) بصيغته املعدلة  (١٩٨٦لسنة  
وأفعال على صعيد املمارسة يقصد هبـا       ) اجلزء الثالث (العنصرية أو حيتمل أن حترض عليها       

  ). ألف-اجلزء الثالث (راهية الدينية أو الكراهية على أساس امليل اجلنسي التحريض على الك
وما فتئت اململكة املتحدة تعزز املمارسات السليمة يف عملها الرامي إىل التـصدي               -٧٦

جلرائم الكراهية، مبا يف ذلك تشريعها املتعلق بالتحريض على الكراهية على أسـاس العـرق               
وقد جرى تناول هذه املسألة ضمن منتديات منها        . لصعيد الدويل والدين وامليل اجلنسي على ا    

منظمة األمن والتعاون يف أوروبا وفريق اخلرباء التابع للمفوضية األوروبية واملعـين بـالقرار              
 بشأن مكافحة العنصرية وكره األجانب حيث تشجَّع املمارسـات       JHA/2008/913اإلطاري  

  .ضاء، والتحالف الربملاين الدويل ملكافحة معاداة الساميةالسليمة وُتتبادل بني مجيع الدول األع



A/HRC/WG.6/13/GBR/1 

GE.12-11690 18 

  اسكتلندا    
 وقانون ٢٠١٠لعام ) اسكتلندا(يف اسكتلندا، حيمي قانون العدالة اجلنائية والترخيص        -٧٧

 ضحايا جـرائم الكراهيـة   ٢٠٠٩لعام ) اسكتلندا) (ددة للعقوبة حسب الضرراملش(اجلرائم  
قانون (بتعزيز األحكام القانونية املشددة للعقوبة على اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية ودينية            

، واستحداث أحكام قانونية جديدة تشدد العقوبة على اجلرائم املرتكبة بدوافع           )٢٠١٠عام  
  ).٢٠٠٩قانون عام (اهلوية اجلنسية واإلعاقة امليل اجلنسي وتغيري 

وتواصل احلكومة االسكتلندية تشجيع احلوار بني األديان والتفـاهم بـني خمتلـف         -٧٨
اجلماعات الدينية وداخلها، من خالل متويل الرابطة االسكتلندية الوطنية املشتركة بني األديان            

األديان واملعتقدات لوضع أداة لتشجيع     ومن خالل إنشاء الفريق العامل املعين بالعالقات بني         
وقد نتج عن ذلك إصـدار منـشور يف         . خطاب بني األديان يؤدي إىل إقامة عالقات جيدة       

  ).اإلميان باحلوار (Belief in Dialogue بعنوان ٢٠١١مارس /آذار

  ويلز    
 للتصدي جلرائم الكراهية علـى      ٢٠١٢ستضع حكومة ويلز إطار عمل خالل عام          -٧٩

املعتقد، واإلعاقة، وامليل اجلنسي، وتغيري     /لف اخلصائص احملمية وهي العرق، والدين     أساس خمت 
وسيقدم املنتدى الـدعم    .  عن إنشاء منتدى يعىن مبسألة العرق      وقد أعلنا أيضاً  . اهلوية اجلنسية 

واملشورة فيما يتعلق بفهم املسائل والعقبات الرئيسية داخل مجاعـات الـسود واألقليـات              
  .ثنيةواجلماعات اإل

  آيرلندا الشمالية    
وقـانون العدالـة   ) آيرلندا الـشمالية ( املتعلق بالنظام العام   ١٩٨٧حيدد قانون عام      -٨٠

 األحكام التشريعية اليت ُيستند إليها لتحديد       ٢٠٠٤لعام  ) آيرلندا الشمالية ) (٢رقم  (اجلنائية  
 ٢٠٠٤ويفرض قانون عـام     . واجلزاءات املنطبقة عليها يف آيرلندا الشمالية     ‘ جرائم الكراهية ‘

ويف .  للعقوبة يزيد من خطـورة اجلرميـة   مشدداً على احملكمة العتبار االعتداء عامالً     شروطاً
، ستطلق وزارة العدل استراتيجية للسالمة اجملتمعية، ستـشمل التزامـات           ٢٠١٢ربيع عام   

  .ئم الكراهيةبالعمل يف إطار شراكة بني خمتلف اهليئات احلكومية للتصدي جلميع أشكال جرا

  ل يف إنكلتراحَّالغجر والرُّ    
ـ تشعر احلكومة بالقلق إزاء أوجه عدم املساواة اليت يعاين منها الغجـر والرُّ              -٨١ ل يف  حَّ

 للنظر يف سبل التصدي ألوجه عدم املساواة السائدة          وزارياً  عامالً إنكلترا، وقد أنشأت فريقاً   
وسيـصدر  .  والعمل ونظام العدالة اجلنائية    يف جماالت رئيسية مثل الصحة والتعليم والسكن      

  . تقرير مرحلي يف هذا الصددقريباً
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ونعمل على اختاذ تدابري واسعة النطاق لضمان اإلنصاف والفعالية يف توفري مواقـع               -٨٢
 مليون جنيه استرليين يف انكلترا ملساعدة       ٦٠ويشمل ذلك توفري    . ل بوجه عام  حَّمرخصة للرُّ 

ل وتـرميم  حَّ متعهدي اخلدمات املسجلني على إجياد مواقع جديدة للرُّ      السلطات احمللية وسائر  
  .ما هو قائم منها

وسيساعد برنامج التمويل على تفادي تكرار الوضع الذي شهدته مزرعة دايـل يف               -٨٣
ل غري املرخص يف مزرعة دايل موضوع إجـراءات قانونيـة           حَّفقد كان موقع الرُّ   . إيسيكس

ايا حقوق اإلنسان، ومتديد فترة االمتثال لسنتني للسماح للمقيمني     مطولة، مشلت النظر يف قض    
  .يف املوقع بإجياد مأوى بديل، وإعادة النظر من خالل تقدمي الطعون واملراجعة القضائية

  اسكتلندا    
حددت احلكومة االسكتلندية اإلجراءات اليت تتخذها للتصدي حلاالت التمييز وعدم            -٨٤

ل يف اسكتلندا لدى دراستها يف ضوء اتفاقية القضاء على          حَّالرُّ/ا الغجر املساواة اليت يعاين منه   
      وبينت تلـك الدراسـة أن املـسألة الرئيـسية          . ٢٠١١أغسطس  /التمييز العنصري يف آب   

الرحل والغجر املقيمني يف اسكتلندا هي املخيمات غري املـرخص          /فيما يتعلق جبماعيت الغجر   
 لفرقة عمل وزارية ملعاجلة مسائل اإليواء امللحة يف مشـال           اعاًونتيجة لذلك، عقدنا اجتم   . هلا

ومن املقرر أن نبـدأ     . لحَّالرُّ/شرق اسكتلندا، حضره صناع القرار احملليون وممثل عن الغجر        
وهـي اهليئـة االسـكتلندية اجلامعـة        (املناقشات مع مجعية السلطات احمللية االسكتلندية       

  .إىل السلطات احمللية بشأن املخيمات غري املرخص هلالتقدمي توجيهات ) للحكومات احمللية

  ويلز    
السفر حنو مستقبل   ‘، وثيقة بعنوان    ٢٠١١سبتمرب  /أصدرت حكومة ويلز، يف أيلول      -٨٥

ويشكل اإلطار أول وثيقـة     . )١٢(لحَّإطار عمل وخطة أداء بشأن الغجر والرُّ      ‘ للرُّحَّل   أفضل
 ويهدف إىل التصدي ألوجه عدم املساواة اليت تعاين .استراتيجية وطنية تضعها اململكة املتحدة

  . يف هذا اجملالل يف ويلز وحتديد توجيهات للسياسة العامة مستقبالًحَّمنها مجاعتا الغجر والرُّ

  تعزيز املساواة بني اجلنسني    
إدراج املنظـور    اليت تنص على     ٦التوصية  ،  ٢٠٠٨ اململكة املتحدة، يف عام      قبلت  -٨٦

كامل يف املراحل القادمة من عملية االستعراض الدوري الشامل، مبـا يف ذلـك              اجلنساين بال 
بناء بريطانيا  "وحتدد استراتيجية املساواة املشتركةُ بني احلكومات واملعنونة        . نتيجة االستعراض 

هنج حكومة اململكـة املتحـدة       )١٣(٢٠١٠ديسمرب  /، الصادرة يف كانون األول    "أكثر عدالً 
ومنذ صدور  . ساواة بني اجلنسني، وتبني عزمنا على القضاء على التمييز        الشامل للنهوض بامل  

 من املبادرات الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلـك             االستراتيجية، نفذنا عدداً  
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إنشاء جملس األعمال اليت تنظمها النساء وتوفري مليوين جنيه استرليين لدعم النساء يف إنـشاء              
  . نطاقها يف املناطق الريفيةأعماهلن وتوسيع

  اسكتلندا    
قدمت احلكومة االسكتلندية تفاصيل عن عملها املتعلق بالتصدي لعدم املساواة بني             -٨٧

اجلنسني ضمن التقرير الدوري السابع املقدم من حكومة اململكة املتحدة إىل جلنة القضاء على             
 تقارير عن التقـدم     أصدرنا أيضاً و. ٢٠١٠يونيه  /مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف حزيران      

احملرز على نطاق القطاع العام يف اسكتلندا يف سبيل حتقيق أولـويتني وزاريـتني يف اجملـال                 
  .التصدي للتمييز الوظيفي ومواجهة العنف ضد املرأة: اجلنساين مها

  ويلز    
 /شبكة ويلز النسائية للمساواة يف تـشرين الثـاين        : أنشئت شبكة مجيع نساء ويلز      -٨٨

ويتمثل دورها يف ضمان استماع حكومة ويلـز لقـضايا املـرأة وأولوياهتـا              . ٢٠١١نوفمرب  
  .والتحديات اليت تواجهها يف ويلز وكفالة مراعاة سياسات حكومة ويلز منذ البداية آلراء النساء

  آيرلندا الشمالية    
 ٢٠١٦-٢٠٠٦تتيح استراتيجية املساواة بني اجلنسني يف املناصب التنفيذية للفتـرة             -٨٩
 للمساعدة على تعميم املساواة بني اجلنسني من خـالل مجيـع سياسـات               استراتيجياً إطاراً

واستراتيجيات وأنشطة اإلدارات والوكاالت احلكومية، وتعزيز التدابري اجلنسانية ملعاجلة مـا           
غري أن نقص البيانات املتاحـة يعـين أن مـن           . حيدد من حاالت عدم املساواة بني اجلنسني      

صعب إجراء تقييم فعال بشكل مناسب ألثر املساواة عند السعي لقياس تأثري الـسياسات              ال
  .اجلديدة على املسائل اجلنسانية

  التصدي للعنف ضد املرأة    
 اليت تنص على إنشاء هيئة      ٩التوصية   اململكة املتحدة، يف استعراضها السابق،       قبلت  -٩٠

 لتحقيق قـدر     العنف املمارس على املرأة، ضماناً     رقابة استراتيجية، من قبيل جلنة تعىن مبسألة      
وأقل ما تطمح إليه احلكومـة      . أكرب من االتساق ومحاية املرأة محاية تتسم باملزيد من الفعالية         

 تـشرين   ٢٥وقد أصـدرنا، يف     . هو وضع حد جلميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات        
نداء  - النساء والفتيات بعنوان     ، رؤية استراتيجية للتصدي للعنف ضد     ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

 هتدف إىل التصدي لألسباب اجلذرية      - )١٤(من أجل وضع حد للعنف ضد النساء والفتيات       
خطة العمل املتعلق بالعنف ضد     وحتدد  . الكامنة وراء هذا العنف، ومعاجلة آثاره معاجلة كاملة       

ونعتقد أن هـذه  . الً برنامج عمل شام٢٠١١مارس / آذار٨ اليت أُطلقت يف النساء والفتيات 
ويرصـد  . االستراتيجية تتجاوز عمل هيئة أو جلنة قد تقيدها اختصاصاهتا أو بنيتها اجلامـدة      

فريق مشترك بني الوزارات، يترأسه وزير الداخلية وجملس تنفيذي على نطاق اإلدارات، خطة       
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نيـة واحلكومـة    وُتنفد االستراتيجية يف إطار شراكة مع املنظمات القانو       .  وثيقاً العمل رصداً 
  .احمللية ومنظمات األعمال ومنظمات القطاع الطوعي

وتؤيد احلكومة املبادئ العامة اليت تقوم عليها االتفاقية املتعلقة مبنع ومكافحة العنف              -٩١
ضد املرأة والعنف املرتيل، اليت تتفق مع التزامنا القوي مبكافحة العنف ضد املـرأة وتعزيـز                

ع ذلك، ال يزال هناك عدد من اجملاالت اليت ينبغـي أن تواصـل    وم. حقوق املرأة بوجه أعم   
  .احلكومة النظر فيها قبل اختاذ قرار هنائي بشأن توقيع االتفاقية أو عدم توقيعها

  ااسكتلند    
 :Safer Lives‘ وثيقة بعنوان ٢٠٠٩يونيه /أصدرت احلكومة االسكتلندية يف حزيران  -٩٢

Changed Lives - a Shared Approach to Tackling Violence Against Women in Scotland ‘ 
وقـد  ).  هنج مشترك للتصدي للعنف ضد املرأة يف اسكتلندا       -حياة خمتلفة   : حياة أكثر أماناً  (

أُعدت الوثيقة بشراكة مع مجعية السلطات احمللية االسكتلندية واجلهات املعنية الرئيسية مثـل             
. والوحدة املعنية باحلد من العنف، واجملالس الصحية      رابطة كبار ضباط الشرطة يف اسكتلندا،       

وتتضمن هذه الوثيقة توجيهات يسترشد هبا مجيع الشركاء يف عملهم املتعلق بكل جوانـب              
العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية، واالغتـصاب واالعتـداء              

. ، وتشويه األعضاء التناسـلية األنثويـة     اجلنسي، وإساءة املعاملة يف املرتل، والزواج القسري      
 لتعكس التزامنا بالتدخل املبكر والعمل الوقـائي األويل،         ٢٠١٢وستنقح الوثيقة خالل عام     

 عن احلاجة إىل اختاذ إجراءات للتصدي للعنف ضد النساء السود ونـساء األقليـات               فضالً
  .العرقية، ومجع البيانات

  ويلز    
 بالتصدي إلساءة املعاملة يف املرتل والعنف ضـد          متواصالً تلتزم حكومة ويلز التزاماً     -٩٣

املرأة يف مجيع أحناء ويلز، وتظل ملتزمة بأهداف استراتيجيتها املتكاملة للـسنوات الـست              
وقد أدت بالفعل خطة    . ٢٠١٠مارس  /اليت اسُتهلت يف آذار   " احلق يف التمتع باألمان   "املعنونة  

 لدعم االستراتيجية، إىل حتقيق بعض أهدافها ومن املقرر         التنفيذ للسنوات الثالث، اليت أُعدت    
  .٢٠١٣مارس /أن تتحقق األهداف املتبقية حبلول آذار

، ُعني أول منسق يف ويلز معين مبكافحة االجتـار بالبـشر            ٢٠١١أبريل  /ويف نيسان   -٩٤
ر ملسألة االجتار بالبشر، الذي يشمل االجتـار بالبـش        التصدي  وكاالت متعددة   تويل  لتنسيق  

  . غري آمن للمتجرين بالبشرألغراض اجلنس، وجلعل ويلز مكاناً

  آيرلندا الشمالية    
يف آيرلندا الشمالية، تركز استراتيجية وإجراءات فريق وزاري على التصدي للعنف             -٩٥

املرتيل واجلنسي واإليذاء فيما يتعلق جبميع الضحايا، وبذلك فاالستراتيجية واإلجراءات حمايدة         
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التصدي للعنف  "ُتدعم االستراتيجيتان املشتركتان بني الوكاالت ومها استراتيجية        و. جنسانياً
التصدي للعنف اجلنسي   "، واستراتيجية   ٢٠٠٥أكتوبر  /، الصادرة يف تشرين األول    "يف املرتل 
         /، الـيت اسـُتهلت يف حزيـران   "٢٠١٣-٢٠٠٨ استراتيجية إقليميـة للفتـرة      -واإليذاء  

 خطط عمل أُعدت على نطاق مجيع اإلدارات يف إطار شراكة وثيقة        ، من خالل  ٢٠٠٨يونيه  
  .مع القطاعني القانوين والطوعي

  اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل    
ففـي  .  بتعزيز وتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل        تاماً تلتزم احلكومة التزاماً    -٩٦

سنويل االعتبار الواجب هلذه االتفاقية عنـد       ، أعلّنا للربملان أننا     ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول 
  .وضع سياسات وتشريعات جديدة

 - حتفظيها األخريين ، سحبت اململكة املتحدة رمسيا٢٠٠٨ًنوفمرب /ويف تشرين الثاين  -٩٧
اليت تشري إىل األطفال احملتجزين مـع       ) ج(٣٧ اليت تتناول األطفال الالجئني واملادة       ٢٢املادة  

 بأمهية ضمان أن تكون مؤسـسات إيـواء الـشباب            ونعترف .)١٥()٢٥التوصية  (البالغني  
 لتلبية احتياجاهتم اليت ختتلف يف أغلب األحيان عن احتياجات          احملروسة مصممة ومبنية حتديداً   

ويدل رفع التحفظني كذلك على أن اململكة املتحدة مستمرة يف مهمتهما املتمثلة يف             . البالغني
الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال  على  صدقنا أيضاًوقد. حتسني حياة مجيع األطفال

 هلذه االنتـهاكات     خاصاً اهتماماًوبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، مولني         
وقدمت اململكة املتحدة تقريرهـا     . اجلسيمة حلقوق األطفال وللخطوات الالزمة ملكافحتها     

  .٢٠١١مايو /أياراملرحلي إىل األمم املتحدة يف 
، ليست لدى اململكة املتحدة أي حتفظـات        ٢التوصية   على    رداً وكما ذُكر سابقاً    -٩٨

ويعتـرب إعـالن    . على الربوتوكول االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة        
فيه وقد أوضحنا   .  وليس حتفظاً   تفسريياً احلكومة الصادر عقب التوقيع على الربوتوكول بياناً      

، غري أننا أدرجنا يف      عاماً ١٦ من سن    أن القوات املسلحة الربيطانية ستواصل التجنيد اعتباراً      
  باختاذ مجيع التدابري اجملدية لضمان عدم مشاركة من تقل أعمـارهم             واضحاً اإلعالن التزاماً 

كـول   لواجباتنـا مبوجـب الربوتو     وال نعترب ذلك خمالفاً   .  يف األعمال القتالية    عاماً ١٨عن  
  . راسخاًاالختياري الذي نلتزم به التزاماً

  اسكتلندا    
اختتمت مشاورات احلكومة االسكتلندية بشأن القانون املتعلق حبقـوق األطفـال             -٩٩

وجيري حتليل الردود والنظر يف املسائل الـيت        . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١والشباب يف   
  .التأثري على توقيت تنفيذهح وأثريت، وسُيسترشد بذلك يف وضع التشريع املقتر
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  ويلز    
‘ )ويلز(التدبري املتعلق حبقوق األطفال والشباب      ‘ نفاذ   ٢٠١١مايو  / أيار ١٦بدأ يف     -١٠٠
 وااللتزامـات للحقوق  ‘ املراعاة الواجبة ‘ الذي يفرض على حكومة ويلز إيالء        ٢٠١١لعام  

 ١واعتبـارا مـن     . )١٦(املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني       
، تنطبق ضرورة إيالء املراعاة الواجبة      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٣٠ وحىت هناية    ٢٠١٢مايو  /أيار

على قرارات حكومة ويلز فيما يتعلق بالتشريعات اجلديدة املقترحة، والـسياسات اجلديـدة          
     /ر أيـا  ١وابتـداء مـن     . املقترحة، واستعراض السياسات القائمة أو إدخال تغيريات عليها       

، ستنطبق ضرورة إيالء املراعاة الواجبة على مجيع القرارات واإلجراءات الـيت            ٢٠١٤مايو  
  .تتخذها حكومة ويلز

  آيرلندا الشمالية    
تشكل استراتيجية السنوات العشر وخطط العمل القاعدة األساسية اليت ُيستند إليها ملعاجلة              -١٠١

وتبني استراتيجية السنوات العـشر  . فاقية حقوق الطفلاألداء املخالف للحقوق املنصوص عليها يف ات    
رؤية اجلهـاز  )  تعهدنا-أطفالنا وشبابنا  (”Our Children and Young People – Our Pledge“املعنونة 

 وحتـدد سـت   .٢٠١٦ إىل عام  ٢٠٠٦التنفيذي فيما يتعلق باألطفال والشباب يف الفترة من عام          
      غـري أنـه   . يف إحرازها من خالل جمموعة من املؤشرات      نتائج رفيعة املستوى يقاس التقدم      

ال يوجد توافق سياسي يف اآلراء من أجل تنفيذ إجراءات ملعاجلة بعض القضايا املعروضـة يف     
املالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة، مثل الدفاع عن العقاب املعقول واالختيار األكادميي            

  .يف سن معينة
، وستشكل  ٢٠١١-٢٠١٠اد الصيغة النهائية آلخر بيانات الفترة        إعد وجيري حالياً   -١٠٢
وسـيتيح  . ٢٠١٦-٢٠١٢ يف اختاذ قرار بشأن طبيعة خطة العمل اجلديدة للفترة          هاماً عامالً

العمل املتعلق باألولويات احملددة إمكانية إحراز تقدم قابل للقياس يف ضوء نتائج االستراتيجية             
 من بيان السياسة العامة للعب والترفيه وخطة تنفيـذها          ويعرض كل . واتفاقية حقوق الطفل  

التزام اجلهاز التنفيذي بتلبية احتياجات األطفال والشباب فيما يتعلق باللعب والترفيه وحقهم            
  .يف املشاركة يف هذه األنشطة

  فقر األطفال    
مـن  تقدمي مزيـد   اليت تنص على ١١التوصية ، ٢٠٠٨ اململكة املتحدة، يف عام  قبلت  -١٠٣

املعلومات عما تبذله من جهود يف سبيل خفض معدل الفقر بني األطفال مبقدار النصف حبلـول                
         وأوضحت احلكومة التزامها بالقضاء على فقـر األطفـال يف الوثيقـة املعنونـة             . ٢٠١٠عام  

The Coalition: Our Programme for Government) مبـا  وعمـالً ). برناجمنا احلكومي: االئتالف 
، ٢٠١١أبريـل   / بشأن فقر األطفال، أصدرت احلكومة، يف نيسان       ٢٠١٠ينص عليه قانون عام     

  .)١٧(٢٠١٤استراتيجيتها األوىل للتصدي لفقر األطفال اليت تشمل الفترة املمتدة إىل غاية عام 
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وجتمع االستراتيجية بني إصالح نظامي الرعاية والتعليم، وزيادة حـوافز العمـل،              -١٠٤
اجز اليت تعترض العمل، وحتسني فرص حياة األطفال، بتركيز أكـرب علـى             والتصدي للحو 

  .التدخل املبكر والتدابري املتعلقة باألسرة كلها وعلى مدى احلياة
.  تدابري جديدة لتحقيق فهم أوسع ألسباب الفقر وعواقبـه         وستعتمد احلكومة أيضاً    -١٠٥

تقصاء اإلحـصائي الـسنوي     ، عندما تتاح استنتاجات االس    ٢٠١٢وسُتعرف، يف ربيع عام     
نتائج اجلهود اليت بذلتها احلكومة الـسابقة خلفـض    ،)١٨(لألسر اليت يقل دخلها عن املتوسط   

  . مع التزامها متاشيا٢٠١٠ًمعدل الفقر بني األطفال مبقدار النصف حبلول عام 

  اسكتلندا    
األطفال، من خالل   هتدف احلكومة االسكتلندية إىل التصدي للدوافع الطويلة األمد لفقر            -١٠٦

 التدابري احملددة   وضعتو. التدخل والوقاية املبكرين والتركيز على النمو االقتصادي واألهلية للعمل        
حتقيق إمكاناتنا، ومتتع اجلميع بصحة جيـدة،        (:طر الرئيسية للسياسات االجتماعية املعنونة    األيف  

. حمدِّدات الفقر االجتماعية والبنيوية    للتأثري بصورة دائمة ومستدامة على       ،)وإطار السنوات األوىل  
، تبني األولويات واإلجراءات    ٢٠١١مارس  /وقد أصدرنا استراتيجية متعلقة بفقر األطفال يف آذار       

االستراتيجية للحكومة االسكتلندية والشركاء، وتركز على زيادة موارد األسر إىل أقـصى حـد              
 ملتزمة هبدف اململكة املتحدة املتمثل يف       وتظل احلكومة االسكتلندية  . وحتسني فرص حياة األطفال   

  .٢٠٢٠القضاء على فقر األطفال حبلول عام 

  ويلز    
أصبحت حكومة ويلز وسلطاهتا احمللية وسائر اهليئات العامة فيها ملزمـة مبوجـب               -١٠٧

  .القانون بتحديد اإلجراءات اليت تتخذها للتصدي لفقر األطفال
 استراتيجية ويلز املتعلقـة     ٢٠١١ين، أصدرنا يف عام     وبغية الوفاء هبذا الشرط القانو      -١٠٨

وتبني االستراتيجية ما ميكن حلكومة ويلز أن حتققه يف املساعدة على احلد            . )١٩(بفقر األطفال 
من فقر األطفال، ال سيما يف جماالت حتسني الصحة والتعليم والنتائج االقتـصادية ألطفـال               

  .مل لقياس التقدم احملرز يف ضوء االستراتيجيةويقترن ذلك خبطة ع. األسر املنخفضة الدخل

  آيرلندا الشمالية    
 ١٧يسعى مشروع الربنامج اخلاص باحلكومة يف آيرلندا الشمالية، الذي صـدر يف               -١٠٩

، لتحسني ضمان النتائج لألطفال والـشباب األكثـر عرضـة           ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
يسورة التكلفة وبنوعية جيـدة لألطفـال؛       للخطر؛ واحلد من فقر األطفال؛ وتوفري رعاية م       

وإتاحة املساعدة املالية من صندوق احلماية االجتماعية لألسر املعسرة؛ ودعم الشباب يف إجياد     
ومثة تركيز شديد على هتيئة الظروف املواتية لتحسني النتـائج التعليميـة، ال سـيما          . العمل
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الشمالية يـشعر بـالقلق ألن تنفيـذ    غري أن البعض يف آيرلندا   . للمنحدرين من أسر حمرومة   
  . على جهود البلد الرامية إىل احلد من فقر األطفالإصالح نظام الرعاية ميكن أن يؤثر سلباً

  املفوضة املعنية باألطفال    
 التزمت احلكومة بوضع تشريعات إلعطاء املفوضة املعنية باألطفال يف إنكلتـرا دوراً             -١١٠

ونعمل . طفل ومحايتها مبا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل        يتمثل يف تعزيز حقوق ال     ملموساً
 على إدخال تغيريات تشريعية أخرى مصممة لزيادة استقاللية املفوضة عـن احلكومـة              أيضاً

وقد أجرينا مشاورات بشأن املقترحات التـشريعية وسـنقدم         . وزيادة مساءلتها أمام الربملان   
  . إىل الربملان، يف أقرب فرصة ممكنةتشريعاً

  اسكتلندا    
تتمثل املهمة الرئيسية للمفوض االسكتلندي املعين باألطفال والـشباب يف تعزيـز              -١١١

 ٢٠٠٣وقد أنشئت هذه الوظيفة مبوجب قانون عـام         . حقوق األطفال والشباب وضماهنا   
  ).اسكتلندا(املتعلق باملفوض املعين باألطفال والشباب 

  ويلز    
فال يف ويلز مؤسسة مستقلة معنية حبقوق الطفـل         يعترب مكتب املفوض املعين باألط      -١١٢

.  ويتمثل هدفها الرئيسي يف ضمان وتعزيز حقوق األطفال ورفـاههم ٢٠٠١أنشئت يف عام   
وتشمل . وجيب على املفوض، لدى ممارسة وظائفه، أن يويل االعتبار التفاقية حقوق الطفل            

يف ويلز من حيـث تأثريهـا   مهام املفوض مجيع جماالت السلطات املفوضة للجمعية الوطنية ل     
 أمام اجلمعية الوطنية لويلز بـشأن أيـة         أن يلقي عروضاً   حقوق الطفل ورفاهه، وميكنه أيضاً    

  .مسألة تؤثر يف حقوق الطفل ورفاهه يف ويلز

  آيرلندا الشمالية    
أنشئت املفوضية املعنية باألطفال والشباب يف آيرلندا الشمالية باعتبارها هيئة حكومية             -١١٣
 خلص استعراض مستقل أُمر بإجرائـه لتحديـد         ٢٠١٠ويف عام   . ٢٠٠٣ وزارية يف عام     غري

 وما زالت   فعالية وكفاءة عمل املفوضية إىل أن األساس املنطقي إلنشاء املفوضية ما زال صاحلاً            
  .تضطلع بدورها على أفضل وجه من خالل هيئة مستقلة غري خاضعة إلشراف مباشر

  العقوبة البدنية    
بالنظر يف جتـاوز التـشريع       ١٠التوصية  ،  ٢٠٠٨ اململكة املتحدة، يف عام      تقبل  -١١٤

ويعترب توفري األمان لألطفال من أوىل      . الراهن إن ظهرت احلاجة إىل محاية األطفال من العنف        
أولويات احلكومة اليت تؤكد بوضوح تام أنه ال ينبغي تعريض أي طفـل للعنـف أو سـوء      

 اململكة املتحدة بالعقوبة البدنية اليت تبلغ حد إسـاءة معاملـة   وال يسمح القانون يف  . املعاملة
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والعقوبة البدنية حمظورة يف املدارس احلكومية واملدارس اخلاصة العاملـة بكامـل            . األطفال
ويف األوسـاط   . ساعات الدوام ويف احلضانات وأوساط رعاية األطفال ويف ُدور األطفـال          

 يؤدي إىل إصابات ليـست مؤقتـة أو طفيفـة           طفلاألخرى، ميكن إدانة كل اعتداء على ال      
باعتباره اعتداء يتسبب يف ضرر جسدي فعلي أو خطري، ويف هذه احلالة، ال ميكن الدفاع عن              

  من اآلباء يستخدمون حاليـاً      قليالً وتبني البحوث أن عدداً   . االعتداء باعتباره عقوبة معقولة   
نشجع على توفري برامج تثقيفية لآلباء تستند       و. العقوبة البدنية، ونأمل أن يتواصل هذا االجتاه      

  .إىل األدلة ألهنا تعزز بدائل العقوبة البدنية للتعامل مع سلوك األطفال
وتواصل احلكومة العمل يف إطار شراكة مع حكومات أقـاليم مـا وراء البحـار                 -١١٥

لتشجيعها، حسب االقتضاء، على وضع سياسات وتشريعات تكفـل احلمايـة الـضرورية         
أما .  تشريع حيظر استخدام العقوبة البدنية يف املدارس       ولدى عدد من األقاليم حالياً    . طفاللأل

، األقاليم اليت مل تضع بعد تشريعات من هذا القبيل، فال ُتستخدم فيها العقوبة البدنية إال نادراً               
قـاليم  بل إن األ. وال ميكن اللجوء إليها، على أية حال، إال يف ظروف خاضعة ملراقبة صارمة       

  .تتجه حنو التعزيز اإلجيايب للسلوك السليم

  اسكتلندا    
حيظر القانون يف اسكتلندا معاقبة األطفال هبزهم أو ضرهبم على الـرأس أو باسـتخدام                 -١١٦

وال تقبل احلكومة االسكتلندية الضرب كأسلوب      . احلزام أو اخلف أو ملعقة خشبية أو أداة أخرى        
  . خفيفاًرب من املناسب جترمي اآلباء عن ضرب أطفاهلم ضرباًلتأديب األطفال غري أهنا ال تعت

  معدالت سجن األطفال واستخدام تقنيات التقييد    
املتعلقة بارتفـاع معـدالت      ١٨التوصية  ،  ٢٠٠٨ اململكة املتحدة، يف عام      قبلت  -١١٧

  خـالل   كـبرياً  وقد تراجع عدد الشباب احملتجزين يف إنكلترا وويلز تراجعاً        . سجن األطفال 
، بلغ متوسط عدد احملتجزين، يف أي وقت من         ٢٠١٠/٢٠١١ففي الفترة   . السنوات األخرية 

 يف  ١٦ بنـسبة    ، مما يشكل اخنفاضاً    شخصاً ٢ ٠٤٠األوقات، دون الثامنة عشرة من العمر       
وتصدر األحكام  .  شخصاً ٢ ٤١٨ حيث كان عددهم     ٢٠٠٩/٢٠١٠املائة مقارنة بالفترة    

  .خطر األحداث اجملرمني واملعاودين منهمبالسجن كمالذ أخري، وختصص أل
املطبقة علـى   " األساليب املؤملة "املتعلقة مبا يسمى     اململكة املتحدة التوصية     مل تقبل و  -١١٨

فبعض املؤسسات احملروسة اخلاصة مبن هم دون الثامنة عشرة من العمر يف إنكلترا             . األطفال
تقنيـات التقييـد    ‘( عوامـل األمل      مـن  وويلز تستخدم بالفعل تقنيات تقييد تتضمن عامالً      

 استعراض مستقل إلجراءات التقييد يف مؤسسات األحـداث احملروسـة         وخلص  ). ‘املوجعة
 ه قد يكون من الـضروري أن تـسبب         إىل أن  ٢٠٠٨يف عام   ) استعراض إجراءات التقييد  (

  من أجل منع إحلـاق ضـرر  درجة من األمل يف ظروف استثنائية، وذلك مثالً       تقنيات التقييد   
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ونوافق على عدم جواز استخدام التقنيات املوجعة يف تقييد الـشباب إال يف             . بشاب حمتجز 
  .ظروف استثنائية، عندما تستنفد مجيع النهج األخرى أو ال تؤدي إىل نتيجة

ونتيجة لتنفيذ توصيات استعراض إجراءات التقييد، ُوضع نظام جديد للتقييد هو نظـام               -١١٩
 أدىن حد وإدارهتا، لُيستخدم يف معظم املؤسسات احملروسة اخلاصة مبن هم            تقليل القيود البدنية إىل   

ويشمل هذا النظام استخدام بعض التقنيات الـيت        . دون الثامنة عشرة من العمر يف إنكلترا وويلز       
وقد خضعت مجيع التقنيات املتبعة لتقييم أجـراه        . تنطوي على إحداث قدر من األمل متحكم فيه       

) اجمللس االستشاري يف جمال التقييـد     (خصائيني الطبيني وأخصائيي العمليات     فريق مستقل من األ   
. لضمان أن تكون كل تقنية مالئمة وآمنة لالستخدام يف حق من هم دون الثامنة عشرة من العمر                

  .٢٠١٢ومن املقرر أن يبدأ استخدام نظام التقييد اجلديد يف عام 

  اسكتلندا    
مؤسسة األحداث اجملرمني التابعـة لـسجن       (لندية  تستخدم دائرة السجون االسكت     -١٢٠

جاللة امللكة يف بوملونت ومؤسسة األحداث اجملرمني التابعة لسجن جاللة امللكة يف كورنتون             
بوجه عام من أجل حتقيق توازن بني االستخدام        ‘ املوجع من أجل االمتثال   ‘تقنية التقييد   ) فيل

  حلماية املوظفني واألشخاص اآلخرين فضالً    عندما ال يكون هناك أي خيار آخر، ولكن أيضاً        
        ،ويدرَّب املوظفون على اسـتخدام مجيـع اخليـارات املخففـة أوالً           .  أنفسهم عن الشباب 

 علـى   ويدرَّب املوظفون أيضاً  . وال يستخدمون التقييد اجلسدي إال عند الضرورة القصوى       
أغلبيـة   املعلومـات مـن      استخالص وهناك املزيد من عمليات   . مراعاة السن ونوع اجلنس   

 لبيان أسبابه    يف احلاالت اليت يكون فيها التقييد ضرورياً       أيضاً) يف دار بلري ببوملونت   (الشباب  
  .من أجل احلد من احتمال حدوثه مرة أخرى

  آيرلندا الشمالية    
فيما يتعلق بالتقييد، تضطلع آيرلندا الشمالية بدور رئيـسي يف الربنـامج الـوطين                -١٢١

ومع استمرار تراجع عدد احملتجـزين،      .  تقنيات جديدة حتسن املمارسات املتبعة     الستحداث
 التزام وزاري بإيواء مجيع األشـخاص       وعقب عدد من االستعراضات املستقلة، يوجد حالياً      

، يف مركز األحداث املخـصص      ‘املصاحل الفضلى ‘دون الثامنة عشرة من العمر، مراعاة ملبدأ        
وهناك جمموعة واسعة مـن البـدائل اجملتمعيـة         . ن عملياً لغرض واحد يف أقرب وقت ممك     

لالحتجاز، مبا فيها مؤمترات الشباب املستندة إىل املبادئ اإلصالحية واملتاحة قبـل صـدور              
  .حكم احملكمة أو بعده

  حقوق املسنني    
إيالء مزيد من    اليت تنص على     ١٣التوصية  ،  ٢٠٠٨ اململكة املتحدة، يف عام      قبلت  -١٢٢

. وتنظر احلكومة مبنتهى اجلدية إىل وضع املسنني يف اجملتمع        . االهتمام حلقوق املسنني  العناية و 
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 التمييز غري املربر على     ٢٠١٠، سيحظر قانون املساواة لعام      ٢٠١٢أبريل  / من نيسان  واعتباراً
، أمـرت وزارة الـصحة بـإجراء    ٢٠٠٩ويف عام . أساس السن يف توفري السلع واخلدمات   

ني املسنني وغري املسنني يف الرعاية الصحية واالجتماعية، لينري التفكري يف           استعراض للمساواة ب  
 & Equityويتضمن الكتاب األبيض الذي أعدته دائرة الصحة الوطنيـة بعنـوان   . هذا اجملال

Excellence: Liberating the NHS) حتريـر دائـرة الـصحة الوطنيـة    : اإلنصاف واالمتياز (
 بتعزيز املساواة وتنفيذ حظر التمييز على أساس الـسن يف            حمدداً التزاماً) ٢٠١٠يوليه  /متوز(

وقد التزم الوزراء   . ، يف إطار السعي لتوفري رعاية عالية اجلودة       ةخدمات دائرة الصحة الوطني   
علنا حبظر التمييز ضد املسنني يف الرعاية الصحية واالجتماعية، ما عدا يف احلاالت اليت ميكن               

  . موضوعياًفيها تربير ذلك تربيراً

  اسكتلندا    
  .أنشأت احلكومة االسكتلندية مجعية املسنني االسكتلندية إلمساع صوت املسنني  -١٢٣

  ويلز    
 للحكومة وسائر اهليئـات      هيكلياً توفر االستراتيجية املتعلقة باملسنني يف ويلز أساساً        -١٢٤

 السكان، وتـستند    العامة يف ويلز لوضع سياسات وخطط تعاجل اآلثار املترتبة على شيخوخة          
ويف إطار االسـتراتيجية، أجنزنـا      . االستراتيجية إىل مبادئ األمم املتحدة فيما يتعلق باملسنني       

الكثري لتحسني حق املسنني يف التعبري عن آرائهم بشأن اخلدمات العامة وزيادة فرص الوصول           
اتيجية املتعلقـة   ويتمثل أحد االلتزامات الرئيسية يف االسـتر      . إىل اخلدمات وحتسني نوعيتها   

وتدافع املفوضة عن حقوق املسنني وتعمل . باملسنني يف إنشاء املفوضية املعنية باملسنني يف ويلز       
باستقاللية، ويكمن دورها يف ضمان محاية وتعزيز مصاحل املسنني يف ويلز الذين يبلغون مـن              

  . أو أكثر عاما٦٠ًالعمر 

  آيرلندا الشمالية    
 قانوناً) آيرلندا الشمالية ( املتعلق باملفوضة املعنية باملسنني      ٢٠١١أصبح مرسوم عام      -١٢٥

 تـشرين  ١٤، وُعينـت املفوضـة املعنيـة باملـسنني يف     ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٥يف  
وهي مسؤولة عن طائفة واسعة من الوظائف والواجبات والـسلطات          . ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 ملا خيدم مـصاحل      ويف جمال التحقيق، تؤديها وفقاً     التروجيية واالستشارية والتعليمية والقانونية   
 Ageing in an‘وأُطلقت االستراتيجية املتعلقة باملـسنني املعنونـة   . املسنني مجاعات وأفراداً

Inclusive Society’) وقد صاغ . ٢٠٠٥مارس /يف آذار) الشيخوخة يف جمتمع يشمل اجلميع
  . مبادئ األمم املتحدة فيما يتعلق باملسنني الستراتيجية جديدة يستند إىلاملسؤولون إطاراً
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  الرعاية االجتماعية للبالغني    
تدرك احلكومة أن هناك حاجة ملحة إىل إصالح نظام الرعاية والدعم لتوفري مزيـد                -١٢٦

من الرعاية والقدرة على التحكم فيها لألشخاص واحلد من حاالت انعـدام األمـن الـيت                
  .لك أحد أكرب التحديات أمام اجملتمع اليومويشكل ذ. يواجهها هؤالء وأسرهم

االهتمـام   ‘:محلة إشراك اجلمهور املعنونـة     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٥ يف   توانطلق  -١٢٧
لتحديد األولويات الرئيسية يف إصالح نظام الرعاية االجتماعية للبالغني، باالستناد          ‘ مبستقبلنا

 ونعمل حاليـاً  . عاية والدعم وجلنة القانون   إىل التوصيات املقدمة من اللجنة املعنية بتمويل الر       
على اختاذ خطوات حامسة لكي يتسىن للمسنني وذوي اإلعاقة التخطيط الحتياجـاهتم مـن              
الرعاية يف املستقبل واإلعداد هلا، واحلصول على رعاية عالية اجلودة عندما حيتاجون إليهـا،              

  .هاوالقدرة على اختيار نوع الرعاية والتحكم فيما يتلقونه من
ملتعلق بالرعاية والدعم والتقرير املرحلي عن متويل       الكتاب األبيض ا  كل من   وسيحدد    -١٢٨

، خططنا فيما يتعلق بتحويل نظـام الرعايـة         ٢٠١٢اإلصالح، املقرر تقدميهما يف ربيع عام       
  .ويظل هدفنا هو وضع تشريع يف أقرب وقت ممكن بعد ذلك. والدعم
ورحبنا بتحقيق  . رعاية رديئة يف أي من دوائر الرعاية      وقد أوضحنا أال جمال لتقدمي        -١٢٩

جلنة املساواة وحقوق اإلنسان يف الرعاية املرتلية للمسنني، وسنضمن مراعاة التوصـيات يف             
  .اخلطط اليت سيحددها الكتاب األبيض

  اسكتلندا    
 مع شركاء على وضع برنامج عمل إلعادة بلورة         تعمل احلكومة االسكتلندية حالياً     -١٣٠

ويركز الربنامج على حتسني النتائج، وُيعترف باحلاجة إىل        . خدمات الرعاية املقدمة للمسنني   
  . يف هذا العمل رئيسياًمواصلة ترسيخ حقوق اإلنسان يف خدمات الرعاية باعتبارها عنصراً

  ويلز    
 يف ويلز إىل حتسني نوعية حياة األشـخاص  My Home Life Cymruيهدف برنامج   -١٣١

ويسعى الربنامج، يف إطار    . شون يف دور رعاية املسنني أو يزوروهنا أو يعملون فيها         الذين يعي 
مثانية مواضيع شاملة، لتوفري أدوات عملية يسهل الوصول إليها ملساعدة قطاع دور الرعايـة              

  .يف دعم املقيمني املسنني يف حتسني نوعية حياهتم إىل أقصى حد
 يف ويلـز    ً متسقا ً قانونيا ً، ألول مرة، إطارا   )ويلز(وسيتيح قانون اخلدمات االجتماعية       -١٣٢

للخدمات االجتماعية يستند إىل املبادئ اليت نعتز هبا يف ويلز، وسيضمن أن يكـون للـسكان                
وسيبسط إمكانية احلصول على اخلدمات وسيـشمل       . صوت قوي وقدرة حقيقية على املراقبة     

سواء، وسيدمج قدر اإلمكان الترتيبـات      خدمات الرعاية االجتماعية لألطفال والبالغني على ال      
  .الالزمة للفئتني لكي ُتقدَّم خدمات الرعاية االجتماعية على أساس احلاجة ال على أساس السن
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  آيرلندا الشمالية    
 من التحـديات  تواجه خدمات الرعاية االجتماعية للبالغني يف آيرلندا الشمالية كثرياً      -١٣٣

ى يف اململكة املتحدة، وقد اتُّفق على عملية إصالح علـى           نفسها اليت تواَجه يف جماالت أخر     
ثالث مراحل لتحديد الوجهة والدعم املقبلني خلدمات الرعاية االجتماعية للبالغني يف آيرلندا            

وستنطلق هذه العملية يف وقت الحق يف فصل الربيع بعرض ورقة على مشاورات             . الشمالية
  .يسية املعنية واملشاركة فيهاعامة لتشجيع املناقشة بشأن املسائل الرئ

  احلق يف التنمية    
وقد حددنا سـبل حتقيـق      . تواصل احلكومة التزامها منذ عهد بعيد بالتنمية الدولية         -١٣٤

 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل يف املساعدة اإلمنائية اخلارجية ٠,٧هدفنا املتمثل يف إنفاق 
  .٢٠١٣حبلول عام 

  اسكتلندا    
احلكومة االسكتلندية التنمية الدولية من خالل صندوقها اخلاص بالتنمية الدوليـة           تدعم    -١٣٥

 ماليني جنيه استرليين، ويقدم التمويل مباشرة إىل املنظمات اخلريية واإلمنائيـة            ٩الذي تبلغ قيمته    
  .ملساعدة بعض أضعف الفئات السكانية يف العاملاليت تعمل مع منظمات شريكة داخل البلد 

  األقاليم التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار  -خامساً  

  جريسي    
قدمت جريسي ورقات بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب واتفاقية القضاء             -١٣٦

على التمييز العنصري، وقدمت معلومات إضافية عن مسائل أثارهتا اللجنة املعنية بـاحلقوق             
  . من اللجنة األوروبية ملنع التعذيبقت وفداًاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، وتل

) جريسـي (، أصدرت واليات جريسي قانون االعتراف بنوع اجلنس         ٢٠١٠ويف عام     -١٣٧
الذي ينص على االعتراف القانوين يف جريسي باألشخاص الذين يغريون هويتهم اجلنسية، لكـي              

اص الذين هم من نفس جنسهم      يتسىن هلم التمتع بأي حق من احلقوق اليت مينحها القانون لألشخ          
، الـذي يعطـي     )جريسي( قانون القران املدين املثلي      ٢٠١١وسنت الواليات يف عام     . املكتسب

  .لألزواج املثليني يف جريسي نفس ما للمتزوجني من حقوق وواجبات

  غرينسي    
 يف تقارير اململكة املتحدة إىل جلنة األمـم املتحـدة           ٢٠٠٨أسهم اإلقليم منذ عام       -١٣٨

ناهضة التعذيب واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة القضاء على           مل
وتراعى يف  . )٢٠(التمييز العنصري، واستضاف زيارة قامت هبا جلنة جملس أوروبا ملنع التعذيب          
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. )٢١(ناألحكام الصادرة يف احملاكم احمللية السوابق القضائية للمحكمة األوروبية حلقوق اإلنسا          
 على االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان      وقد اعتمدت احملكمة العليا يف اململكة املتحدة أيضاً       

فيما يتعلق باستعراض قضائي لقانون إصالح جزيرة سارك، خلصت فيه إىل أن القانون ميتثل              
  .)٢٢( من الربوتوكول األول٣للمادة 

  جزيرة مان    
، سريان تشريع حلظر التمييز يف توفري الـسلع         ٢٠٠٨بدأ يف جزيرة مان، منذ عام         -١٣٩

واخلدمات على أساس العرق أو األصل اإلثين، وحظر استخدام العقوبة البدنية ضد القصر يف              
مجيع األوساط التعليمية، والسماح بعقد القران املدين املثلي لألزواج مـن نفـس اجلـنس،               

وتوجد تـشريعات   . هلوية اجلنسية واالعتراف القانوين باجلنس املكتسب لألشخاص مغايري ا      
  .أخرى بشأن املساواة قيد اإلعداد

  أقاليم ما وراء البحار    
تواصل احلكومة تشجيع حكومات أقاليم ما وراء البحار على التقيد بنفس معـايري               -١٤٠

وقد بدأ منذ   . حقوق اإلنسان األساسية اليت يتوقعها الربيطانيون من حكومة اململكة املتحدة         
جزر كاميـان، وسـانت هيلينـا،       : سريان دساتري جديدة يف مخسة أقاليم هي       ٢٠٠٩عام  

ويتضمن كل واحد . وأسانسيون وتريستان دا كوهنا، وجزر فوكالند، وبيتكرن ومونتسريات       
 من احلقوق األساسية، يهدف كحد أدىن إىل ضمان          أو حمدثاً   جديداً من هذه الدساتري فصالً   

  .وق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالمتثال لالتفاقية األوروبية حلق
، اتفق مجيع ما تبقى من أقاليم ما وراء البحار اليت تنطبق عليهـا              ٢٠٠٨ومنذ عام     -١٤١

 من فترات متجـددة     االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان على املوافقة، على أساس دائم بدالً         
تصاص الدائرة العليا للمحكمة األوروبية حلقـوق       مدة الواحدة منها مخس سنوات، على اخ      

.  من األفراد أو املنظمات غري احلكومية أو جمموعات من األفـراد    الشكاوىاإلنسان يف تلقي    
  .ويعين ذلك أن مجيع األقاليم املعنية أصبحت جتيز احلق يف التظلم الفردي على أساس دائم

ن يف أقاليم ما وراء البحار يركـز        ومتول احلكومة مشروعني يف جمال حقوق اإلنسا        -١٤٢
أحدمها على مساعدة احلكومات على حتسني إعمال حقوق اإلنسان من خالل جمموعة مـن            
حلقات العمل التدريبية وبتقدمي املساعدة واملشورة املتخصصتني؛ أما املشروع الثـاين فهـو             

  .ق حبماية األطفالمصمم لتحسني عملية وضع السياسات وتنفيذها واملمارسة املهنية فيما يتعل

  التطلع إىل املستقبل  -سادساً  
 بعملية االستعراض الدوري الشامل والدور اهلام الـذي تؤديـه يف             تاماً نلتزم التزاماً   -١٤٣

وسنشرك منظمات اجملتمع املدين يف اختاذ قرارات       . حتسني حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء العامل      
فل وجود استراتيجية للتنفيذ متفق عليهـا وميكـن         بشأن التوصيات اليت ينبغي قبوهلا، مما يك      

  .تطبيقها يف ظل قلة املوارد يف القطاعني القانوين والطوعي
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Notes 

 1 For full explanation of the UK’s Constitutional and Legal Structure see 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.GBR.5.pdf paras 588-605 

 2 A summary of the key points of these events can be found at http://www.justice.gov.uk/human-
rights/universal-periodic-review  The Welsh Government hosted a stakeholder roundtable on 10th 
February 2012.  The views from this meeting will feed into the wider UPR process. 

 3 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session1/GB/UKmid_term_report2010.pdf 
 4 http://www.scottishhumanrights.com/ 
 5 http://www.nihrc.org/ 
 6 http://www.legislation.gov.uk/asp/2006/16/contents 
 7 http://www.parliament.uk/documents/commons-committees/home-affairs/HC%201456-

I%20Final%20Report.pdf 
 8 The time limits being 40 days (summary cases) 140 days (solemn cases) and 110 days (Sheriff and 

Jury Cases). 
 9 www.bahamousainquiry.org/report/index.htm 
 10 http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/uk-involvement-detainees-overseas-counter-

terrorism-operations 
 11 http://www.homeoffice.gov.uk/publications/counter-terrorism/review-of-ct-security-powers/ 
 12 http://wales.gov.uk/topics/housingandcommunity/communitycohesion/publications/travelling 

toabetterfuture/?lang=en 
 13 http://www.homeoffice.gov.uk/publications/equalities/equality-strategy-publications/equality-

strategy/equality-strategy-large-print?view=Binary 
 14 http://www.homeoffice.gov.uk/crime/violence-against-women-girls/ 
 15 The UK did not initially accept recommendation 25 to withdraw its final two reservations against the 

UNCRC - We have since implemented it. 
 16 http://www.legislation.gov.uk/mwa/2011/2/contents 
 17 http://www.education.gov.uk/childrenandyoungpeople/families/childpoverty/a0076385/child-poverty-

strategy 
 18 Households Below Average Income 
 19 http://wales.gov.uk/topics/childrenyoungpeople/poverty/newcpstrategy/?lang=en 
 20 The subsequent report and response can be found at: http://www.cpt.coe.int/en/states/gbr.htm 
 21 Law Officers of the Crown v Le Billon Guernsey Court of Appeal, 15 September 2011. 
 22 R (on the application of Barclay and others) v Secretary of State for Justice and others [2009] UKSC 9. 

        
 


