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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة األوىل
  ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨- ٧جنيف، 

  وق اإلنسان،ـه املفوضية السامية حلقات أعدتـجتميع للمعلوم
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥وفقاً للفقرة 

  *اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا   
 والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحـدة الرمسيـة ذات                 يف ذلك املالحظات  

. وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان                . الصلة
 بصورة منهجية يف حواشي هناية      وذُكرت. وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان         

وبالنظر إىل كون وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، . النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير
ويف حالة عـدم وجـود      . ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخياً يلي         

وملا كان هذا   . عتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحلة          معلومات حديثة، أُخذت يف اال    
التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز    

املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع أو إىل /بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  .اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  

  

  ــــــــــــــ

  .مل يتحقق حمررو األمم املتحدة من صحة املعلومات واإلحاالت الواردة يف هذه الوثيقة قبل تقدميها للترمجة  *  
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
 تاريخ التصديق أو 
 التحفظات/اإلعالنات االنضمام أو اخلالفة

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز        
 العنصري

  ال): ١٤ املادة(شكاوى األفراد   )٣(نعم  ٠٧/٠٣/١٩٦٩

لعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية         ا
 واالجتماعية والثقافية 

  --  )٥(نعم  )٤(٢٠/٠٥/١٩٧٦

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول       )٦(نعم  ٢٠/٠٥/١٩٧٦  العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
  نعم): ٤١

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص       
 والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة      باحلقوق املدنية 

  اإلعدام

  --  ال يوجد  ١٠/١٢/١٩٩٩

اتفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز           
  ضد املرأة

  --  )٧(نعم  ٠٧/٠٤/١٩٨٦

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيـع       
  أشكال التمييز ضد املرأة

): ٩ و ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال يوجد  ١٧/١٢/٢٠٠٤
  نعم

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة       
  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق   )٨(نعم  ٠٨/١٢/١٩٨٨
املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول     

  )نعم: ٢١
  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 

مناهضة التعـذيب   الربوتوكول االختياري التفاقية    
وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو          

  الالإنسانية أو املهينة

  -  ال يوجد  ١٠/١٢/٢٠٠٣

  -  )٩(نعم  ١٦/١٢/١٩٩١  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل       

  املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
  -  )١٠(نعم  ٢٤/٠٦/٢٠٠٣

 الربوتوكول االختياري األول للعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             : طرفاً فيها  )١١(هدات األساسية اليت ليست اململكة املتحدة     املعا
توقيـع  (والسياسية، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة    

توقيع فقـط،   (، االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من أشكال االختفاء القسري، اتفاقية محاية األشخاص ذوي اإلعاقة                )٢٠٠٠فقط،  
  ، الربوتوكول االختياري التفاقية محاية األشخاص ذوي اإلعاقة، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع املهاجرين وأفراد أسرهم)٢٠٠٧

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة       رى ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخ
  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )١٢(بروتوكول بالريمو
  نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث      )١٣(الالجئون وعدميو اجلنسية

 ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ املؤرخة   اتفاقيات جنيف 
  )١٤(والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا

 نعم    

  نعم      )١٥(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحـدة للتربيـة      (اتفاقية اليونسكو   
  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) والعلم والثقافة

  ال    
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اململكـة  (ّسع اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلنـدا الـشمالية          اقترحت جلنة حقوق الطفل أن تو       - ١
 حبيث يشمل أقاليمهـا فيمـا وراء   ١٣٨ ورقم ١٨٢نطاق تطبيقها التفاقييت منظمة العمل الدولية رقم     ) املتحدة
 باحلقوق ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بسحب حتفظ اململكة املتحدة على العهد الدويل اخلاص. )١٦(البحار

 ٩ من املادة    ٣ وبإعالن سحب إشعار اململكة املتحدة اخلاص باالستثناء فيما يتعلق بالفقرة            )١٧(املدنية والسياسية 
 أخطرت اململكة املتحدة األمني العام، وفقاً اللتزامهـا الـدويل     ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٥ويف  . )١٨(من ذلك العهد  
 ٢٠٠٥مارس  / آذار ١٤ املدنية والسياسية، بأهنا قد أوقفت يف         من العهد الدويل اخلاص باحلقوق     ٤مبوجب املادة   

 اخلاص مبكافحـة اإلرهـاب،      ٢٠٠١تطبيق صالحية القبض واالحتجاز املوسعة املنصوص عليها يف قانون عام           
، ٢٠٠٤ويف عام . )١٩(صبحت ُتنفذ مرة أخرى منذ ذلك احلني    أواجلرمية، واألمن، وبأن أحكام العهد ذات الصلة        

. )٢٠( من االتفاقيـة   ٢٢ناهضة التعذيب اململكة املتحدة إىل إصدار اإلعالن املنصوص عليه يف املادة            دعت جلنة م  
، أو إىل االنضمام إليها،     )٢١(وُدعيت اململكة املتحدة إىل التصديق على صكوك معينة من صكوك حقوق اإلنسان           

من جلنة القـضاء علـى التمييـز        ، وُدعيت، بشكل أكثر حتديداً،      )٢٢(وإىل سحب حتفظاهتا على معاهدات معينة     
  .)٢٣( من االتفاقية١٤العنصري إىل إصدار اإلعالن االختياري املتعلق باملادة 

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 
. )٢٤(٢٠٠٠ حيز النفاذ يف عام      ١٩٩٨رحبت أربٌع من هيئات املعاهدات بدخول قانون حقوق اإلنسان لعام             - ٢

اهدات باختاذ تدابري تشريعية شىت بشأن معايري الرعاية، والعالقات بني األعـراق،            ورحبت أيضاً ثالث من هيئات املع     
والحظت جلنة مناهضة التعـذيب سـن       . )٢٥(والتمييز على أساس اإلعاقة، وإصالح الشرطة، ونظم تقدمي الشكاوى        

ـ                شأن آليـات   قانونني تشريعيني بشأن حقوق اإلنسان يتعلقان بقضاء غرينسي وجزيرة مان وسن قانون تـشريعي ب
  .)٢٦(الشكاوى من أجل برمودا

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية   - ٣
فعلى . )٢٧(واالجتماعية والثقافية، وجلنة حقوق الطفل عن القلق بشأن درجة جتسيد معاهداهتا يف النظام القانوين احمللي              

بيل املثال أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن أسفها لعدم منح البلد، رغم جتسيده حقوقاً كثرية منصوصاً عليها                  س
، نفـس   ١٩٩٨يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية من خالل قانون حقوق اإلنسان الذي أصدره عام                

 ٢٦ك العهد، ومن بينها احلقوق اليت تتضمنها أحكام املادتني          مستوى احلماية للحقوق األخرى املنصوص عليها يف ذل       
وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن أسفها لعدم جتسيد العهد حىت اآلن يف               . )٢٨(٢٧و

  .)٢٩(قوانني البلد ولعدم وجود نية لدى اململكة املتحدة للقيام بذلك يف املستقبل القريب
  قوق إنساينواحلهليكل املؤسسي  ا- جيم 

 رأت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن عدم وجود هيئة لتنفيذ قانون حقوق اإلنسان               ٢٠٠٣يف عام     - ٤
 وكانت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قد   )٣٠(قد يقّوض فعالية القانون وأوصت بالتبكري باختاذ قرار يف هذا الصدد          

ملكة املتحدة يف إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان لديها والية شاملة لتـوفري              بأن تنظر امل   ٢٠٠١أوصت يف عام    
ورحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وجلنة مناهضة         . )٣١(وتأمني ُسُبل انتصاف فعالة   

اء جلنة آيرلندا الشمالية حلقوق التعذيب، وجلنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإنش     
وقد . )٣٢(، وبإنشاء هيئتني ملعايري الرعاية من أجل إنكلترا وويلز        )١٩٩٨(اإلنسان مبوجب قانون آيرلندا الشمالية      

  .)٣٣(٢٠٠٦أكتوبر / يف تشرين األول"A"ُمنحت جلنة آيرلندا الشمالية حلقوق اإلنسان مركز 
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وجلنة مناهضة التعذيب بإنشاء هيئات لفحص الشكاوى املقدمـة         ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        - ٥
ورحبت جلنة الطفل بإنشاء منصب مفوض مستقل لشؤون األطفال يف ويلز، ولكنها كانت قلقة . )٣٤(ضد الشرطة

ورحبت باخلطط الرامية إىل إنشاء مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان خاصـة           . إزاء الصالحيات احملدودة املخولة له    
 يف آيرلندا الشمالية ويف اسكتلندا، غري أهنا كانت تشعر بقلق بالغ ألن الدولة الطرف مل تنـشئ بعـد                    باألطفال

  .)٣٥(مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان خاصة باألطفال يف إنكلترا
   التدابري السياساتية- دال 

ال دعم اللجـوء ويف     أشادت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتدابري املتخذة على صعيد السياسات يف جم              - ٦
وأشارت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إىل عدم وجود خطة عمل وطنية             . )٣٦(جمال العنصرية 

بشأن حقوق اإلنسان وأوصت بأن تعزز اململكة املتحدة ترتيباهتا املؤسسية يف جمال وضع تشريع وسياسة وطنيني بشأن                 
وكانت اللجنة املعنية بالقضاء    . )٣٧(فقر، والرعاية االجتماعية، واإلسكان، والصحة، والتعليم     قضايا من قبيل احلد من ال     

  .)٣٨(على التمييز ضد املرأة قلقة لعدم وجود استراتيجية وطنية بشأن منع العنف ضد املرأة والقضاء عليه
  أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على - ثانياً 

  قوق اإلنسان التعاون مع آليات ح- ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات - ١
  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  آخر تقرير ُنظر فيه  )٣٩(هيئة املعاهدة

  ٢٠٠٣  جلنة القضاء على التمييز العنصري
أقاليم مـا وراء     (٢٠٠٠
  )البحار

مبا يـشمل    (٠٨/٢٠٠٣
  )أقاليم ما وراء البحار

 لثامناتأخر تقدمي التقرير      
لتاسع عشر  اعشر والتقرير   

  ٢٠٠٦منذ سنة 
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
٢٠٠١  
أقاليم مـا وراء     (٢٠٠٠
  )البحار

٠٥/٢٠٠٢  
مبا يشمل أقاليم ما وراء     (

  )البحار

قُدم التقرير اخلامس يف سنة      
٢٠٠٧  

  ٢٠٠٠  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
اء أقاليم مـا ور    (٢٠٠٠
  )البحار
  ١٩٩٩ و١٩٩٧

  )لتاجلالتابعة  األقاليم(

مبا يـشمل    (١٠/٢٠٠١
  )أقاليم ما وراء البحار

٠٣/٢٠٠٠  

١٢/٢٠٠٢  
  

قُدم التقرير الـسادس يف     
  ٢٠٠٦سنة 

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة

قُدم التقرير اخلامس يف سنة        ٠٦/١٩٩٩  ١٩٩٩
، والتقرير السادس   ٢٠٠٣

، وسينظر  ٢٠٠٧يف سنة   
  ٢٠٠٨يف كليهما يف سنة 

حيل موعد تقدمي التقريـر       ٠٣/٢٠٠٦  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  جلنة مناهضة التعذيب
  ٢٠٠٨اخلامس يف سنة 

  ٢٠٠٢  جلنة حقوق الطفل
أقاليم مـا وراء     (٢٠٠٠
  )البحار
  )جزيرة مان (١٩٩٨

١٠/٢٠٠٢  
٠٩/٢٠٠٠  

  )مبا يشمل جزيرة مان(

قُدم التقريـران الثالـث       
  ٢٠٠٧والرابع يف سنة 

 الربوتوكول  –جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق باشتراك األطفال    

  يف الرتاعات املسلحة 
قُدم التقرير األويل يف سنة         -  -

٢٠٠٧  
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة - ٢

  نعم  ُوجهت دعوة دائمة
، )٤٠()٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٥-٤(رية الدين أو املعتقد     املقررون اخلاصون املعنيون حب     آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

، وبـاحلق يف    )٤١()٢٠٠٣يونيـه   / حزيـران  ٦ -مـايو   / أيار ٢٧وبالنفايات السامة   
 ٧-١، آيرلنـدا الـشمالية،      )٤٢(١٩٩٩يوليـه   / متوز ٢ -يونيه  / حزيران ٢٦(التعليم  
أكتوبر /ول تشرين األ  ٢٩-٢٤(، وباحلق يف حرية الرأي والتعبري       )٤٣()٢٠٠٢يوليه  /متوز

، وباستقالل القضاة   )٤٥()١٩٩٩يناير  / كانون الثاين  ٣٠-٢٥(، وباملرتزقة   )٤٤()١٩٩٩
، والفريق العامل املعين باالحتجاز     )٤٦()١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١-٢٠(واحملامني  
  .)٤٧()١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥-٢١(التعسفي 

  ال يوجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
  ال يوجد   اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعدالزيارات
ملست املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد مستوى ُمرضياً جداً من التعاون مـن                 التعاون أثناء البعثات/التيسري

  .)٤٨(جانب حكومات مجيع البلدان اليت زارهتا
  ال يوجد  متابعة الزيارات

 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١ و ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ١أثناء الفترة ما بني       لنداءات العاجلةالردود على رسائل االدعاء وا
وعالوة على الرسائل اليت أُرسلت من      .  رسالة إىل اململكة املتحدة    ٣٢أُرسل ما جمموعه    

.  فرداً، من بينهم مخـس نـساء  ٣١أجل فئات معينة، كانت الرسائل تتعلق مبا جمموعه       
  ). يف املائة٦٢( رسالة ٢٠رة نفسها، ردت اململكة املتحدة على وأثناء الفت

الردود علـى االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل         
  )٤٩(مواضيعية

 أرسلها أصحاب   )٥٠( استبياناً ١٢استبيانات من أصل    جابت اململكة املتحدة على ثالثة      أ
 كـانون  ٣١ و٢٠٠٤ينـاير  / كـانون الثـاين  ١واليات اإلجراءات اخلاصة ما بـني   

  .)٥١(، ضمن املهل احملددة٢٠٠٧ديسمرب /األول

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان - ٣

 وناقش، يف مجلة أمور، حقوق اإلنسان ٢٠٠٦فرباير /زار املفوض السامي حلقوق اإلنسان البلد يف شباط        - ٧
.  مسامهات لدعم عمل املفوضيةوتقدم اململكة املتحدة بانتظام. والتنمية، وكذلك مشروع قانون ملكافحة اإلرهاب

 نظمت املفوضية مع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان اجتماع مائدة مستديرة دولياً يف بلفاست              ٢٠٠٦ففي عام   
  .)٥٢(بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف حاالت الرتاع وما بعد الرتاع

   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان- باء 

   املساواة وعدم التمييز- ١

، أشادت جلنة القضاء على التمييز العنصري باململكة املتحدة ملا بذلته من جهود لكي تعاجل ٢٠٠٣يف عام   - ٨
ولكن استمرار التفسري التقييدي من ِقَبل الدولة . )٥٣(على حنو أكثر صرامةً مسألة التحريض على الكراهية العنصرية

. ة الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري كان مثار قلق لـدى اللجنـة               من االتفاقي  ٤ألحكام املادة   
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من االتفاقية، اليت تعتـرب  ) ب(٤فاللجنة ترى أن هذا التفسري يتعارض مع التزامات اململكة املتحدة مبوجب املادة             
  .)٥٤(ملادةوأوصت اللجنة بأن تعيد اململكة املتحدة النظر يف تفسريها لتلك ا. أحكامها إلزامية

بيد أهنا  . )٥٥(ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتشريعات واألنظمة املتعلقة بالعالقات العرقية            - ٩
، الذي جيعل مـن املـشروع   )٢٠٠٠( دال من قانون تعديل العالقات العرقية       ١٩كانت قلقة بشأن تطبيق البند      

ة أو األصل اإلثين، بشرط أن يكون هذا التمييز مأذوناً به من على أساس اجلنسي" مييزوا"بالنسبة ملسؤويل اهلجرة أن 
، وأوصت كذلك بإدخال تشريع حملي حيظر       )٥٦(وأوصت اللجنة بإعادة صياغة ذلك احلكم أو بإلغائه       . ِقَبل وزير 

  .)٥٧(التمييز على أساس اللون أو القومية

وء، واملهاجرين، كما ينعكس يف وسـائط       وكان تزايد التحيز العنصري ضد األقليات اإلثنية، وملتمسي اللج          - ١٠
، وذلك من قبيل عـدد      )٥٨(اإلعالم، مثار قلق لدى اللجنة، كما أوضح مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني            

اليت تقوم هبا الشرطة ضد أفراد األقليات اإلثنية أو العرقية والذي يعترب عـدداً مرتفعـاً                " عمليات اإليقاف والتفتيش  "
وكانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقة بشأن استمرار التمييـز            . )٥٩(متناسبةبدرجة غري   

الفعلي يف ميادين من قبيل العمالة واإلسكان والتعليم، خصوصاً فيما يتعلق باألقليات اإلثنية واألشخاص ذوي اإلعاقة،                
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن . )٦٠(ييزودعت إىل سن تشريع شامل بشأن املساواة وعدم التم

  .)٦١(قلقها إزاء الوضع غري املوايت للنساء املنتميات إىل األقليات اإلثنية يف جمايل العمالة والتعليم

ندالع أعمال شغب عنيفة ألسباب     ا، شعرت جلنة حقوق اإلنسان بانزعاج بالغ لتكرار         ٢٠٠١ويف عام     - ١١
 أو إثنية رافقها سلوك إجرامي يف بعض املدن الكربى، وأوصت بأن تواصل الدولة سعيها إىل التعرف على                  عرقية

وكان أيضاً من دواعي قلق اللجنة حدوث زيادة حـادة يف عـدد            . )٦٢(املسؤولني عن اندالع أعمال العنف هذه     
لسجناء احملتجزين معاً على حنـو غـري        األحداث العنصرية يف إطار نظام العدالة اجلنائية، والعنف العنصري بني ا          

  .)٦٣(مناسب، مبا مشل حالة قتل واحدة على األقل

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي- ٢

، ذكَّرت جلنة القضاء على التمييز العنصري بدواعي القلق املتعلقة باالرتفاع غري املتناسب          ٢٠٠٣يف عام     - ١٢
اد اجلماعات اليت متثل أقليات إثنية أو عرقية وهم رهن االحتجـاز،            لعدد حاالت حدوث وفيات يف صفوف أفر      

ودعت الدولة إىل أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات مفصلة عن النظام اجلديد لتقدمي شكاوى ضد الـشرطة؛                  
لك واللجنة املستقلة لتقدمي شكاوى ضد الشرطة، وعدد الشكاوى اليت تنطوي على متييز عنصري اليت ُتحال إىل ت              
  .)٦٤(اللجنة، مبا يشمل حاالت الوفاة اليت حتدث رهن االحتجاز؛ ونتيجة ذلك، فضالً عن التدابري التأديبية املتخذة

وكان املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو اإلعدام التعسفي                 - ١٣
الشرطة يرتدون مالبس مدنية قد أطلقوا النار على رأسه مخس قلقاً بشأن وفاة فرد أفادت التقارير بأن ضباطاً من 
واعترف رئيس الشرطة بعد ذلك بإمكانية إطالق النار على . مرات واعترفت الشرطة الحقاً بأنه قُتل بطريق اخلطأ

طلـق  أ"مزيد من األشخاص يف أثناء البحث عن من ُيدعى أهنم مفجرون انتحاريون، وذلك يف سياق سياسـة                  
وقدمت اململكة املتحدة معلومات استجابة لطلبات املقرر اخلاص، كان من بينها أن مثة حتقيقاً              ". تقتلالرصاص ل 
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جارياً؛ وأن استخدام األسلحة النارية نادر احلدوث وميثل املالذ األخري؛ وأن الشرطة ملزمة مببدأ التناسبية؛ وقدمت 
وأشار املقرر اخلـاص إىل أن      . )٦٥(ن اإلرهابيني احملتملني  أيضاً تفاصيل تتعلق بقواعد االشتباك احلالية يف البحث ع        

وأبدى أيضاً املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسـية يف             . الرد مرضٍ إىل حد كبري    
سياق مكافحة اإلرهاب قلقه بشأن االستراتيجيات القانونية لتمديد نطاق صالحيات الشرطة حبيث تشمل اختاذ              

  .)٦٦(نتحاريني احملتملنيالاءات ضد املفجرين اإجر

، كانت جلنة مناهضة التعذيب قلقة بشأن قبول اململكة املتحدة احملدود النطباق االتفاقية على              ٢٠٠٤ويف عام     - ١٤
ولة أفعال قواهتا يف اخلارج، وأشارت اللجنة إىل أن احلماية اليت توفرها االتفاقية تشمل مجيع األراضي اخلاضعة لوالية د                 

  .)٦٧(طرف، ورأت أن هذا املبدأ يسري على مجيع املناطق اليت تتحكم فيها سلطات الدولة الطرف حتكماً فعلياً

ويف أربع رسائل بعث هبا املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القانون أو بإجراءات موجزة                  - ١٥
ساءة معاملتهم من ِقَبل جنود اململكـة املتحـدة يف          أو اإلعدام التعسفي أثريت إدعاءات بوفاة أفراد يف أعقاب إ         

وقد ردت اململكة املتحدة بأن مثة حتقيقات قد أُجريت يف مجيع احلاالت، كانت من بينها حتقيقـات                 . )٦٨(العراق
أجراها فرع التحقيقات اخلاصة التابع للشرطة العسكرية امللكية، وأن سلطة االدعاء التابعة للجـيش تنظـر، يف                 

وكانت احلاالت اليت أرسلها املقرر اخلاص املعـين مبـسألة          . )٦٩(نتني، يف مقاضاة عدد من املشتبه فيهم      حالتني اث 
ويف حالتني، ردت احلكومة بأنه . )٧٠(التعذيب تتعلق بسوء املعاملة املدعى من ِقَبل جنود اململكة املتحدة يف العراق

حة التابعة للمملكة املتحدة وأن فرع التحقيقـات        جيري التحقيق يف مجيع االدعاءات اجلوهرية ضد القوات املسل        
. )٧١(اخلاصة التابع للشرطة العسكرية امللكية جيري حتقيقات يف خمالفات جنائية خطرية ارتكبها جمندون بريطانيون             

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتعلن اململكة املتحدة نتيجة مجيع التحقيقات بشأن سلوك قواهتا املزعـوم يف                 
   وأفغانستان، ال سيما تلك التحقيقات اليت تكشف عن احتمال القيام بأفعال خرقاً لالتفاقية، وأن تتخـذ                 العراق

  .)٧٢(ما يلزم من ترتيبات إلجراء مراجعة مستقلة لالستنتاجات حيثما كان ذلك مناسباً

ني متطلبات   إزاء استمرار حاالت عدم اتساق ب      ٢٠٠٤وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها يف عام           - ١٦
االتفاقية والقانون احمللي َخلَّفت، حىت بعد صدور قانون حقوق اإلنسان، ثغرات، ال سيما فيما يتعلق باستخدام                 

ورأت اللجنة أن اململكة املتحدة ينبغي أن جتسد رمسياً اعتزامها عدم االعتماد على . األدلة املنتزعة بواسطة التعذيب
ن املعتقد أهنا انُتزعت بواسطة التعذيب؛ وأن توفر السُبل الكفيلة بتمكني أي            األدلة حيثما كان من املعروف أو م      

ويف . )٧٣(فرد من الطعن يف شرعية األدلة اليت يكون من املعقول الشك يف أن احلصول عليها قد مت بواسطة التعذيب
وجد ضرورة الختـاذ    ، أجابت اململكة املتحدة بأن القانون يوفر بالفعل ضمانات مستفيضة وأنه ال ت            ٢٠٠٦عام  

  ، أشار املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب إىل ما ارتآه جملس اللوردات يف             ٢٠٠٦ويف عام   . )٧٤(مزيد من التدابري  
 من أن اململكة املتحدة ال جيوز هلا، يف سياق اإلجراءات القضائية ضد شخص يشتبه يف أنه إرهايب، أن ٢٠٠٥عام 

واختلف املقرر اخلاص مع األغلبية بشأن عبء       . )٧٥(بية عن طريق التعذيب   تستخدم أدلة حصلت عليها دولة أجن     
اإلثبات، وذلك ألنه يرى أن املستأنِف جيب أوالً أن يقدم سبباً معقوالً يربر احتمال احلصول على األدلة بواسطة                  

لة بواسطة  التعذيب، وبعدئذ جيب على احملكمة أن تستقصي ما إذا كان هناك احتمال حقيقي للحصول على األد               
  .)٧٦(التعذيب، وإذا كان األمر كذلك تصبح تلك األدلة غري مقبولة
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وأثار أيضاً كل من جلنة مناهضة التعذيب وأصحاب واليات اإلجراءات اخلاصة مسائل تتعلق بـااللتزام                 - ١٧
ئي يف املاضي بعدم اإلعادة القسرية وباستخدام مذكرات التفاهم من أجل إعادة األفراد إىل بلداهنم، وهي مسائل ر

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن      ٢٠٠٤ويف عام   . أهنا تشكل انتهاكاً جلملة أمور منها احلظر املطلق للتعذيب        
، إزاء ما أُبلغ عنـه مـن اسـتخدام          )٧٧(قلقها، الذي أبرزه أيضاً مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني         

 الدنيا لتلك الضمانات واضحة كلياً ومن مث ال ميكن تقييمها           ضمانات دبلوماسية يف ظروف ال تكون فيها املعايري       
وذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، يف رسالة بعث هبا يف           . )٧٨( من االتفاقية  ٣من حيث توافقها مع املادة      

، أن طلب ضمانات دبلوماسية لطرد أشخاص على الرغم من احتمال تعرُّضهم للتعذيب يرمـي إىل                ٢٠٠٥عام  
وذكر أن السعي إىل احلصول على ضمانات من هـذا  . لتفاف على االلتزامات الدولية اخلاصة باململكة املتحدة  الا

القبيل يبني أن البلد املُرسل يتصور أن من احملتمل جدياً أن يتعرَّض الشخص الذي جيري إبعاده للتعذيب أو لسوء                   
تحدة بأن هذه االتفاقات لن ُتستخدم يف حالة وجود خطـر       وقد أجابت اململكة امل   . )٧٩(املعاملة يف البلد املستقبِل   

وشددت على أمهيـة    . حقيقي أن يفضي تطبيقها إىل الوفاة أو إىل معاملة تتعارض مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية              
  وجود سبيل قانوين لإلبعاد، يشمل معاملة أولئك الذين جيري إبعادهم معاملـة سـليمة، وترتيبـات رصـد،                  

  .)٨٠(افيةوإجراءات استئن

 من االتفاقية، حـسب     ٣أو املادة   / و ٢وأوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن ُتطبِّق اململكة املتحدة املادة            - ١٨
. )٨١(مقتضى احلال، على عمليات نقل احملتجزين حتت عهدهتا إىل عهدة أي دولة أخرى، حبكم الواقع أو القانون                

 تنطبق على نقل احملتجزين ٣اللجنة، أهنا ال تعتقد أن املادة وذكرت اململكة املتحدة، كجزء من ردها املفصَّل على 
. من عهدة اململكة املتحدة الفعلية يف العراق أو أفغانستان إىل عهدة السلطات العراقية أو السلطات األفغانية الفعلية

إنسانية وعلى وجرى التفاوض على مذكرة تفاهم مع حكومة العراق تنص على معاملة احملتجزين املنقولني معاملة              
  .)٨٢(ضهم للتعذيب، وأن احلكومة تقدم تدريباً لدائرة السجون العراقيةعدم تعرُّ

فيها، يف أعقاب رفض طلب جلوء،      ماثالً  وتناول املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب احلاالت اليت يكون            - ١٩
تعرض النتهاكات أخرى جسيمة حلقوق خطر العودة الوشيكة إىل بلد املنشأ وخطر سوء املعاملة أو االحتجاز أو ال

وقـد  . )٨٣(اإلنسان، فيما ُيزعم، على أساس رأي األفراد السياسي أو أنشطتهم كمدافعني عن حقوق اإلنـسان              
قـضايا  علـى   أبرزت الدولة، يف ردودها، اإلجراءات الراسخة املوجودة لتقييم الطلبات اليت تنطوي على جلوء و             

  .)٨٤(حقوق اإلنسان

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بوضع خطة عمل عاجلة، تتضمن جزاءات جنائية وتدابري ٢٠٠٤ويف عام   - ٢٠
حدوث : مراعية لنوع اجلنس، ملعاجلة التقارير اليت تفيد بوجود أوضاع غري ُمرضية يف مرافق االحتجاز، من بينها               

املُفرط، واستمرار استعمال أعداد كبرية من حاالت الوفاة رهن االحتجاز؛ والعنف فيما بني السجناء؛ واالكتظاظ 
  .)٨٥(كمرافق إصحاح؛ والتقارير اليت ُتفيد بتردي ظروف احتجاز اإلناث يف سجن هايدبنك وود" املباوِل"

، كانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقة قلقـاً بالغـاً إزاء           ٢٠٠٢ويف عام     - ٢١
العنف املرتيل وأوصت ببذل جهود ملكافحة هذه املشكلة ولضمان تـوافر           الزيادة اليت حدثت مؤخراً يف حاالت       

، إىل تنفيـذ  ١٩٩٩ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة، يف عـام         . )٨٦(أماكن كافية للجوء  
ى وجه  ووفقاً للمعلومات املتاحة للجنة، تعاين من العنف عل       . )٨٧(استراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد املرأة      
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 املتعلق خبتان   ٢٠٠٣ورحبت جلنة مناهضة التعذيب بدخول قانون عام        . )٨٨(اخلصوص النساء يف آيرلندا الشمالية    
اإلناث حيز النفاذ، وهو يغطي األفعال املُرتكَبة داخل الدولة الطرف أو خارجها على أيدي مـواطين اململكـة                  

  .)٨٩(املتحدة أو املقيمني فيها

فل، رغم مالحظتها املبادرات التشريعية والتنظيمية يف جمال إيذاء الطفل، قلقة إزاء وكانت جلنة حقوق الط  - ٢٢
انتشار العنف، مبا يشمل العنف اجلنسي، ضد األطفال داخل اُألسر واملدارس واملؤسسات وُنظـم الرعايـة ويف                 

صادية واالجتماعية  ، أوصت جلنة حقوق الطفل، وكررت اللجنة املعنية باحلقوق االقت         ٢٠٠٢ويف عام   . االحتجاز
وحثت جلنة حقوق الطفل الدولة . )٩١(، حبظر مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال يف األسرة توصيتها)٩٠(والثقافية

  .)٩٢( ضد األطفال يف السجنوسائل تقييد احلركةالطرف على إعادة النظر يف استعمال 

ة حلماية األطفال من االستغالل اجلنسي  الوطني ٢٠٠١وكانت جلنة حقوق الطفل، مع ترحيبها خبطة عام           - ٢٣
التجاري وبإبرام مذكرة تفاهم بني اململكة املتحدة والفلبني ملكافحة املشكلة، قلقة بشأن االجتار باألطفال ألغراض 
االستغالل اجلنسي ودعت إىل إعادة النظر يف التشريعات من أجل عدم جترمي األطفال الذين يتعرضون لالستغالل                

 برسائل )٩٤(، بعث ثالثة مقررين خاصني٢٠٠٥ويف عام . )٩٣( تنفيذ سياسات وبرامج يف هذا الصدد  جنسياً، وإىل 
تتعلق بأطفال، من بينهم بنات ال تتجاوز أعمارهن السنتني، ُيقال إهنم تعرضوا لالجتار هبم ولإليذاء يف اململكـة                  

ن املستحقات، وأشاروا إىل فشل دوائـر       املتحدة، أو جرى استغالهلم يف البغاء أو يف تيسري عمليات احتيال بشأ           
ورداً على ذلك، وصفت اململكة املتحدة      . )٩٥(اخلدمات االجتماعية ودوائر اهلجرة يف محاية األطفال املستضعفني       

مبادرات اختذهتا، من بينها مشروع خطة عمل ملكافحة االجتار بالبشر ولكنها أعربت عن دهشتها بشأن االدعاء                
ور داخل دوائر اخلدمات ذات الصلة، مشرية إىل وجود مشاريع عديدة يف طور التنفيـذ               املتعلق بوجود أوجه قص   

  .)٩٦(مكرسة ملعاجلة هذه املسألة

وكانت جلنة حقوق الطفل قلقة قلقاً بالغاً بشأن مجلة أمور من بينها أن حوايل ثلث اجملندين سـنوياً يف                     - ٢٤
 ١٨ األطفال دون سن     وأن املسلحة تستهدف الشباب      عاماً، وأن القوات   ١٨القوات املسلحة تقل أعمارهم عن      

وظلت اللجنة قلقة إزاء األثر السليب للرتاع يف . سنة يشاركون مشاركة مباشرة يف أعمال القتال فيما وراء البحار
 السارية يف آيرلندا الشمالية،      األخرى التشريعاتو إعالن حالة الطوارئ     يشملآيرلندا الشمالية على األطفال، مبا      

يف الظـروف   ألغراض العمل العسكري     ١٨ األشخاص دون سن     إيفادأوصت باختاذ مجيع التدابري الالزمة ملنع       و
  .)٩٧(املشار إليها يف إعالن الدولة الطرف عند توقيعها على الربوتوكول االختياري

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

رغم دخول حتسينات على احلالة األمنية يف آيرلندا ، ظلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقة، ٢٠٠١يف عام   - ٢٥
الشمالية، من استمرار االختالف يف بعض عناصر اإلجراءات اجلنائية بني آيرلندا الشمالية عنها يف بقيـة اململكـة                  

. )٩٨(ورأت اللجنة أن اململكة املتحدة ينبغي أن ترصد احلالة لتحدد ما إذا كان من املمكن تربيـر ذلـك                  . املتحدة
عت اللجنة اململكة املتحدة أيضاً على أن تبدأ حتقيقاً عاماً يف االدعاءات املتعلقة بتواطؤ الدولة خبصوص وفـاة                  وشج

وكانت اللجنة مرتعجة انزعاجـاً     . )٩٩(باترك فينوكني، وهو ما ردت عليه اململكة املتحدة بأنه ينبغي اختاذ خطوات           
 ما زال يتعني    اليت) ومن بينها قتل مدافعني عن حقوق اإلنسان      (ة  بالغاً لكثرة عدد عمليات القتل يف آيرلندا الشمالي       
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ورأت اللجنة أن اململكة املتحدة ينبغي أن تكفل . إجراء حتقيق مستقل بشأهنا حبيث يفضي ذلك إىل عمليات مقاضاة   
  .)١٠٠(على وجه السرعة وجود سرد كامل وشفاف ومعقول للمالبسات يف هذه القضايا وغريها

   حقوق الطفل بقلق إىل السن الصغرية اليت يدخل فيها بعـض األطفـال نظـام العدالـة                  وأشارت جلنة   - ٢٦
  ، وإمكانية حرمان األطفال الذين تتراوح أعمـارهم        ) سنوات يف بقية البلد    ١٠ سنوات يف سكتلندا و    ٨(اجلزائية  

ها ظروف االحتجاز وعدم    وكانت اللجنة قلقة قلقاً ُمفرطاً إزاء مجلة أمور من بين         .  سنة من حريتهم   ١٤ إىل   ١٢من  
  .توافر محاية كافية، مشريةً إىل ارتفاع مستويات العنف وإىل عدم فصل البنات والبنني يف السجون عن الكبار

   حرية الدين واملعتقد، وحرية التعبري، وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية- ٤

سائل بشأن اهلجمات على املسلمني قبل وبعد تفجريات بعثت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين واملعتقد بر  - ٢٧
 قرباً من مقابر ٩٠، تتعلق على وجه اخلصوص باعتداءين على ٢٠٠٥يوليه / متوز٧القنابل اليت حدثت يف لندن يف 

وأفادت اململكة املتحدة، يف ردها، عن إجراء حتقيقات وتوجيه ُتهم،          . )١٠١(املسلمني أساساً يف جنوب شرق لندن     
موارد، وإنشاء فريق وطين معين بالتوترات الطائفية، مـع التركيـز بوجـه خـاص علـى طوائـف         وختصيص  
ورحبت املقررة اخلاص بالتقارير اليت أفادت بوجود الشرطة على مقربة من أماكن العبادة وبإجراء       . )١٠٢(املسلمني
 تنطوي على هتديد وتنم     وأكدت اململكة املتحدة تقارير واسعة االنتشار عن مراسالت مسيئة أو         . )١٠٣(مشاورات

، والتزمـت   )١٠٥(، وأبرزت أمهية استجابة الشرطة، وحتديد املسؤولني      )١٠٤(عن اخلوف من اإلسالم بعد االعتداء     
مبضاعفة العمل مع الطوائف الدينية، وأشارت إىل العالقـات الطائفيـة اإلجيابيـة وإىل تنـاقص عـدد تلـك                    

ىل أوجه انعدام املساواة الدينية يف سوق العمل، واإلسكان،         وقد أشارت املقررة اخلاصة أيضاً إ     . )١٠٦(االعتداءات
والتعليم، وأجهزة حفظ النظام واألمن وأجهزة العدالة اجلزائية، ودواعي قلـق األقليـات الدينيـة يف آيرلنـدا                  

قـوق  ، وقوانني التجديف على اهللا، والتعليم الديين والعبادة اجلماعية يف املدارس، واملوازنة بني احل             )١٠٧(الشمالية
  .)١٠٨(املتعارضة، وحالة النساء واملرتدين عن دينهم

وبعث املقرر اخلاص املعين حبرية الرأي والتعبري برسائل عن حالة الصحفيني يف آيرلندا الشمالية، مبا يشمل   - ٢٨
فعني ودعا املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املـدا . )١٠٩(حاالت التهديدات بالقتل، واالعتقاالت، واالحتجاز 

عن حقوق اإلنسان إىل إجراء حتقيقات شاملة يف حاالت وجود هتديدات للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف آيرلندا 
  .)١١١( وطلب معلومات عن احلالة وعن تنفيذ اإلعالن)١١٠(الشمالية

اد ، ظلت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان قلقة إزاء االخنفاض غري املتناسب ملستويات أفـر             ٢٠٠١ويف عام     - ٢٩
اجلماعات اليت متثل أقليات يف احلكومة ويف اخلدمة املدنية وأوصت بأن جتسد احلياة العامة تنوع السكان جتسيداً                 

وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن نـسب                . )١١٢(أفضل
ة، ال سيما على املستويات العليا يف احلكومة واهليئة القضائية          مشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية منخفض      

 )١١٤(ورأت اللجنتان ضرورة اختاذ خطوات لتحقيق متثيل اإلناث املناسب يف هذه امليـادين     . )١١٣(والقطاع اخلاص 
  .)١١٥(ولتشجيع النساء على السعي إىل شغل املناصب العامة
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  واتية احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة وم- ٥

 كانت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقة لعدم توفري احلد األدىن ٢٠٠٢يف عام   - ٣٠
  عاماً حبماية احلد١٨عمارهم عن الوطين لألجور مستوى املعيشة الكايف للعاملني ولعدم مشول العاملني الذين تقل أ

  .)١١٦(األدىن لألجور

  توى معيشة الئق احلق يف التمتع مبس- ٦

كررت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار وجود               - ٣١
مستويات فقر شديد، ال سيما يف مناطق من قبيل آيرلندا الشمالية، ويف صفوف األقليات اإلثنيـة، واملعـوقني،                  

وكانت تلك اللجنة وجلنة حقوق . )١١٨(واصل معاجلة هذه املشكلة، وحثت اململكة املتحدة على أن ت)١١٧(واملسنني
وأشارت جلنة . )١١٩(الطفل كلتامها قلقتني إزاء النسبة املرتفعة من األطفال الذين يعانون من الفقر يف الدولة الطرف

اذ مجيع  حقوق الطفل إىل عدم وجود استراتيجية فعالة ومنسقة للقضاء على الفقر وحثت اململكة املتحدة على اخت               
 ٢٠٠٥وأشار تقرير لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام     . )١٢٠(التدابري الالزمة للتعجيل بالقضاء على فقر الطفل      

إىل أن اململكة املتحدة كان ال يزال لديها، يف هناية تسعينات القرن املاضي، واحد من أعلى معدالت فقر الطفل يف 
  .)١٢١(حدوث اخنفاض يف تلك املعدالت مثري لإلعجابأوروبا، وإن كان التقرير قد أشار إىل 

وكانت نسبة حاالت محل املراهقات يف اململكة املتحدة، اليت تعترب األعلى بني بلدان أوروبـا الغربيـة،                   - ٣٢
مدعاة لقلق شديد لدى اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وكذلك املعدالت املرتفعة لإلصابة باألمراض 

  فقد أشار تقرير صدر عـن منظمـة الـصحة العامليـة يف     . )١٢٢(تنتقل جنسياً، ال سيما يف أوساط املراهقني اليت  
 إىل أن عدد اإلصابات اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية املبلَّغ عنها يف اململكة املتحدة قد تضاعف ٢٠٠٤عام 

 حاالت اإلصابة بعدوى الفريوس يف البلـد         يف املائة من   ٣٠، وأن   ٢٠٠٢ وعام   ١٩٩٥خالل الفترة ما بني عام      
، أشارت، بقلق، اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة إىل  ١٩٩٩ويف عام  . )١٢٣(يقدَّر أهنا غري ُمَشخَّصة   

   آيرلندا الشمالية حيث مـا زال اإلجهـاض، مـع اسـتثناءات     ١٩٦٧عدم مشول قانون اإلجهاض الصادر عام      
  .)١٢٤(حمدودة، غري قانوين

   احلق يف التعليم- ٧

ظلت جلنة حقوق الطفل واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قلقتني الستمرار وجود   - ٣٣
فصل إىل حد كبري يف اهليكل التعليمي يف آيرلندا الشمالية وأوصت اللجنتان بزيادة امليزانية من أجل إقامة مدارس            

ودعت املقررة اخلاصة املعنية بـاحلق يف       . )١٢٥(ساعدة على تيسري إقامة تلك املدارس     مدجمة إضافية يف املنطقة وبامل    
 عن آيرلندا الشمالية، إىل إجراء دراسة بشأن التكلفة املالية هليكل التعليم اجملزأ وإىل ٢٠٠٢التعليم، يف تقريرها عام 

 أن املضايقة الطائفية واالسـتبعاد      وأشارت أيضاً إىل  . )١٢٦(ختصيص مزيد من األموال لعمليات التدريس والتعلُّم      
ودعـت  . )١٢٨(وأوصت بالتعجيل باستحداث ضمانات وآليات للمساءلة      )١٢٧(االجتماعي يؤذيان تالميذ املدارس   

جلنة حقوق الطفل إىل اختاذ تدابري خلفض حاالت االستبعاد املؤقت أو الدائم من املدرسة، ولضمان حصول مجيع                 
  .)١٢٩(قتاألطفال على تعليم جيد وكامل الو
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   املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء- ٨

ظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقة إزاء التقارير اليت أفادت حبدوث اعتداءات على ملتمـسي                  - ٣٤
ودعت اللجنة اململكـة    . اللجوء وألن العداء إزاءهم قد تسبب يف استمرار وجود دعمٍ لآلراء السياسية املتطرفة            

والحظت املقررة اخلاصة املعنية حبرية     . )١٣٠(اعفة جهودها للتصدي للتوترات العرقية يف هذا اجملال       املتحدة إىل مض  
والحظت أيضاً أن عدد . الدين أو املعتقد وجود ضغوط جديدة من أجل إعادة النظر يف السياسات املتعلقة باهلجرة

شمل أولئك الذين يطلبون اللجوء على أساس ملتمسي اللجوء قد اخنفض اخنفاضاً كبرياً يف السنوات األخرية، مبا ي
وقالت إن املطالبات املتعلقة باللجوء ختضع لعملية متحيص صارمة وإن قلـة مـن              . )١٣١(تعّرضهم الضطهاد ديين  

  .)١٣٢(الطلبات هي اليت تنجح يف مرحلة اختاذ القرار األويل

ز أيضاً مفوض األمم املتحدة الـسامي       ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها، وأبر        ٢٠٠١ويف عام     - ٣٥
، من أن ملتمسي اللجوء ُيحتجزون استناداً إىل أسس غري تلك اليت تعترب مـشروعة               )١٣٣(لشؤون الالجئني ذلك القلق   

وعالوة علـى  . مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وأوصت بوضع هناية الحتجازهم يف السجون       
 أن ملتمسي اللجوء قد ُيحتجزون أيضاً، بعد رفض طلباهتم هنائياً، لفترة ممتدة عندما قد يكون           ذلك، أشارت اللجنة إىل   

وأوصت جلنة حقوق الطفل جبملة أمور من بينها أن متتنع اململكة املتحدة، كـسياسة، عـن                . )١٣٤(ترحيلهم مستحيالً 
 شرعية االحتجاز، وأن تتخذ مجيـع       احتجاز قاصرين غري مصحوبني، وأن تكفل احلق يف الطعن على وجه السرعة يف            
  .)١٣٥( عاما١٨ًالتدابري الالزمة ملنع إجبار هؤالء األطفال على ترك البلد عندما يبلغون من العمر 

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ٩

بعث املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب بثالث رسائل بشأن                 - ٣٦
، أثـار   ٢٠٠٥سبتمرب  /ويف أيلول . ٢٠٠٦مكافحة اإلرهاب، وحتديداً بشأن اعتماد قانون اإلرهاب لعام         تدابري  

واملواطنني الربيطانيني املتجنسني، وإمكانية إغـالق    " املتطرفني"أوجه قلق تتعلق، يف مجلة أمور، بترحيل األجانب         
 يتعلق باخلطاب الـذي يتغاضـى عـن         ، ووجود هنج جديد فيما    "اليت ُتستخدم كمركز لبث التطرف    "املساجد  

وتنـاول  . )١٣٦(، واحلاجة إىل إدخال تغيريات على القواعد املتعلقة باالحتجاز قبل احملاكمة          "ميجِّده"اإلرهاب أو   
؛ وخبصوص احترام مبدأ الشرعية يف تعريف جرائم معينة         ٢٠٠٥دواعي القلق بشأن مشروع قانون اإلرهاب لعام        

، وهي تعـاريف قـد تكـون        "توزيع منشورات إرهابية  "أو  " متجيد اإلرهاب  "، أو "تشجيع اإلرهاب "من قبيل   
وأبرز املقرر  . فضفاضة إىل حد بالغ، ال سيما فيما يتعلق بوجود نية حتريض آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية               

عي القلق املتعلقة وأخرياً، أثار دوا. اخلاص أن هذا قد تكون له عواقب فيما يتعلق باملمارسة املشروعة حلرية التعبري
وبعد إصدار جملس العمـوم لقـانون   . )١٣٧(بتمديد فترة االحتجاز حبيث تصل إىل ثالثة أشهر، بدون توجيه هتمة        

، قدَّم وزير الداخلية رداً مفصالً على مجلة أمور من بينها النهج املتبع فيما يتعلـق            ٢٠٠٥مكافحة اإلرهاب لعام    
 فترة االحتجاز رهن التحقيق قبل احملاكمة حبيث تصل إىل ثالثـة أشـهر              باإلبعاد وأبلغ املقرر اخلاص بأن متديد     

  .)١٣٨(سيخضع لرقابة قضائية وأنه لن تكون هناك أي تقييدات حلق املثول أمام احملكمة

، أعرب املقرر اخلـاص     ٢٠٠٦، وعقب اعتماد قانون مكافحة اإلرهاب لعام        ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران   - ٣٧
فأوالً، أشار املقرر اخلاص . اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب عن جمالني يثريان القلقاملعين بتعزيز ومحاية حقوق 
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. اإلرهـاب " متجيد"ألعمال اإلرهاب و  " التشجيع غري املباشر  "إىل املفاهيم الفضفاضة والغامضة من قبيل مفهوم        
ركناً " القصد"ه لعدم كون    يف بعض أجزاء القانون، ولكنه أعرب عن أسف       " القصد  "  وأثىن على اإلدراج الصريح ل    

  ثانياً، تناول املقرر اخلاص متديد فترة االحتجاز بدون توجيه هتمة حبيث تـصل             . ضرورياً من أركان اجلرائم دوماً    
به يف أهنم إرهابيون، مشرياً إىل أن هذه املدة طويلة للغاية ما مل تكن هناك مراجعة                     ٢٨إىل    يوماً يف حالة َمن يشَت

  .)١٣٩(يع جوانب االحتجاز، ومن بينها أسبابه وأي حجة قد يود احملتجز أن يعرضهاقضائية منتظمة جلم

يف جهود مكافحة اإلرهـاب الـيت يبـذهلا         " التنميط  "  وأثار املقرر اخلاص أيضاً دواعي القلق املتعلقة ب         - ٣٨
وبناء . يف إنفاذ القانوناملسؤولون احلكوميون، الذين اعترفوا علناً بوجود تركيز على مجاعات إثنية أو دينية معينة 

على ذلك، أثرت عمليات التوقيف والتفتيش بدون االضطرار إىل التدليل على وجود اشتباه معقول على األقليات              
 قليلة وقد تكون هلا آثار سلبية كبرية فيما يتعلـق           )١٤٠(اإلثنية وأسفرت، يف رأي املقرر اخلاص، عن حتقيق نتائج        

وتلقت املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد ادعاءات باستغالل . )١٤١(القانونباجلهود املبذولة يف جمال إنفاذ 
  .)١٤٢(قوانني مكافحة اإلرهاب، اليت ُيرتأى أهنا تستهدف السكان املسلمني

   احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا- ١٠

بة اإلعدام يف أقاليم ما وراء البحار، وأُشـري إىل           أُعرب عن الترحيب بإلغاء عقو     .أقاليم ما وراء البحار     - ٣٩
، كانت اللجنة   ٢٠٠١ويف عام   . )١٤٣(اإلبقاء عليها يف جزر تركس وكايكوس يف حاليت القرصنة واخليانة العظمى          

املعنية حبقوق اإلنسان قلقة قلقاً بالغاً إزاء ضعف احلماية املوفرة للحقوق املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص                 
قوق املدنية والسياسية وإزاء عدم توفريها بصورة منتظمة يف أقاليم ما وراء البحار مقارنة مبا حيدث يف املنطقة        باحل

 ال تشمل مجيع أقاليم مـا وراء        ١٩٩٨املتروبولية، وأعربت عن أسفها لكون أحكام قانون حقوق اإلنسان لعام           
ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف تشريعات تلك البحار، ولعدم جتسيد احلقوق املنصوص عليها يف العهد الد

  ، أوصت جلنة حقوق الطفل بإجراء تقييم للوضع من حيث عمل الطفل يف أقـاليم         ٢٠٠٠ويف عام   . )١٤٤(األقاليم
  .)١٤٥(أو تعديل آليات الرصد/ما وراء البحار وبإنشاء و

اململكـة   بأن علماً اإلنسان حبقوق املعنية اللجنة أحاطت ،٢٠٠١ يف عام    .إقليم احمليط اهلندي الربيطاين     - ٤٠
اململكة املتحدة ينبغي أن  أن ورأت .شاغوس خليج إىل اجلزيرة سكان عودة مبنع قيامهااملتحدة تقبل بعدم مشروعية 

تعمل قدر اإلمكان على جعل ممارسة سكان اجلزيرة حلق العودة إىل إقليمهم مسألة قابلة للتطبيق، وأن تنظـر يف                   
 تلقي إىل تطلعها عن العنصري التمييز على القضاء جلنة أعربت ،٢٠٠٣ عام ويف .)١٤٦(يض لسكان اجلزيرةتقدمي تعو
  .)١٤٧(اجلزيرة سكان حقوق محاية لكفالة املتخذة التدابري عن معلومات

  واملعوقات والتحديات، املمارسات، وأفضل اإلجنازات، -  ثالثاً
 التوترات مع التعامل جمال يف اخلربة من هائل كّم وجود املعتقد أو نالدي حبرية املعنية اخلاصة املقررة الحظت  - ٤١

 لالنقسام التصدي من دروس استخالص وإمكانية الدين، ستار حتت هبا القيام جيري اليت اإلرهابية واألعمال الدينية
  .)١٤٨(رهابآيرلندا الشمالية يف مواجهة التحديات اجلديدة املتعلقة بوضع تدابري ملكافحة اإل يف الطائفي
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 الذي يقضي  ٢٠٠٤املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني بقرار جملس اللوردات يف عام             ورحب  - ٤٢
 تتعارض مع احلق يف حماكمـة نزيهـة         ٢٠٠١بأن التدابري املتخذة مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام          

 متثل اليت السجون مرافق إغالق التعذيب مناهضة ةجلن والحظت .)١٤٩(مبوجب االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان     
  ، واحلكـم الـصادر يف   ٢٠٠٢سـبتمرب   /آيرلندا الشمالية منذ أيلول    يف مطاطي رصاص إطالق وعدم قلق، مبعث
 R. v. Bartle and the Commissioner of عن اللجنة القضائية التابعة جمللس اللـوردات يف قـضية   ١٩٩٩عام 

Police for the Metropolis, ex parte Pinochet
) ١٥٠( .   

 جلميع الشاملة الربملانية اجملموعة أن إىل ٢٠٠٥ عام للسكان املتحدة األمم صندوق عن صادر تقرير وأشار  - ٤٣
 .)١٥١(أخرى بلدان يف الربملانية جموعاتللم إهلام مصدر كانت اإلجنابية والصحة نميةوالت بالسكان واملعنية األحزاب
 بتغّير اخلاص املتحدة اململكة قانون مشروع أن إىل ٢٠٠٧ عام اإلمنائي املتحدة األمم رنامجب عن صادر تقرير وأشار
   مـن  التخفيـف  إىل الرامية العاملية اجلهود تدعم وطنية كربونية ميزانية إلجياد ومبتكراً جسوراً اقتراحاً اميثل املناخ
  .)١٥٢(الكربون غازات

  الرئيسية الوطنية توااللتزاما واملبادرات األولويات -  رابعاً
  الدولة تعهدات -  ألف

بالتعهدات وااللتزامـات   "اململكة املتحدة، دعماً لترشُّحها لعضوية جملس حقوق اإلنسان، بياناً           قدمت  - ٤٤
أشارت فيه، ضمن مجلة أمور، إىل أهنا تستعد إلنشاء آليتها الوقائية الوطنية قبل             " الطوعية املتعلقة حبقوق اإلنسان   

  .)١٥٣(وتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب حيز النفاذأن يدخل الرب

  للمتابعة حمددة توصيات -  باء

اململكة املتحدة معلومات عن الطريقة اليت تابعت هبا توصيات اللجنة املعنية حبقوق  قدمت ،٢٠٠٢ عام يف  - ٤٥
 بأشخاص املتعلقة القتل عمليات يف لتحقيقاتوا اإلرهابية، األنشطة مكافحة :يلي مبا املتعلقة اإلنساناالنسان املتعلقة 

واندالع أعمال شغب عنيفة وخطرية قائمة على العرق واإلثنية، وتوسيع نطـاق احلقـوق               الشمالية، آيرلندا يف
   ويف .)١٥٤(البحـار  وراء ما أقاليم تشمل حبيثاملنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          

 )١٥٥(احلكومة معلومات مفصلة عن الطريقة اليت تابعت هبا توصيات جلنة مناهضة التعـذيب            قدمت   ،٢٠٠٦ عام
األدلة اليت ُيحصل عليها بواسطة التعذيب، ونقل احملتجزين إىل عهدة أي دولة أخـرى،       استخدام: املتعلقة مبا يلي  

قوم هبا فيما يتعلق بإعالن حالـة       ونتيجة التحقيقات يف سلوك قواهتا املزعوم يف اخلارج، وعمليات املراجعة اليت ت           
، وتفاصيل عن حاالت ٢٠٠١طوارئ، واالحتجاز غري احملدد األجل مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الصادر عام 

وسلوك مسؤوليها فيما يتعلق بعمليات االسـتجواب       ،  )١٥٦(دبلوماسية  ضمانات يالتسليم أو اإلبعاد املرهونة بتلق    
حتجاز، واألعداد الكبرية من حاالت الوفاة اليت حتدث رهـن االحتجـاز،            واحلاجة إىل التحقيقات، وظروف اال    

كمرافق لإلصحاح، واختاذ تـدابري     " املباول"والعنف فيما بني السجناء، واالكتظاظ املفرط، واستمرار استخدام         
  .)١٥٧(مراعية لنوع اجلنس
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  التقنية واملساعدة القدرات بناء -  خامساً
ة املتحدة إىل املفوض السامي كتاهبا األبيض عن التنمية الدولية، مشرية إىل            اململك قدمت ،٢٠٠٦ عام يف  - ٤٦

 .)١٥٨(أخـرى  أمـور  مجلة ضمن الرشيد، واحلكم واألمن والسالم والديون املعونة بشأن اعتزامها الوفاء بالتزاماهتا  
ـ          وتعهدت   درة نظـم األمـن   اململكة املتحدة مبواصلة تقدمي املساعدة التقنية واملالية للدول مـن أجـل بنـاء ق

  .)١٥٩(والعدالة لديها
Notes 

  ـــــــــــــــــ
1  Unless indicated otherwise, the status of ratifications of the instruments listed in the table may be found in 
Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), 
supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of 
the United Nations Secretariat, http://untreaty.un.org/. 
2  The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and child 

pornography 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of Their Families 
CPD Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
OP-CPD Optional Protocol to Convention on the Protection of Persons with Disabilities 
CED Convention on the Protection of Persons from Enforced Disappearance 

3  Articles 4 (a), (b), (c), 6, 15, and 20 and the other related provisions of Part II of the Convention. In respect of Fiji: 
articles 2, 3, 4 (a), (b) (c), 5 (c), (d), (e) (v), 6, and 20 and the other related provisions of Part II of the Convention. 

4  Territorial Application of ICESCR, on 20 May 1976, to the Bailiwick of Guernsey, the Bailiwick of Jersey, the 
Isle of Man, Belize, Bermuda, the British Virgin Islands, the Cayman Islands, the Falkland Islands and 
Dependencies, Gibraltar, the Gilbert Islands, Hong Kong, Montserrat, the Pitcairn Group, St. Helena and 
Dependencies, the Solomon Islands, the Turks and Caicos Islands and Tuvalu. 
5  Articles 1; article 2 (3) with respect to the British Virgin Islands, the Cayman Islands, the Gilbert Islands, the 
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