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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالثالثةالدورة 
  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران٤ - مايو/أيار ٢١جنيف، 

 من مرفق   ٥لسامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة      موجز أعدته املفوضية ا       
 ١٦/٢١قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

 معنية إىل عملية االسـتعراض      ة جه ٧٥من    املقدمة )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
 عامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسانوهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية ال     . الدوري الشامل 

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانـب             . ١٧/١١٩يف مقرره   
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

علومـات الـواردة يف     وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع امل         . حمدَّدة
 ملا ينص عليه قرار     ووفقاً. التقرير، كما أُبقي قدر اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري         

، ُيخصص، عند االقتضاء، فرعاً مستقالً إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق          ١٦/٢١اجمللس  
. م ملبادئ بـاريس اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناًء على االمتثال التا     

روعي يف إعداد هذا    و .الشبكي للمفوضية وقع  امل يفالنصوص الكاملة هلذه املشاركات     وترد  
  .والتطورات اليت تطرأ خالل تلك الفترةالتقرير دورية االستعراض 

__________ 

  .مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة     اتاملؤسساملعلومات املقدمة من     -أوالً
 ملبادئ باريسالتام  على االمتثال مدة بناًءموضوع االستعراض واملعت

 املعلومات األساسية واإلطار    

 )٤(١٥ و )٣(١٢ إىل التوصـيات     )٢(أشارت جلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية        -١
، وقالت إنه يتعني على اململكة املتحدة االضطالع        )٩(٢٦ و )٨(٢٤ و )٧(٢٣ و )٦(٢٢ و )٥(٢١و

 بشأن الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة       )١٠(هنا التفسريي  حذف إعال  )أ(جبملة أمور منها    
 بشأن  )١١(حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف النـزاعات املسلحة؛ وإعالهنا التفسريي         

 مجيع أشكال التمييز العنصري؛ والتحفظات اليت أبـدهتا علـى           ىاالتفاقية الدولية للقضاء عل   
 يتعني  )ب(ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛       من اتفاقي  ٢٧و) ب( و )أ(٢٤ و ٤-١٢املواد  

عليها التصديق على الربتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة              
والسياسية، والربوتوكول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

ـ     والثقافية، واالتفاقية الدولية     ؛ )١٢(اجرين وأفـراد أسـرهم    حلماية حقوق مجيع العمال امله
 من ١٤ من اتفاقية مناهضة التعذيب واملادة ٢٢إصدار اإلعالنات املطلوبة مبوجب املادة       )ج(

  . )١٣(اتفاقية القضاء عل مجيع أشكال التمييز العنصري
  وذكرت أنه  )١٤(١٩وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية إىل التوصية            -٢
  . )١٥(د شرعة حقوق آليرلندا الشماليةيزال يتعني اعتما ال
وذكرت اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان أن املبـادرة الـيت اختـذهتا احلكومـة                -٣

التفاقية حقوق الطفـل ينبغـي      " املراعاة الواجبة "االسكتلندية املتمثلة يف إلزام وزرائها بتوخي       
ب أن يكون بـديالً عـن       جي  ال توسيعها لتشمل سائر معاهدات حقوق اإلنسان، بيد أن ذلك        

 إىل أن   )١٧(وأشارت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان    . )١٦(إدماج هذه الصكوك يف القوانني احمللية     
  . )١٨(نكلترا منوذجاً مماثالًإحكومة ويلز اعتمدت تشريعات مماثلة، وأوصت بأن تعتمد 

اة يف التمتع   وأعربت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء أوجه عدم املساو            -٤
  . )١٩(باحلق يف الصحة والتعليم وفرص العمل

وأشارت اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان إىل أن ميزانيتها قد مت ختفيضها وأوصـت               -٥
  . )٢٠(ملبادئ باريساً بأن يكفل الربملان االسكتلندي توفري التمويل الكايف لتمكينها من العمل وفق

 )٢١(١٣ آيرلندا الشمالية إىل توصيات منها التوصية       وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف      -٦
وطالبت بوضع برنامج وطين للحد من اكتظاظ السجون؛ وباختاذ تـدابري ملعاجلـة الزيـادة     

. )٢٣(؛ واعتماد استراتيجية تتعلق بالسجناء من غـري املـواطنني       )٢٢(الكبرية يف أعداد السجناء   
فتقار إىل اخلـدمات املراعيـة للجوانـب      وأشارت اللجنة إىل عدم وجود سجن للنساء واال       

  . )٢٤(اجلنسانية يف آيرلندا الشمالية
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وأوضحت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان أن التحقيق يف مزاعم ممارسة التعـذيب               -٧
. )٢٥(العراق، مبا فيها التحقيق يف قضية هباء موسى، مل ترق إىل مستوى حتقيق عام شـامل       يف

 اليت ستتناول مزاعم التورط يف ممارسة التعذيب يف اخلـارج           أما التحقيقات بشأن احملتجزين   
  . )٢٦(للمعايري الدوليةاً فينبغي أن تكون وفق

وأعربت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان عن قلقها من أن كبار السن الذين يتلقـون                -٨
حيصلون على ذات املـستوى مـن احلمايـة      ال الرعاية يف مساكنهم من قبل جهات خاصة      

   .)٢٧(نون حقوق اإلنسان مقارنة بنظرائهم الذين يتلقون الرعاية من جهات عامةمبوجب قا
وأشارت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان إىل أن املقترحات احلالية املتعلقة بإصـالح              -٩

ينبغي أن تقّيد املساعدة القانونية املقدمـة يف القـضايا املدنيـة،              ال نظام املساعدة القانونية  
  . )٢٨(أثري يف وصول الشرائح األضعف إىل العدالةشأن ذلك الت فمن
وفيما يتصل حبرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات، أوصت جلنة املساواة وحقوق   -١٠

احملتجني ومراقبتهم بصورة صرحية أو خفية، ومنع       " حماصرة"اإلنسان حبظر استخدام أساليب     
   .)٢٩(التدابري االستباقية وأوامر احلظر

 جلنة املساواة وحقوق اإلنسان تشعر بالقلق إزاء البطء الشديد يف تقلـيص             وال تزال   -١١
اهلوة اجلنسانية يف األجور، وأوصت باعتماد سياسات حكومية وأحكام قانونية للحث على            

  . )٣٠(املساواة يف األجور
وأشارت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان إىل أن اإلصالحات املقترحة لنظام الرعايـة              -١٢
  . )٣١(ماعية قد تؤثر سلباً يف األشخاص األضعف، وال سيما املعوقوناالجت
وذكرت اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان أن عملية اإلخالء القسري اليت وقعت             -١٣

 تقوم علـى  ت بإنكلترا هي مثال على عدم اعتماد استراتيجياDale Farmمؤخراً يف ديل فارم    
   .)٣٢(الرُّحَّل وحقوق اجملتمعات احمللية املستقرة/رحقوق اإلنسان للتوفيق بني حقوق الغج

وأعربت جلنة املساواة وحقوق اإلنسان عن قلقها إزاء مجلة أمور منها عدم تـوفري                -١٤
  . )٣٣(احلماية لألجانب العاملني يف اخلدمة املرتلية

 )٣٥(١٥و )٣٤(٩وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية إىل التوصـيتني              -١٥
وأوصت بأن تنفذ اململكة املتحدة املرحلتني األولوية والثانية من الربنامج العاملي للتثقيـف يف              

، كما أوصت اجلهاز التنفيذي يف آيرلندا الشمالية بإعطاء األولويـة           )٣٦(جمال حقوق اإلنسان  
  . )٣٧(للتدريب يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس ومرافق اخلدمة املدنية

 وأوصـت   )٣٨(١٢ة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية إىل التوصـية          وأشارت جلن   -١٦
  . )٣٩(بإجراء حتقيق يف الوفيات اليت حدثت أثناء الرتاع يف آيرلندا الشمالية
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، وأعربت عن قلقها من أن مشروع )٤١(٩ و)٤٠(٦كما أشارت اللجنة إىل التوصيتني    -١٧
جلـسات  ‘ إمكانيـة اسـتخدام      قانون مكافحة اإلرهاب وإجراءات التحقيق أبقى علـى       

  . )٤٢( باستخدام إجراء الترافع اخلاص‘االستجواب املغلقة
 موضحة أن االستخدام املفـرط      )٤٥(٩ و )٤٤(٧ و )٤٣(٢وأشارت اللجنة إىل التوصيات       -١٨

  . )٤٦(لالحتجاز ضد األطفال يف آيرلندا الشمالية يبني عدم التنفيذ الكامل التفاقية حقوق الطفل
تـزال    ال اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان إىل أن السجون يف اسكتلندا        وأشارت    -١٩

تعمل بصورة تفوق طاقتها االستيعابية، وأن مثة دواعي قلق تشمل الزيادة غـري املتناسـبة يف    
  . )٤٧(أعداد السجينات

 )٤٩(٩ و )٤٨(٢وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الـشمالية إىل التوصـيات              -٢٠
وضحة أن سن املسؤولية اجلنائية الراهن يف اململكة املتحدة يعترب متـدنياً للغايـة              م )٥٠(٢٥و

  . )٥١( سنة يف اسكتلندا١٢ سنوات يف إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية و١٠حيث يبلغ 
 بشأن قانون فقر    ١٦وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية إىل التوصية            -٢١

تراتيجية احلد من فقر األطفال، ودعت اململكة املتحدة إىل حتديـد            واس ٢٠١٠األطفال لعام   
   .)٥٢(الطريقة اليت تنوي اعتمادها للقضاء على فقر األطفال

 موضحة أن العنف املـرتيل  )٥٦(٥ و)٥٥(٤ و)٥٤(٣ و)٥٣(١وأشارت اللجنة إىل التوصيات       -٢٢
  . )٥٧(غاية يف آيرلندا الشماليةتزال منتشرة بصورة مرتفعة لل  الواجلنسي وغريه من االنتهاكات

قانون املساواة املوحد يف اململكة     ‘ موضحة أن    )٥٨(١٥وأشارت اللجنة إىل التوصية       -٢٣
ينطبق على آيرلندا الشمالية، وال يزال يتعني الوفاء بااللتزام الوارد يف اتفاق سان               ال ‘املتحدة

  . )٥٩(آندروز بشأن وضع قانون موحد للمساواة
اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان إىل أن احلكومة االسكتلندية قد أعربت  وأشارت    -٢٤

عن التزامها بدراسة اعتماد هنج يقوم على حقوق اإلنسان إزاء مسألة تغري املناخ، ودعت إىل               
  . )٦٠(الوفاء هبذا االلتزام

  معلومات مقدمة من جهات معنية أخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٦١(نطاق االلتزامات الدولية  -١  

 وأوضحت أن اململكة    )٦٣(٢٦ و )٦٢(٢٥ إىل التوصيتني    ١٠أشارت الورقة املشتركة      -٢٥
املتحدة قد سحبت التحفظ الذي أبدته على اتفاقية حقوق الطفل بشأن اهلجرة واملواطنـة،              
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ل وبغاء األطفـال    وصدقت على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية املتعلق ببيع األطفا        
  . )٦٤(واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وعلى اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وذكر صندوق إنقاذ الطفولة أن اململكة املتحدة مل تسحب التحفظ الذي أبدته على               -٢٦
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالهلم           

  . )٦٥(يف املواد اإلباحية
وذكرت املنظمة الدولية املعنية مبسألة األطفال اجلنود أن اململكة املتحدة تـرى أن                -٢٧

وليس " بيان تفسريي "اإلعالن الذي أصدرته عند التصديق على هذا الربوتوكول كان مبثابة           
  . )٦٦(ة حتفظغري أن تقييد اإلعالن للتأثري القانوين للربوتوكول جيعله مبثاب. حتفظاً
 اململكة املتحدة على سحب التحفظات األربع اليت أبدهتا         ٩وحثت الورقة املشتركة      -٢٨

  . )٦٧(والبيان التفسريي الذي أصدرته عند التصديق على هذا الربوتوكول االختياري لالتفاقية
الناشئة  إىل أن اململكة املتحدة مل تف بالتزاماهتا الدولية          ٦وأشارت الورقة املشتركة      -٢٩

عن االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، ألن التـشريعات            

تعتمـد يف   مل   )٦٨(١٩٦٧املتعلقة باإلجهاض املعتمدة يف إنكلترا واسكتلندا وويلز منذ عـام           
  . آيرلندا الشمالية

إىل أن اململكة املتحدة مل توافق على       ) Redress Trust(وأشارت منظمة حتقيق العدالة       -٣٠
حق التظلم مبوجب اتفاقية حقوق الطفل؛ ومل تصدق على الربوتوكول االختيـاري الثـاين              

  . )٦٩(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
باملوافقة على احلق يف التظلم     ) CARE ()٧٠(قوق األطفال يف إنكلترا   وطالب حتالف ح    -٣١

مبوجب الربوتوكول األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية محايـة            
  . )٧٢(، واتفاقية حقوق الطفل)٧١(األشخاص من االختفاء القسري

ية الدولية حلماية حقوق مجيع      إىل التصديق على االتفاق    ١٣ودعت الورقة املشتركة      -٣٢
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق            
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري األول للعهـد الـدويل اخلـاص           

   .)٧٣(باحلقوق املدنية والسياسية
ن اإلجراءات اليت تتخذها الـشرطة مبوجـب         إىل أ  ١٢وأشارت الورقة املشتركة      -٣٣
 ُتعد انتـهاكاً لالتفاقيـة      )٧٤(١٩٩٤ من القانون اجلنائي وقانون النظام العام لعام         ٦٠ املادة

   .)٧٥(الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، ولإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
صب التابعة جمللس أوروبا اململكـة      وحثت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتع       -٣٤

 لالتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان والتصديق      ١٢املتحدة على التوقيع على الربوتوكول رقم       
   .)٧٦(عليه
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
 إىل أن معاهدات حقوق اإلنسان اليت صدقت        ١٠ و ٨أشارت الورقتان املشتركتان      -٣٥

، مل يدمج أي منها يف القـوانني        )٧٧(ا يف ذلك اتفاقية حقوق الطفل     عليها اململكة املتحدة، مب   
 إىل أن عدم دمج اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي           ٩وأشارت الورقة املشتركة    . )٧٨(احمللية

  . )٧٩(اإلعاقة يف القوانني احمللية يقّيد إنفاذ حقوق املعوقني
ق األطفال والشباب الـذي      إىل أن التدبري املتعلق حبقو     ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٣٦

 يلزم مجيع الوزارات بأن تتوخى فيمـا تتخـذه مـن            ٢٠١١مارس  /اعُتمد يف ويلز يف آذار    
 أن  ١٠وذكـرت الورقـة املـشتركة       . )٨٠(إجراءات املراعاة الواجبة التفاقية حقوق الطفل     

  عـن  ميكن أن يكون بديالً     ال مشروع القانون االسكتلندي، املماثل للتدبري املعتمد يف ويلز،       
  . )٨١(دمج اتفاقية حقوق الطفل يف القانون احمللي

وأوصت املنظمة الدولية للضمري وضريبة السالم بأن تضع اململكة املتحدة تـشريعاً              -٣٧
  . )٨٢(بشأن اإلعفاء من اخلدمة العسكرية اإللزامية على أساس االستنكاف الضمريي

لية ومنظمة العدالة والتحرر مـن      ، أشارت منظمة العفو الدو    ٨ويف الورقة املشتركة      -٣٨
التعذيب ومنظمة العدالة يف يوركشري واجلمعية القانونية إلنكلترا وويلـز، إىل أن اململكـة              

وباشرت . )٨٣("شرعة حقوق للمملكة املتحدة   "املتحدة قد أنشأت جلنة معنية بدراسة وضع        
ال تشري اختصاصات   و. )٨٤("مناهضة بوضوح حلقوق اإلنسان   "اللجنة عملها يف بيئة سياسية      

اللجنة إىل قانون حقوق اإلنسان مع أنه ينبغي ألي شرعة حقوق أن تستند إىل ما يوفره هذا                 
ويشتمل قانون حقوق اإلنسان على . القانون من محاية يف الوقت الراهن والعمل على تعزيزها

 احلماية الفعالـة    آلية لتوزيع املسؤولية بني الربملان واجلهاز التنفيذي واحملاكم من أجل كفالة          
جدول أعمال سياسي إلعادة حتديد هذه املسؤوليات       "يوجد    ال ومع ذلك، . حلقوق اإلنسان 

وبالتايل، مثة ما يدعو للقلق إزاء احتمال استبدال قـانون          . )٨٥("بغية التقليل من دور احملاكم    
القانون وعدم  وأوصت اللجنة القانونية إلنكلترا وويلز باإلبقاء على هذا         . )٨٦(حقوق اإلنسان 

  . )٨٧(التقليل من دور احملاكم وإضافة حقوق جديدة
 اململكة املتحدة إىل أن تكفل خالل استعراضها القـادم          ١٣ودعت الورقة املشتركة      -٣٩

   .)٨٨(اإلبقاء على قانون حقوق اإلنسان وتعزيزه
 بضرورة أن تشمل شرعة احلقوق اجلديـدة حقوقـاً          )٨٩(وأوصت مفّوضية األطفال    -٤٠
  . )٩٠(ددة لألطفالحم

اجلمعة  ")٩١( إىل أن اتفاق بلفاست    ١٣وأشارت جلنة إقامة العدل والورقة املشتركة         -٤١
وذكـرت املنظمـة    . )٩٢(ينص على وضع شرعة حقوق إنسان آليرلندا الـشمالية        " العظيمة

الربيطانية اآليرلندية حلقوق اإلنسان أن آيرلندا الشمالية حباجة إىل شـرعة حقـوق جتـسد               
  . )٩٣(ظروف اخلاصة هباال
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  اهلياكل األساسية املؤسسية واملتعلقة حبقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
دعا صندوق إنقاذ الطفولة يف اململكة املتحدة إىل امتثال املفوضيات األربع املعنيـة               -٤٢

   .)٩٤(باألطفال ملبادئ باريس
الت تشريعية إلهناء مهـام مفوضـية   ودعا مفّوض األطفال يف ويلز إىل اعتماد تعدي        -٤٣

األطفال فيما يتعلق بالقضايا اليت مل يصدر تفويض مبعاجلتها يف ويلـز وآيرلنـدا الـشمالية                
واسكتلندا، ولتمكني كل واحدة من مفوضيات األطفال يف هذه املناطق بتعزيز ومحاية مجيع             

  .)٩٥(حقوق األطفال يف املناطق اليت تتوىل السلطة فيها
الذي سيمكن الـوزراء مـن      " قانون اهليئات العامة  " مفوضية األطفال أن     وذكرت  -٤٤

يتسق مع وضع اللجنة بوصفها       ال تعديل مجلة أمور منها مهام جلنة املساواة وحقوق اإلنسان        
   .)٩٦(مؤسسة وطنية مستقلة معنية حبقوق اإلنسان

منها افتقار حكومة    إىل دواعي القلق املتصلة جبملة أمور        ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٤٥
  . )٩٧(ويلز إىل هنج استراتيجي إزاء حقوق األطفال

                وذكرت منظمة العفو الدولية أن اململكـة املتحـدة اعتمـدت تفـسرياً تقييـدياً                 -٤٦
فيما يتعلق حبماية حقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل خارج إقليم الدولة، وذلك بالنسبة             

قة بتنظيم الشركات اليت توجد مقارها يف اململكة املتحدة وتعمل يف بلـدان             اللتزاماهتا املتعل 
  .)٩٨(أخرى
وأشار معهد حقوق اإلنسان إىل أن اململكة املتحدة ألغت معيار تقييم التأثري البيئـي             -٤٧

إدارة /واالجتماعي بالنسبة للمشاريع اليت ُيطلب متويلها من إدارة ضمانات ائتمانات التصدير          
   .)٩٩(صادرات يف اململكة املتحدةمتويل ال
 إىل أن األنشطة اليت ينفذها عدد كبري من الشركات          ١١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٨

املسجلة يف اململكة املتحدة، العاملة يف مناطق تابعة للسكان األصليني يف خمتلف أحناء العامل،              
  . )١٠٠(قد انتهكت حقوق أولئك السكان

   حقوق اإلنسان التعاون مع آليات  -باء  

  )١٠١(التعاون مع هيئات املعاهدات    

 عن القلق إزاء تأخر اململكة املتحدة يف تقـدمي  ٩جرى اإلعراب يف الورقة املشتركة      -٤٩
  . )١٠٢(تقريرها األويل إىل اللجنة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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انون اإلنساين الـدويل    تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مع مراعاة الق         -جيم  
  القابل للتطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
جمللس أوروبا إىل التقدم     أشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة        -٥٠

  . )١٠٣(تزال قائمة  الالذي أُحرز يف القضاء على التمييز، غري أن أوجه عدم املساواة
 مل يبـدأ    ٢٠١٠ أن بعض مواد قانون املساواة لعـام         ١٣وورد يف الورقة املشتركة       -٥١

 إىل ضعف األحكام املتعلقة بتحقيق املـساواة        ٩وأشارت الورقة املشتركة    . )١٠٤(سرياهنا بعد 
  . )١٠٥(لألشخاص ذوي اإلعاقات

يوفر احلماية لألطفال مـن       ال وذكرت مفوضية األطفال يف ويلز أن قانون املساواة         -٥٢
  . )١٠٦(ساس السنالتعرض للتمييز على أ

وأشارت منظمة الرجال ضحايا االنتهاكات يف اسكتلندا إىل وجود حتيز مؤسـسي              -٥٣
  . )١٠٧(ضد الرجال فيما يتعلق بوصوهلم إىل أطفاهلم يف حاالت الطالق أو االنفصال

إىل استمرار التمييز الـوظيفي يف سـوق        ) UKJCW(وأشارت مجعية حقوق النساء       -٥٤
ين فيما يتعلق باكتساب املهارات، ويستند ذلك إىل تنميط الفتيـات           العمل على أساس جنسا   

  .)١٠٨(والنساء من حيث اجلدارة واألفضلية واملقدرات
 أن الداليت يتعرضون للتمييز يف العديد من اجملـاالت،          ٥وذكرت الورقة املشتركة      -٥٥
لوردات، تقـرر   وخالل اجتماع جمللس ال   . )١٠٩(فيها التوظيف، بسبب طبقتهم االجتماعية     مبا

تعديل قانون املساواة بغية تصنيف الطبقة االجتماعية علـى أهنـا مـن أوجـه التـصنيف                 
  . )١١٠(العرقي
وذكرت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف أن سياسة مكافحة اإلرهاب شـجعت              -٥٦

  . )١١١(العامة على التعامل مع املسلمني على أهنم هدف مشروع النتهاك حقوقهم

   احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف  -٢  
 إىل التحقيق املتعلق باحملتجزين الذي سينظر يف مـزاعم          ٧أشارت الورقة املشتركة      -٥٧

تورط دوائر املخابرات يف ممارسة التعذيب خارج اململكة املتحدة، وأوضحت أن من غـري              
  . )١١٢(املرجح أن يكون التحقيق متوافقاً مع القوانني الدولية واحمللية ذات الصلة

ضـباط   )١١٣(توجيـه إىل أن   ) Redress Trust(وأشارت منظمة حتقيـق العدالـة         -٥٨
االستخبارات للتعاون مع وكاالت أجنبية يف بلدان ُيعرف أو ُيزعم أهنا متارس التعذيب ُيعـد             

   .)١١٤(خمالفاً التفاقية مناهضة التعذيب
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ة املوافقة علـى خـضوع      وذكرت منظمة حتقيق العدالة أنه ينبغي للمملكة املتحد         -٥٩
ممارسات موظفيها العاملني يف اخلارج للوالية القضائية خارج اإلقليم الوطين فيمـا يتعلـق              

؛ )١١٥(بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية      
  . )١١٦(ا القضائيةواملوافقة على مالحقة أو إعادة املتهمني مبمارسة التعذيب اخلاضعني لواليته

 حلقوق اإلنسان أن الرصاص املطـاطي الـذي   ةوأوضحت املنظمة الربيطانية اآليرلندي    -٦٠
   .)١١٧(استخدمته الشرطة ملكافحة الشغب يف آيرلندا الشمالية ميكن أن يتسبب يف إصابات قاتلة

ة القاسية وأشارت اللجنة األوروبية املعنية مبكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعامل        -٦١
أو الالإنسانية أو املهينة، التابعة جمللس أوروبا، إىل أن السياسات والتوجيهات بشأن استخدام             
الشرطة للصعق الكهربائي يف إنكلترا وويلز صيغت بعبارات فضفاضة وتفتح البـاب أمـام              

  . )١١٨(إساءة استخدام أدوات الصعق الكهربائي
كات يف اسكتلندا إىل أن العنف املرتيل يشكل     منظمة الرجال ضحايا االنتها    وأشارت  -٦٢

هتتم بقضايا الرجال عندما يقعون   ال؛ وأن السلطات  )١١٩(إحدى املشاكل الكبرية يف اسكتلندا    
  . )١٢٠(ضحايا هلذا العنف

 املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية ضد األطفال إىل            وأشارت  -٦٣
 وأوضحت أن اجلوانـب القانونيـة املتعلقـة         )١٢٤(٥ و )١٢٣(٤ و )١٢٢(٣ و )١٢١(٢التوصيات  

. )١٢٦( منذ انتـهاء االسـتعراض     )١٢٥(مبشروعية العقوبة البدنية لألطفال مل يطرأ عليها تغيري       
وذكر املفوض املعين حبقـوق اإلنـسان يف        . )١٢٧(تزال العقوبة البدنية مشروعة يف املرتل      وال

وجاء يف الورقة   . )١٢٨( مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان     جملس أوروبا أن القوانني غري متسقة     
  . )١٢٩( أن هذه القوانني تشكل انتهاكاً التفاقية حقوق الطفل٨املشتركة 

 املبادرة العاملية إىل أن العقوبة البدنية حمظورة يف مجيع املدارس احلكوميـة             وأشارت  -٦٤
اً وُتحظر أيض . م يف إطار النظام العقايب    كما ُيحظر استخدامها للمعاقبة على اجلرائ     . واخلاصة

يف مؤسسات الرعاية ودور الرعاية البديلة اليت هتيئها السلطات احمللية أو املنظمات الطوعيـة،             
   .)١٣٠(تزال مشروعة يف إطار الرعاية البديلة اخلاصة  اللكنها
حقون قضائياً يف   وذكرت منظمة الرؤية العاملية أن املواطنني واملقيمني يف بريطانيا ُيال           -٦٥

اململكة املتحدة بسبب استغالل األطفال واإلساءة إليهم يف بلدان أخرى، غري أن هناك القليل              
  . )١٣١(من املالحقات اليت تنجح يف معاقبتهم

إىل أن حكومة اململكة املتحدة قد حققت       ) UKJCW(وأشارت مجعية حقوق النساء       -٦٦
  . )١٣٢( منسقة بشأن العنف الذي يستهدف املرأةةجيجناحاً طفيفاً فيما يتعلق بوضع استراتي

وقدمت اللجنة األوروبية املعنية مبكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية             -٦٧
أو الالإنسانية أو املهينة، التابعة جمللس أوروبا، توصيات بشأن تزويد األشخاص بنسخ خطية             

  . )١٣٣( االحتجاز أو السجنتطلعهم على حقوقهم أثناء عمليات االعتقال أو
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وأشارت منظمة السجينات إىل أن النساء يرتدين مالبس غـري الئقـة يف بعـض                 -٦٨
" هـوارد "رابطـة      وأشـارت   . )١٣٤(السجون، الشيء الذي ُيعد انتهاكاً للحق يف الكرامة       

   .)١٣٥(تليب متطلبات النساء الضعيفات  الإىل أن إدارة السجون لإلصالح اجلنائي
 حلقوق اإلنسان، فيما يتعلق بآيرلندا الشمالية، ةوضحت املنظمة الربيطانية اآليرلنديوأ  -٦٩

أن فصل السجناء شبه العسكريني عن السجناء اآلخرين يف سجن ماغابريي يقّيد الوصول إىل          
   .)١٣٧(عالوة على عدم وجود سجن منفصل للنساء. )١٣٦(املرافق
عوبات التعلم إىل عدم إمكانيـة الوصـول إىل         وأشار االحتاد االسكتلندي املعين بص      -٧٠

العديد من الربامج اخلاصة بإعادة التأهيل واإلفراج املشروط للسجناء الـذين يعـانون مـن               
   .)١٣٨(مشاكل التعلم

إىل عدم وجود إطار " Poppy Project"وأشار مشروع رعاية النساء ضحايا االجتار   -٧١
ار واالعتراف هبن، ومثة اعتماد كبري علـى نظـام          قانوين مستقل حلماية النساء ضحايا االجت     

  . )١٣٩(اللجوء الختاذ القرارات بشأن االجتار
تـستخدم رمسيـاً     )١٤٠(أن آلية اإلحالة الوطنيـة    ) ASI(وذكرت املؤسسة القانونية      -٧٢

اً كـبري اً  وقد وقعت هذه اآللية يف أخطاء ألهنا تعتمد اعتماد        . لتحديد ضحايا االجتار بالبشر   
  . )١٤١(لة أمور منها السلطة التقديرية ملوظفني حصلوا على احلد األدىن من التدريبعلى مج

وأشارت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف إىل أن الرعاية املقدمة للنـساء ضـحايا                -٧٣
وعليه، فإن . االجتار ألغراض االستغالل يف اجلنس تقتصر على النساء املستوفيات ملعايري حمددة

  . )١٤٢(تشمل مجيع الضحايا  الهذه الرعاية

   إقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
 حلقوق اإلنسان أن اململكة املتحدة مل تـتمكن  ةأوضحت املنظمة الربيطانية اآليرلندي    -٧٤

من إنشاء آلية ملعاجلة تبعات الرتاع يف آيرلندا الشمالية، بالرغم من التوصيات ذات الـصلة               
  . )١٤٣(قدمة من اجملموعة االستشارية املعنية بأحداث املاضيامل

وأشارت املنظمة إىل أن وكالء احلكومة الربيطانية تواطئوا مـع اجلماعـات شـبه                -٧٥
العسكرية اجلمهورية واملوالية للحكومة على حد سواء طوال فترة الرتاع يف آيرلندا الشمالية؛             

ومع ذلك، مل جير التحقيق يف هـذه املـسألة          . كنيومشل ذلك التواطؤ يف مقتل باتريك فينو      
 والتوصية الـيت قـدمها قاضـي    ٢٠٠١ يف عام )١٤٤("ويست بارك"بالرغم من إبرام اتفاق     

  . )١٤٥(احملكمة العليا الكندية املتقاعد بيتر كوري
إىل أن ضـحايا    " SCID"وأشارت احلملة االسكتلندية للتصدي للسائقني املتهورين         -٧٦

  . )١٤٦(ُيعترف بأهنم ضحايا لإلجرام  ال السيارات بشكل إجراميحوادث قيادة
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جمللس أوروبا بتدريب    وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التابعة        -٧٧
موظفي النظام اجلنائي يف جمال حظر السلوك القائم على عوامل عرقية أو دينيـة يف آيرلنـدا                 

  . )١٤٧(الشمالية
 اجلنائية االسكتلندية على حق احملتجز أثناء وجوده يف خمفر الشرطة   وتنص اإلجراءات   -٧٨

ومع ذلك، فإن هذا احلق ُيترك لتقدير ضـباط الـشرطة يف            . يف احلصول على متثيل قانوين    
  . )١٤٨(إنكلترا وويلز

 إىل أنه بالرغم من اإلعالن عـن اعتـزام          لإلصالح اجلنائي " هوارد"رابطة     وأشارت    -٧٩
، سيستمر حبس عدد كـبري مـن املـسجونني     ‘السجن حلماية املصلحة العامة   عقوبة  ‘ إلغاء

لفترات غري حمددة إىل أن تتمكن إدارة السجون من توفري الدورات التدريبية املطلوبـة الـيت          
  . )١٤٩(تؤهلهم لإلفراج عنهم

وذكرت اجلمعية القانونية إلنكلترا وويلز أن ادعاءات التصنت على هواتف العاملني             -٨٠
 احلقل القانوين ومراقبتهم بواسطة بعض الصحف تستحق النظر فيها بشكل خـاص مـن    يف

، إذ ُيحتمل أن الغرض من هذه املمارسات كـان تقـويض            )١٥٠(جانب جلنة حتقيق ليفسون   
  . )١٥١(إجراءات احملاكم، ورمبا شكلت حماولة لتغيري سري العدالة

ام قضاء األحداث من أجل كفالة      ودعا مفوض األطفال يف ويلز إىل إعادة توجيه نظ          -٨١
. )١٥٢(يز؛ واحترام حقوق األطفال أثناء االحتجـاز      يمجلة أمور منها عدم تعرض األطفال للتم      

 إىل عدم كفاية تدريب املوظفني العـاملني يف أربعـة مراكـز             ٧وأشارت الورقة املشتركة    
 عن قلقها   نائيلإلصالح اجل " هوارد"رابطة  وأعربت  . )١٥٤( تديرها جهات خاصة   )١٥٣(تدريب

إزاء تقييد احملتجزين واحلبس االنفرادي وجتريد األطفال من مالبسهم قسراً بغرض تفتيـشهم             
وأشارت مفوضية األطفال إىل استخدام أسـاليب تقييـد مؤملـة           . )١٥٥(يف مراكز االحتجاز  

   .)١٥٦(لألطفال بالرغم من احتمال تسببها يف إصابات خطرية
 حلقوق اإلنسان أن دوائر االسـتخبارات يف        ةية اآليرلندي وأوضحت املنظمة الربيطان    -٨٢

اململكة املتحدة تعمل بشكل سري وال ختضع ألية رقابة عامة وال خيـضع العـاملني فيهـا                 
  . )١٥٧(للمساءلة بشأن أفعاهلم

وأشارت جلنة حقوق اإلنسان يف اسكتلندا إىل أن الربملان االسكتلندي منعها مـن               -٨٣
  . )١٥٨(قضايا املتعلقة حبقوق اإلنسانتقدمي املساعدة يف ال

وأشارت منظمة السجينات إىل أن النساء يتعرضن للتمييز وعدم املساواة يف نظـام               -٨٤
العدالة اجلنائية، وأن اململكة املتحدة مل تتخذ إجراءات واضحة إلنشاء نظام عدالـة جنائيـة           

  .)١٥٩(يراعي اجلوانب اجلنسانية
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  احلق يف احلياة اخلاصة  -٤  
القانون املتعلق باالعتراف   ‘أشار التحالف االسكتلندي ملغايري اهلوية اجلنسية إىل أن           -٨٥

  . )١٦٠(حيرم مغايري اهلوية اجلنسية من االعتراف القانوين هبم‘ ٢٠٠٤بنوع اجلنس لعام 
وذكرت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن إدخال نظام التـصوير اجلـسدي يف               -٨٦

  . )١٦١(ستر ينتهك اخلصوصيةمطاري هيثرو ومانشي

حرية الدين واالعتقاد، وحرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي،               -٥  
   واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 أن اجلرائم اليت يعاقب عليها مبوجب القانون العـام          "Odysseus Trust"ذكرت منظمة     -٨٧
تزال مـستخدمة يف آيرلنـدا        ال شهري اليت أُلغيت يف إنكلترا وويلز     املتمثلة يف التجديف والت   

  .)١٦٢(الشمالية
إىل أن القـوانني احلاليـة املتعلقـة         "English pen"وأشارت رابطة القلم اإلنكليزية       -٨٨

بالتشهري يف إنكلترا وويلز تقيد حرية التعبري إىل حد كبري وتثين عن إعداد التقارير الـصحفية             
  . )١٦٣(أن التحقيقاتاملشروعة بش

 يطلب مجلة   ٢٠١٠ إىل أن القانون املتعلق باالقتصاد الرقمي لعام         ١٩وأشارت املادة     -٨٩
أمور من مقدمي خدمات اإلنترنت منـها اختـاذ تـدابري دون إجـراءات قانونيـة ضـد            

على تعليـق املواقـع      "Nominet"؛ كما تقدم الشركة املسجلة ملواقع الويب        )١٦٤(املشتركني
   .)١٦٥( من الشرطة فقط دون أمر قضائيبطلب
غالباً ما يـستخدم ملنـع      " القانون املتعلق باألسرار الرمسية   " إىل أن    ١٩وتشري املادة     -٩٠

  . )١٦٦(اجلهات احلكومية من التبليغ عن قضايا الفساد
 إىل إخفـاق آليـات      "Engender" )١٦٧(وأشارت املنظمة املعنية بالشؤون اجلنسانية      -٩١

وطالبت جبملة أمور منـها     . ل النساء إىل املناصب القيادية واملتعلقة باختاذ القرار       حتسني وصو 
  . )١٦٨(حتديد حصص الختيار املرشحني

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
أن من العوامل اليت تعرض العمال املهـاجرين        ‘ جوزيف رونتري ‘ذكرت مؤسسة     -٩٢

   .)١٦٩(فلالستغالل جهلهم حبقوق التوظي
وأشار معهد حقوق اإلنسان إىل أن هيئة مراقبة توظيف األيدي العاملة وهي اجلهة                -٩٣

اليت تتوىل إعمال حقوق العمال الضعفاء يف القطاعات الصناعية اخلمسة التابعة هلا قد تتعرض              
  . )١٧٠(خلفض كبري يف ميزانيتها أو إغالقها
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لعمالة املرتلية إىل أن العاملني يف منـازل        املعنية حبقوق ا  " كااليان"وأشارت منظمة     -٩٤
الدبلوماسيني يبلغون عن تعرضهم النتهاكات مماثلة لتلك اليت يتعرض هلا العاملون لدى األسر          

  . )١٧١(املعيشية العادية، واتضح أن احتمال أهنم قد تعرضوا لالجتار أعلى بعشرين ضعفاً
لدولية قد استحـسنت إصـدار      إىل أن منظمة العمل ا    " كااليان"وأشارت منظمة     -٩٥

، ومع ذلك فإن اململكة املتحدة اقترحت وقف إصـدار          )١٧٢(تأشريات دخول للعمالة املرتلية   
وطالبت املنظمة باإلبقاء على إصدار هذه التأشريات وتعميمهـا         . هذه التأشريات أو تعديلها   

   .)١٧٣(لتشمل العمالة املرتلية يف منازل الدبلوماسيني
 األوروبية للحقوق االقتصادية التابعة جمللس أوروبا إىل أن اململكـة           وخلصت اللجنة   -٩٦

املتحدة مل متتثل للميثاق االجتماعي األورويب ألسباب تشمل عدم مالئمة ضمانات محايـة             
  . )١٧٤(هؤالء العمال من العمل ألكثر من اثنيت عشرة ساعة يف اليوم

  قاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي الئ  -٧  
 وأوضح أن االلتزام بتخفـيض      )١٧٥(١٦أشار مفوض األطفال يف ويلز إىل التوصية          -٩٧

وطالب بتوفري موارد كافية    . )١٧٦( مل يتحقق  ٢٠١٠الفقر بني األطفال إىل النصف حبلول عام        
  . )١٧٧(ملعاجلة فقر األطفال

تعترف   ال  إىل أن استراتيجية القضاء على فقر األطفال       ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٩٨
  . )١٧٨(بالضغوط املالية اليت تواجه األسر وتأثري ذلك على األطفال

يف ويلـز  " التدابري املتعلقة باألطفال واألسرة" أن اعتماد    ٨وذكرت الورقة املشتركة      -٩٩
. )١٧٩(حنو الوفاء بااللتزام املتمثل يف القضاء على الفقـر اً يشكل األساس القانوين للمضي قدم  

ة األطفال يف ويلز إىل أن العديد من العوامل اليت لديها تأثري يف مسألة فقـر                وأشارت مفوضي 
  . )١٨٠(تدخل ضمن صالحيات اجمللس الوطين لويلز  الاألطفال
 إىل أن استراتيجية القـضاء      "Engender"وأشارت املنظمة املعنية بالشؤون اجلنسانية        -١٠٠

 خطط ملموسة لتحرير األطفال من بـراثن         مل ُتترجم إىل   )١٨١(على فقر األطفال يف اسكتلندا    
  . )١٨٢(الفقر بصورة مباشرة عن طريق معاجلة فقر األمهات

  احلق يف الصحة  -٨  
 أن التشريع املتعلق باإلجهاض يف آيرلندا الشمالية مينـع          ٦ذكرت الورقة املشتركة      -١٠١

  . )١٨٣(النساء من حتقيق أعلى مستوى ميكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية
 إىل عدم مالئمة اخلدمات الطبية املتخصصة املقدمة لألطفـال          ١٠وأشارت الورقة     -١٠٢

  .)١٨٤(واملراهقني الذين يعانون من مشاكل عقلية يف اسكتلندا
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عن قلقه إزاء استخدام عقاقري كيميائية ملعاجلة األطفال        صندوق إنقاذ الطفولة    وأعرب    -١٠٣
عـن    ط النشاط املقترن بنقص االنتبـاه، فـضالً       اضطراب فر الذين يعانون من أمراض مثل      

   .)١٨٥(استخدام مثل هذه العقاقري ملعاجلة البالغني يف مراكز الرعاية
ُيـرخص    ال العقاقري املؤثرة على اجلهاز العصيب    وذكرت الكلية امللكية يف لندن أن         -١٠٤

لعالج املـستخدم   استخدامها يف معاجلة املصابني بأمراض عقلية، بيد أهنا أصبحت جزءاً من ا           
بانتظام يف دور رعاية املصابني هبذه األمراض بالرغم من زيادة خمـاطر تـسببها يف وقـوع                 

  . )١٨٦(وفيات
حيصلون بصورة   الوأشارت منظمة كبار السن يف اململكة املتحدة إىل أن كبار السن    -١٠٥

 املطلوبـة يف    دائمة على ما يكفي من الغذاء والشراب وال حيصلون على املساعدة الغذائيـة            
  . )١٨٧(املستشفيات ومؤسسات الرعاية

يضمنون   ال التحالف االسكتلندي ملغايري اهلوية اجلنسية أن هؤالء األشخاص       وذكر    -١٠٦
لعـدم وجـود    اً  احترام حقوقهم على النحو املالئم من جانب العاملني يف احلقل الطيب، نظر           

  . )١٨٨( مغايري اهلوية اجلنسيةاتفاق يف جمال الرعاية الصحية يقوم على احترام حقوق

  احلق يف التعليم  -٩  
أشار صندوق إنقاذ الطفولة إىل أن اخللفية االجتماعية واالقتصادية تؤثر يف مراحـل               -١٠٧

التعليم املبكرة، فاألطفال الذين يعيشون حتت وطأة الفقر يكون حتصيلهم أقل مـن أقـراهنم               
  . )١٨٩(الذين يعيشون يف ظروف خمتلفة

 أن اسكتلندا تعاين من عدم تقدمي الـدعم لـتمكني           ١٠كرت الورقة املشتركة    وذ  -١٠٨
  . )١٩٠(األطفال املعوقني من مجلة أمور منها الدراسة يف املدارس العادية

وأشار صندوق إنقاذ الطفولة إىل أنه ينبغي للحكومة االسكتلندية أن تكفل التدريب              -١٠٩
لألطفال الذين يعانون من صعوبات يف الـتعلم        الكامل للمعلمني من أجل تقدمي دعم إضايف        

  .)١٩١(واضطرابات السمع
وذكر صندوق إنقاذ الطفولة أن األطفال الصم ينبغي أن تتاح هلم فرصـة الـتعلم                 -١١٠

  . )١٩٢(والتدريب على استخدام لغة اإلشارة الربيطانية يف املدارس
ى حقوق اإلنـسان يف     مشروع التدريب عل  " إىل أن    ١٣وأشارت الورقة املشتركة      -١١١

 بـسبب نقـص     ٢٠٠٩الذي ُينفّذ بالتعاون مع وزارة العدل قد توقف يف عـام            " املدارس
  . )١٩٣(املوارد
 أن املعلمـني    "sexYOUality"وأشارت املنظمة اخلريية املعنية بـاملثليني واملثليـات           -١١٢

  . )١٩٤(دارسليون يف امليتلقوا التدريب الكايف للتصدي ملمارسات التسلط اليت يتعرض هلا املث مل



A/HRC/WG.6/13/GBR/3 

15 GE.12-11803 

فقانون التعليم  . وأشارت منظمة رعاية الطفولة إىل تقلص احلقوق املدنية يف املدارس           -١١٣
 على سبيل املثال يعطي املعلمني صالحية تفتيش اهلواتف واحلواسيب اخلاصـة            ٢٠١١لعام  

  . )١٩٥(بالطالب ومسح املعلومات منها
قيـة حقـوق الطفـل يف املنـاهج الدراسـية           وذكرت املنظمة أنه ينبغي دمج اتفا       -١١٤
  .)١٩٦(الوطنية

  املعوقون   -١٠  
مـن  اً   إىل أن نظام القروض العام اجلديد قد يقلل كـثري          ٩أشارت الورقة املشتركة      -١١٥

   .)١٩٧(الدعم املقدم لألطفال املعوقني وأسرهم
" برامج الرعاية "وذكر االحتاد االسكتلندي املعين بصعوبات التعلم أن ختفيض ميزانية            -١١٦

أو اإلعانة املعيشية للمعوقني من شأنه تقييد اسـتقاللية املعـوقني ومـشاركتهم يف احليـاة                
  . )١٩٨(اجملتمعية
وأشار صندوق إنقاذ الطفولة إىل أنه بالرغم من االجنازات اليت حققتـها احلكومـة                -١١٧

 االجتماعية املقترح   االسكتلندية فإن حقوق املعوقني ستتناقص بسبب برنامج إصالح الرعاية        
   .)١٩٩(من حكومة اململكة املتحدة بسبب ختفيض امليزانية

وأشارت اجلمعية االسكتلندية للصحة العقلية إىل األعداد غري املتناسبة من النـساء              -١١٨
؛ وإىل أن املصابني بأمراض عقلية      )٢٠٠(املصابات مبشاكل عقلية يف النظام العقايب يف اسكتلندا       

  . )٢٠١(يتعرضون للتهميش والتمييز
 بأن تعطي حكومة اململكة املتحدة األولوية ملعاجلـة         ١٣وأوصت الورقة املشتركة      -١١٩

  . )٢٠٢(عدم فهم رجال الشرطة جلرائم الكراهية، بقدر ما يستهدف ذلك األشخاص املعوقني
يف اململكة املتحدة مسألة متكني املعـوقني مـن         وتناولت منظمة سياسات اإلعاقة       -١٢٠

ومت تقدمي مقتـرح هبـذا الـشأن إىل وزيـر شـؤون             . )٢٠٣(احلصول على عضوية الربملان   
  . )٢٠٤(املعوقني
وأشار االحتاد االسكتلندي املعين بصعوبات التعلم إىل مجلة أمور منها أن عدم توفر               -١٢١

حيول دون مشاركة املعـوقني يف احليـاة العامـة           يف األماكن العامة     )٢٠٥(املراحيض املالئمة 
  . )٢٠٦(جملتمعاهتم احمللية

وذكرت املنظمة اخلريية للمعوقني عقلياً أن الضمانات املقدمة من اململكة املتحـدة              -١٢٢
بشأن كفالة حقوق ذوي اإلعاقات التعليمية الشديدة واملتعـددة مل ُتتـرجم إىل حتـسينات            

   .)٢٠٧(ملموسة
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دوق إنقاذ الطفولة عن القلق إزاء ُنصح النساء بإجراء عمليات إجهاض           وأعرب صن   -١٢٣
عند تشخيص وجود إعاقة لدى اجلنني بالرغم من احتمال أن يتمكن هؤالء األطفـال مـن                

  . )٢٠٨(احلصول على حياة مبستوى جيد

  األقليات والسكان األصليون  -١١  
يزالـون    اللّرّحل اآليرلندينيإىل أن الغجر وا " Lead Gate"أشارت منظمة ليد غيت       -١٢٤

من أكثر اجملتمعات احمللية احملرومة بسبب مجلة أمور منها عدم االعتراف القانوين بأسـلوب              
وأشار االحتاد الوطين جلهات التنسيق اخلاصة بالغجر إىل ضـرورة أن           . )٢٠٩(حياهتم التقليدية 

   .)٢١٠(باحلقوق التقليدية للّرّحل" قانون التخطيط"يعترف 
إىل توفري مواقع مالئمة ثقافياً للغجـر       " رينيه كاسان "ودعت منظمة حقوق اإلنسان     -١٢٥

   .)٢١١(والّرّحل وإلزام اجملالس احمللية بتوفري مثل هذه املواقع
إطار "  إىل أن حكومة ويلز قد أصدرت منشوراً بعنوان          ٨وأشارت الورقة املشتركة      -١٢٦

م املساواة واإلقـصاء االجتمـاعي للغجـر        من أجل معاجلة عد   " العمل حنو مستقبل أفضل   
 بأن تتخذ إنكلتـرا واسـكتلندا وآيرلنـدا         "AdEd"وأوصت شركة املعارف    . )٢١٢(والّرّحل

   .)٢١٣(الشمالية سياسات مماثلة
 يف اسكتلندا إىل أن هناك بعض الوكاالت اإلعالمية الـيت تتعمـد             ١٢وتشري املادة     -١٢٧

   .)٢١٤(الّرّحل/الروما/جترمي جمموعات الغجر
وأشارت مجعية الّرّحل اآليرلنديني يف بريطانيا إىل أن التدابري التعليمية اليت اعتمـدهتا               -١٢٨

   .)٢١٥(حكومة اململكة املتحدة ستؤثر سلباً يف الطالب املنتمني إىل جمموعات الغجر والّرّحل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
 األعداد الكبرية من املهاجرين الذين مت احتجـازهم          إىل ١أشارت الورقة املشتركة      -١٢٩

  . )٢١٦(منذ انتهاء عملية االستعراض
لرعاية احملتجزين أن نظام االحتجاز التابع لسلطات اهلجـرة   " غيتويك"وذكرت مجعية     -١٣٠

تشوبه عيوب أساسية، حيث تتخذ إدارة احلدود يف اململكة املتحدة قـرارات سـيئة وغـري                
" املـصداقية " إىل أن هذه القرارات قائمة على حتري         ٣أشارت الورقة املشتركة    و. )٢١٧(قانونية

وذكرت منظمة التضامن املسيحي العاملي أنه يقع على كاهل ملتمسي          . )٢١٨(بصورة غري دقيقة  
  . )٢١٩(اللجوء عبء تقدمي حجج قوية تربر خشيتهم من التعرض لالضطهاد وإثبات ذلك

 ي ملغايري اهلوية اجلنسية إىل أن عملية التماس اللجـوء         وأشار التحالف االسكتلند    -١٣١
وذكرت . )٢٢٠(تدعم حقوق ملتمسي اللجوء من املثليني واملثليات ومغايري اهلوية اجلنسية          ال

احلملة الوطنية ملناهضة الترحيل أن أسباب رفض طلبات اللجوء اليت يقدمها املثليون واملثليات             
  . )٢٢١(ةجتسد التخوف منهم وثقافة عدم الثق
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 موضحة أن مركـز الترحيـل التـابع         ٢٥وأشارت مفوضية األطفال إىل التوصية        -١٣٢
اخلاص باألطفال قد مت إغالقه، غـري أن احتجـاز األطفـال    " يلز وود"لسلطات اهلجرة يف   

  . )٢٢٢(يزال مستمراً  البانتظار ترحيلهم أو إبعادهم
. )٢٢٤( جيري عادة احتجـازهم    )٢٢٣(اء أن البالغني الضعف   ١وورد يف الورقة املشتركة       -١٣٣

           /كما أن تعديل دليل الـسياسات العمليـة إلدارة احلـدود يف اململكـة املتحـدة يف آب                 
 استند إىل افتراض أن احتجاز األشخاص الضعفاء وسيلة متكن يف حاالهتم            ٢٠١٠أغسطس  

  . )٢٢٥(احملددة من محايتهم من التعرض لألذى
س أوروبا إىل عدم وجود إطار قانوين حمدد بشأن العملية السريعة           وأشار مفّوض جمل    -١٣٤

ملعاجلة طلبات ملتمسي اللجوء احملتجزين وأوصي بوضع تشريعات تراعي االتفاقية األوروبية           
  . )٢٢٦(حلقوق اإلنسان

 أن العملية الـسريعة ملعاجلـة       "Detention Action"وذكرت منظمة دعم احملتجزين       -١٣٥
، وهذه العملية يشوهبا الكثري مـن  )٢٢٧(غرض منها البت الفوري يف الطلبات     طلبات اللجوء ال  

           وذكرت منظمة أصدقاء احملتجزين يف يلز وود      . )٢٢٨(العيوب، مبا فيها اختيار احلاالت املالئمة     
"Yal’s Wood Befrienders" أن العملية السريعة تستخدم بصورة غري مالئمة يف حاالت معقدة 

   .)٢٢٩(لنساءتتعلق با
 الذين ينظـرون يف     )٢٣٠( أن الدليل اجلديد للموظفني    ١٠وذكرت الورقة املشتركة      -١٣٦

احلاالت يتضمن مجلة أمور منها اإلشارة إىل املبادئ الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل، غري أنه               
  . )٢٣١(مل ُيطبق عملياً بعد

 يف املساعدة القانونية يعـين أن        إىل أن التخفيض الكبري    ٣وأشارت الورقة املشتركة      -١٣٧
ملتمسي اللجوء يقفون أمام موظفي وزارة الداخلية واهلجرة والقضاة واحملـامني دون متثيـل      

  . )٢٣٢(قانوين أو مشورة
 أن اململكة املتحدة تستخدم الفصل من العمل كوسيلة         "Sahir House"وأشار مركز     -١٣٨

وطالبت املنظمة اإلنـسانية    . )٢٣٣(م األصلية لترحيل ملتمسي اللجوء بصورة قسرية إىل بلداهن      
"Stillhumanstillhere"٢٣٤( باختاذ تدابري تشمل إصدار تراخيص عمل مللتمسي اللجوء( .  

 إىل عدم وجود آلية لتحديـد عـدميي         "ERT"وأشارت منظمة املساواة يف احلقوق        -١٣٩
  . )٢٣٥(اجلنسية

  حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب  -١٣  
 موضحة أن تشريعات وسياسـات      )٢٣٦(٦أشارت منظمة العفو الدولية إىل التوصية         -١٤٠

  . )٢٣٧(مكافحة اإلرهاب مل متتثل ملعايري حقوق اإلنسان بعد انتهاء عملية االستعراض
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 أن التعديالت اليت أُجريت علـى قـانون مكافحـة           ١٢وورد يف الورقة املشتركة       -١٤١
وكنتيجة . )٢٣٨(كفالة االمتثال ملعايري حقوق اإلنسان     مل تصل إىل حد      ٢٠٠٠اإلرهاب لعام   

، مت  )٢٣٩(للحكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف قضية جـيالن وكينتـون            
ومع ذلك،  . ٤٤باملادة    دون وجود شبهة كافية عمالً     )٢٤٠(تعليق ممارسات التوقيف والتفتيش   

، قد  ٢٠١١، الصيغة املعدلة لعام     ٢٠٠٠م  من قانون مكافحة اإلرهاب لعا    ) أ(٤٧فإن املادة   
مسحت باستمرار ممارسات التوقيف والتفتيش دون وجود شبهة كافية، شريطة استيفاء معايري            

أو احتجـاز   /كما ُمنح موظفو املوانئ واملطارات صالحية توقيف واستجواب و        . )٢٤١(حمددة
  .)٢٤٢(األشخاص دون وجود شبه كافية

 إىل أن التنميط اإلثين يشكل أحد جوانب ممارسـات          ١٢ة  وأشارت الورقة املشترك    -١٤٢
وذكرت اللجنة اآليرلندية حلقوق اإلنسان أن الـشرطة تـستهدف          . )٢٤٣(التوقيف والتفتيش 

وذكرت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية     . )٢٤٤(األشخاص الذين ُيتصور أهنم من املسلمني     
قيف والتفتيش تستهدف بطريقة غري متناسبة      جمللس أوروبا أن ممارسات التو     والتعصب التابعة 

  . )٢٤٥(جمتمعات السود واألقليات
يسمح بترحيل  " برنامج الترحيل مبوجب ضمانات   "وذكرت منظمة العفو الدولية أن        -١٤٣

فالتعهـدات الـيت    . من ُيشتبه يف ضلوعهم يف أنشطة إرهابية إىل دول ُيمارس فيها التعذيب           
وأشارت منظمة حتقيق العدالـة      .)٢٤٦(ر التعرض للتعذيب  تستبعد خط   ال تقدمها تلك الدول  

)Redress Trust (إىل أن املراقبة بعد الترحيل ُتعد ضمانة غري كافية)٢٤٧( .  
وذكرت منظمة العفو الدولية أن فترة االحتجاز السابق لتوجيه االهتام ملن ُيشتبه يف               -١٤٤

  . )٢٤٨( يوما١٤ً إىل ٢٨فيضها من تزال طويلة بالرغم من خت  الضلوعهم يف أنشطة إرهابية
وأشارت اللجنة األوروبية املعنية مبكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية         -١٤٥

أو الالإنسانية أو املهينة، التابعة جمللس أوروبا، إىل أن احملتجزين مبوجـب قـانون مكافحـة             
ديد فترة احتجازهم بدالً من نقل      اإلرهاب ينبغي أن ميثلوا شخصياً أمام قاض عند النظر يف مت          

  . )٢٤٩(اجللسة عن طريق الفيديو

  احلالة يف مناطق أو أقاليم حمددة أو فيما يتعلق هبا  -١٤  
قدمت اللجنة األوروبية املعنية مبكافحة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسـية         -١٤٦

توصيات بشأن قضايا تشمل اعتقال     أو الالإنسانية أو املهينة، التابعة جمللس أوروبا، تعليقات و        
   .)٢٥٠(التابعني للتاج الربيطاينإقليم غرينسي وإقليم جريسي ومعاملة احملتجزين والسجناء يف 
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