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وإننا ننظـر   . إن اململكة املتحدة ملتزمة التزاماً راسخاً باالستعراض الدوري الشامل          -١
يف جمال حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء فريدة وهامة للغاية لتقاسم أفضل املمارسات     كآلية   يهإل

  .على أرض الواقعباستمرار تعزيز حتسني حقوق اإلنسان لالعامل، و
 توصية املقدمة   ١٣٢  البعناية  حكومة اململكة املتحدة    ومن هذا املنطلق، استعرضت       -٢

اليت فُوضت إليهـا الـسلطة يف       ر مع اإلدارات    التشاوهلا ب االستعراض الدوري الشامل    أثناء  
مـن  حكومة اململكة املتحـدة     طلبت  ذلك،  وفضالً عن   . يرلندا الشمالية آاسكتلندا وويلز و  

مت  اليت  تقدمي آرائهاوغريها من منظمات اجملتمع املدينفيها حلقوق اإلنسان املؤسسات الوطنية  
اإلفادة بـأن اململكـة    نتمكن من   يسرنا أن   ذلك  لونتيجة  . خالل مداوالتنا ملياً  فيها  التفكري  

  .بالكامل أو جزئياًتوصية  ٩١املتحدة قادرة على قبول 
لمملكة املتحـدة   الواردة يف التقرير الوطين ل    واضيع  امل حولاإلضافة  تتمحور هذه   و  -٣

وثيقـة  ُتـستكمل ب  هذه اإلضافة   ، فإن   الشفافيةوحرصاً على   . ٢٠١٢مارس  /ذارآاملقدم يف   
اليت  اتمبا يف ذلك التوصي   (بشأن مجيع التوصيات    اململكة املتحدة   موقف حكومة   مرفقة تبني   

حسب ترتيبها العددي وتتضمن مسامهات من اإلدارات اليت        ) ظى بدعم اململكة املتحدة   حتال  
وميكـن  . فُوضت إليها السلطة بشأن هذه التوصيات اليت تقع ضمن اختصاصاهتا اليت ُمنحتها           

 /http://www.ohchr.org/EN/HRBodiesعلى املوقع الـشبكي ة ـقذه الوثيـاالطالع على ه

UPR/Pages/GBSession13.aspx.  
ندعم فيها  اليت  التوصيات  التوصيات اليت حتظى بدعم اململكة املتحدة بالكامل هي         و  -٤
ل  قبواململكة املتحدة أيضاًويسر . وراءها يف آن معاً واليت ميكنناً تطبيقها عملياًبدأ املروح أو ال

 بالفعل، دون أن    تنفيذهاجيري  إجراءات  املتعلقة ب تلك  التوصيات اليت قمنا بالفعل بتنفيذها أو       
  .يةجهودنا احلالية غري كافأن  نعترب نا أن،بأي حال من األحوالذلك، يعين 
فيهـا  ندعم  التوصيات اليت   هي  جزئياً  التوصيات اليت حتظى بدعم اململكة املتحدة       و  -٥

       قانونيـة  منها ال ها إال جزئياً بسبب عوامل      على تنفيذ لكننا غري قادرين    روح ومبدأ التوصية    
نعترب أنفسنا  واململكة املتحدة مبدأ التوصية     فيها  تضمن أيضا توصيات تدعم     تو. دستوريةالأو  

تقـصر دون   أهنا  أي اقتراح بأن جهودنا احلالية غري كافية أو         ن هبا دون أن ندعم      وأننا ملزم 
  .حمدديف جمال  دة املتبعةاملمارسة اجلي

        الـيت  هي بصورة عامة التوصـيات      التوصيات اليت ال تتمتع بدعم اململكة املتحدة        و  -٦
املبـادئ وراء   ال يسعنا أن نلتزم بتنفيذها يف هذه املرحلة، سواء وافقنا أم مل نوافـق علـى                 

يد البحث؛ أو تلك الـيت      املوضوع ق بشأن  مبراجعة موقفنا    مؤخراًتلك اليت قمناً    التوصية، أو   
  .رفضنا فيها االدعاءات املقدمة

ـ ذلك، فإن حكومة اململكة املتحدة تدرك أن عدد القضايا اليت أثار          وفضالً عن     -٧ ا هت
االستعراض  يف إطار    بالغاهتاؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري احلكومية يف         امل
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لمملكة املتحدة أو يف توصيات الفريـق        ل مل تنعكس خالل احلوار التفاعلي    الدوري الشامل   
األشخاص ذوي اإلعاقة وضـحايا     ومن األمثلة يف هذا الصدد مثال حقوق املسّنني         والعامل،  
ومن . املساعدة القانونية املتعلقة ب ، مبا يف ذلك تنفيذ اإلصالحات       القضاءوالوصول إىل   اجلرمية  

كجزء مـن  متابعتها بصورة منفصلة نعتزم بل إننا  ،يف اإلضافة املسائل  هذه  متابعة   غري الالئق 
االسـتعراض  الـواردة يف    توصـيات   الفيما يتعلق ب  اجملتمع املدين   مع  التعاطي  مبواصلة  التزامنا  

فإننا توخينا العنايـة    وباملثل،  . معاهداتاملنشأة مبوجب   يئات  اهلالدوري الشامل ومالحظات    
اليت االستعراض الدوري الشامل عملية ناء قُدِّمت أثالدول األعضاء اليت    أسئلة   على   ةًللرد كتاب 

  .يف توصيات الفريق العاملُتتناول اليت مل احلوار التفاعلي أو أثناء  عليها بالكامل رّدمل ُي
احملـرز  التقدم  بشأن  الفريق العامل   ملتزمة بتقدمي معلومات حمدثة إىل      اململكة املتحدة   و  -٨

وباإلضافة إىل موافقة اململكة املتحـدة      . ٢٠١٤ يف عام    ،تقرير منتصف املدة  من خالل تقدمي    
بإحراز تقدم فإهنا وافقـت     الفريق العامل املعين    على تقدمي معلومات حمدثة بشأن التوصيات إىل        

، على تقدمي معلومات حمدثة عن موقفها إزاء التوصيات اليت          ٢٠١٢عام  ل هااستعراضأيضاً، أثناء   
واملنظمات غـري   حلقوق اإلنسان   املؤسسات الوطنية   إزاء  ها  تزامالهذا هو جزء من     و .مل تقبلها 
األساسـي  بـأن اهلـدف     النظر واالعتـراف    مجيع التوصيات قيد    املتمثل يف إبقاء    و احلكومية

 - على أرض الواقع  باستمرار  حقوق اإلنسان   املتمثل يف حتسني     -الستعراض الدوري الشامل    ل
  .خرآبرحابة صدر من استعراض إىل تقبل التوصيات البلدان واصلت إذا بلوغه إال ال ميكن 

   حملياًتنفيذ حقوق اإلنسانوقوق اإلنسان الدولية حلليات اآل    
  :اململكة املتحدةالواردة أدناه بدعم التوصيات  حتظى  -٩

 ٢٤-١١٠ و ٢٢-١١٠ و ٢١-١١٠ و ١٠-١١٠ و ٧-١١٠ و ٥-١١٠ و ٢-١١٠  
 ٣٩-١١٠ و ٣٨-١١٠ و ٣٧-١١٠ و ٣٦-١١٠ و ٣٢-١١٠ و ٣٠-١١٠ و ٢٩-١١٠و
  .١٢٤-١١٠ و٤٨-١١٠ و٤٧-١١٠ و٤٦-١١٠ و٤٥-١١٠و

  :اململكة املتحدة من بدعم جزئين الواردتان أدناه اتالتوصي حتظى  -١٠
  .٣٤-١١٠و ٤-١١٠
  :التوصيات التالية بدعم اململكة املتحدة ال حتظى  -١١

 ١٢-١١٠ و ١١-١١٠ و ٩-١١٠ و ٨-١١٠ و ٦-١١٠ و ٣-١١٠ و ١-١١٠  
 ١٩-١١٠ و ١٨-١١٠ و ١٧-١١٠ و ١٦-١١٠ و ١٥-١١٠ و ١٤-١١٠ و ١٣-١١٠و
 ٣١-١١٠ و ٢٨-١١٠ و ٢٧-١١٠ و ٢٦-١١٠ و ٢٥-١١٠ و ٢٣-١١٠ و ٢٠-١١٠و
  .٣٥-١١٠و
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  احلقوق واملسؤوليات    
  :اململكة املتحدةبدعم التوصيات التالية  حتظى  -١٢

  .١٠١-١١٠و ١٠٠-١١٠ و٩٨-١١٠ و٩٧-١١٠  

  العدالة واألمن    
  :اململكة املتحدةبدعم التوصيات التالية  حتظى  -١٣

 )١(٨٨-١١٠ و ٨٧-١١٠ و ٨٦-١١٠ و ٨٥-١١٠ و ٨٤-١١٠ و ٨٣-١١٠  
 ١٢٥-١١٠ و ١٢٣-١١٠ و ١٢١-١١٠ و ١٢٠-١١٠ و ١١٩-١١٠ و ٨٩-١١٠و
  .٢٨-١١٠ و١٢٦-١١٠و

  :ململكة املتحدةمن ا بدعم جزئيالتوصيات التالية  حتظى  -١٤
  .١١٨-١١٠ و٨٢-١١٠ و٦٨-١١٠ و٦٧-١١٠ و٥٨-١١٠ و٥٦-١١٠  

  :بدعم اململكة املتحدةالتوصيات التالية  ال حتظى  -١٥
 ٩٢-١١٠ و ٨١-١١٠ ٥٧-١١٠ و ٥٥-١١٠ و ٥٤-١١٠ و ٣٣-١١٠  

  .١٢٧-١١٠و ١٢٢-١١٠و

   اللجوءوملتمسيمحاية حقوق املهاجرين والالجئني     
  :اململكة املتحدةبدعم التوصيات التالية  حتظى  -١٦

  .١٠٩-١١٠و ١٠٧-١١٠ و٩٣-١١٠ و٧٤-١١٠ و٧٣-١١٠ و٧٢-١١٠  
  :ململكة املتحدةمن ا بدعم جزئيالية التوصيات الت حتظى  -١٧

 ١١١-١١٠ و ١١٠-١١٠ و ١٠٨-١١٠ و ٧٦-١١٠ و ٧٥-١١٠ و ٤٤-١١٠  
  .١١٤-١١٠و ١١٣-١١٠ و١١٢-١١٠و

  :اململكة املتحدة التوصيتان الواردتان أدناه بدعم ال حتظى  -١٨
  .١٥-١١٠و ٩٩-١١٠  

  وتعزيز املساواةاجملموعات املستضعفة محاية حقوق األفراد و    
  :اململكة املتحدةبدعم التوصيات التالية  ىحتظ  -١٩

__________ 

 ".مبادئ بانكوك"على أهنا سياسة بشأن السجينات تتطابق مع " إدماج"تفسر اململكة املتحدة كلمة  )١(
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 ٥٠-١١٠ و ٤٩-١١٠ و ٤٣-١١٠ و ٤٢-١١٠ و ٤١-١١٠ و ٤٠-١١٠  
 ٦٣-١١٠ و ٦٢-١١٠ و ٦٠-١١٠ و ٥٩-١١٠ و ٥٣-١١٠ و ٥٢-١١٠ و ٥١-١١٠و
 ٩٦-١١٠ و ٩٠-١١٠ و ٧١-١١٠ و ٧٠-١١٠ و ٦٩-١١٠ و ٦٥-١١٠ و ٦٤-١١٠و
  .١١٧-١١٠و ١١٦-١١٠ و١٠٦-١١٠ و١٠٣-١١٠و

  :ململكة املتحدةمن ا بدعم جزئي  الواردتان أدناه التوصيتانحتظى  -٢٠
  .٩١-١١٠ و)٢(٦٦-١١٠  

  :بدعم اململكة املتحدةالواردة أدناه التوصيات  ال حتظى  -٢١
 ٩٤-١١٠ و ٨٠-١١٠ و ٧٩-١١٠ و ٧٨-١١٠ و ٧٧-١١٠ و ٦١-١١٠  

  .١٠٢-١١٠ و٩٥-١١٠و

  التنمية الدولية    
  :تحدةاململكة املالواردة أدناه بدعم التوصيات  حتظى  -٢٢

  .١٣١-١١٠و ١٣٠-١١٠ و١٢٩-١١٠و )٣(١٠٥-١١٠ و١٠٤-١١٠  

   االستعراض الدوري الشاملتوصيات خارج نطاق    
خارج نطاق االستعراض   تقع  اململكة املتحدة أن هذه التوصية      تعتقد   -١٣٢-١١٠  -٢٣

اللتزاماهتا مبوجـب املعاهـدات الدوليـة    راجعة امتثال الدول    الذي ُوضع مل   الدوري الشامل 
  .قوق اإلنساناملتعلقة حبااللتزامات الطوعية  ووق اإلنسان، ومعايري حقوق اإلنسانحلق

        

__________ 

 يقدم  ٢٠١٠اململكة املتحدة جزئياً هلذه التوصية يوضح أهنا تعترب أن قانون املساواة لعام             إن موافقة حكومة     )٢(
محاية كافية وشاملة من التمييز وبذلك فإهنا ترفض أي مزاعم بأن جهودنا احلالية غري كافيـة أو أهنـا دون           

حلكومة ملتزمة مبراجعة   ومع ذلك، وكما مت بشأن مجيع التشريعات اجلديدة، فإن ا         . مستوى املمارسة اجليدة  
ويشكل النظر يف فعالية السياسات يف جمال       .  لضمان تطبيقه وفقاً للغرض املنشود منه      ٢٠١٥القانون يف عام    

 .مكافحة التمييز جزءاً من هذا االستعراض
 ولكـن بعـد     ١٠٥-١١٠ترى اململكة املتحدة أن الوفد األملاين مل يتح له الوقت الكايف لتقدمي توصـيته                )٣(

ر مع الوفد لتحديد املعىن احلقيقي للتوصية، فإن اململكة املتحدة فسرت التوصية على النحـو التـايل               التشاو
 ".االعتراف الكامل حبق اإلنسان يف مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي"


