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  جملس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالثالثةالدورة 
  ٢٠١٢ يونيه/ حزيران٤ -مايو /أيار ٢١

مـن   ٥ية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السام       
 ١٦/٢١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات            
ة املعنية واملفوضية السامية    اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدول        

وُيقـدم  . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الـصلة            
. التقرير بصورة موجزة مراعاة للتقييد املفروض على احلد األقصى لعـدد الكلمـات            

وال يتضمن التقرير   . ولالطالع على النص الكامل، ُيرجى الرجوع إىل الوثيقة املرجعية        
أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان               

وهو يتبع هيكل   . خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية          
وقد . ١٧/١١٩املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان يف مقرره           

 .واشي هناية النص مراجع املعلومات الـواردة يف التقريـر     ذُكرت بصورة منهجية يف ح    
  .وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(الصكوك العاملية حلقوق اإلنسان    

 راضاإلجراء بعد االستع  السابقضاحلالة خالل االستعرا 
مل ُيوافق /صكوك مل ُيصّدق عليها 

 عليها

ــصديق،  الت
االنضمام أو  

 اخلالفة

للقضاء علـى مجيـع     االتفاقية الدولية   
  )١٩٦٩ (أشكال التمييز العنصري

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  )١٩٧٦(واالجتماعية والثقافية 

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة       
  )١٩٧٦(والسياسية 

اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      اتف
  )١٩٨٦(ضد املرأة 

  )١٩٨٨(اتفاقية مناهضة التعذيب 
الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة    

  )٢٠٠٣(التعذيب 
  )١٩٩١(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
باشـتراك األطفـال يف      الطفل املتعلـق  

 )٢٠٠٣ (النـزاعات املسلحة

تفاقية الدولية حلقوق األشخاص    اال
  )٢٠٠٩(ذوي اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
األطفال  ببيعحقوق الطفل املتعلق    

 يف املواد   موبغاء األطفال واستغالهل  
 )٢٠٠٩ (اإلباحية

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
  االختفاء القسرين األشخاص م

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مال املهاجرين وأفـراد    مجيع الع 
 أسرهم

التحفظات، 
واإلعالنات 

أو /و
 التفامهات

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق       *الرجاء االطالع على التجميع السابق
املدنيــة والــسياسية، اعتراضــان 

ــشرين األول( ــوبر /ت  ٢٠١٠أكت
  )٢٠١١يونيه /وحزيران

تقدمي اعتراض على اتفاقية مناهضة     
  )٢٠١١يونيه /حزيران(التعذيب 

اتفاقية حقـوق الطفـل، املـادة       
ــشرين )ج(٣٧ ــسحاب يف ت ، ان
  ٢٠٠٨نوفمرب /الثاين
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 راضاإلجراء بعد االستع  السابقضاحلالة خالل االستعرا 
مل ُيوافق /صكوك مل ُيصّدق عليها 

 عليها

إجــــراء 
 )٣(الشكاوى

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  )٢٠٠٤(مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
وق املدنيـة   العهد الدويل اخلـاص بـاحلق     

 )١٩٧٦(٤١والسياسية، املادة 

قيـة  الربوتوكول االختياري التفا  
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة     

)٢٠٠٩(  

للقضاء علـى   االتفاقية الدولية   
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ١٤املادة 
الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  املدنية والسياسية
الربوتوكول االختيـاري األول    
للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق     

  قافيةاالقتصادية واالجتماعية والث
  ٢٢اتفاقية مناهضة التعذيب، املادة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
  االختفاء القسرين األشخاص م

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  ٧٧، املادة أسرهم

  الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة
 صكوك مل ُيصّدق عليها راضاإلجراء بعد االستع  السابقضاحلالة خالل االستعرا  

التصديق أو  
االنضمام 
  أو اخلالفة

اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة      
 عليها

  

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     
 بشأن الشعوب األصـلية     ١٦٩
   يف البلدان املستقلةوالقبلية

أغسطس / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة      
ـ ة   اإلضافي ت والربوتوكوال ١٩٤٩  ةامللحق

   )٤(هبا
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     

   املتعلقة بعمال املنازل١٨٩

االتفاقيات األساسـية ملنظمـة العمـل         
     )٥(الدولية

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال        
     التعليم

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة        
      الدولية

      )٦(بروتوكول بالريمو  
      ٧ئون وعدميو اجلنسيةالالج  
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، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسـفها إزاء قـرار             ٢٠٠١يف عام     -١
، )٨( مـن العهـد    ١٤اململكة املتحدة املتعلق بعدم إصدار اإلعالن املطلوب مبوجب املـادة           

ن ، بـأ  )٩( املفوضية السامية لشؤون الالجئني    وأوصت اللجنة، على حنو ما أشارت إليه أيضاً       
  .)١٠(٤دة إعالهنا التفسريي بشأن املادة تسحب اململكة املتح

، حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ٢٠٠٩ويف عام     -٢
اململكة املتحدة على النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد وأوصتها بأن تنظر             

 مـن   ١٠ و ٩ و ٧ و ٦ و ٢ و ١ا علـى املـواد      بصور جادة يف سحب التحفظات اليت أبدهت      
  . )١١(العهد
، أوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بـأن تنظـر            ٢٠١٠ويف عام     -٣

احلكومة يف التصديق على االتفاقية الدولية املتعلق حبقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم،             
هلجرة يف أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص       ابشأن   ١٤٣واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      

، واللجنـة   )١٣(أما اللجنة املعنية بالقضاء على التفرقة العنـصرية       . )١٢(واملعاملة للعمال املهاجرين  
، واللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال       )١٤(املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

، فقد حثت اململكة املتحدة على التصديق علـى         )١٦(ة حقوق الطفل  ، وجلن )١٥(التمييز ضد املرأة  
  . االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

، أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إىل أن اململكة ٢٠٠٨ويف عام    -٤
 مـن   ١٦ و ١٥ و ١٣ و ١١ و ٩ و ٢ و ١املتحدة أبقت التحفظات اليت أبدهتا علـى املـواد          

االتفاقية، مبا يف ذلك التحفظات املتعلقة بأقاليم ما وراء البحـار واملنـاطق التابعـة للتـاج       
وذكّرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري اململكة املتحدة بأن عليها           . )١٧(الربيطاين

  . )١٨(ة لسلطتهاالتزام بكفالة تطبيق االتفاقية يف مجيع املناطق اخلاضع

، رحبت جلنة حقوق الطفل بقرار اململكة املتحدة املتعلق بـسحب           ٢٠٠٨ويف عام     -٥
، كما ذكـرت حـاالت      )١٩(من االتفاقية ) ج(٣٧ و ٢٢اليت أبدهتا على املادتني     التحفظات  

  . )٢٠(أشارت فيها احملاكم احمللية إىل االتفاقية

  اإلطار الدستوري والتشريعي   -باء  
لجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإصـدار الكتـاب          رحبت ال   -٦

وأشارت إىل أن مـشروع  " تطوير إطارنا الدستوري: احلقوق واملسؤوليات"األخضر املعنون  
القانون املتعلق باحلقوق يف آيرلندا الشمالية يشمل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة          

  . )٢٢(أهنا، ودعت إىل اعتماد هذا القانون دون إبطاءاليت ميكن التقاضي بش
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  اإلنسان وتدابري السياسة العامةاهلياكل األساسية املؤسسية واملتعلقة حبقوق   -جيم  
، واللجنة املعنيـة    )٢٣(رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        -٧

، بإنشاء جلنة املساواة وحقـوق      )٢٥(ق الطفل ، وجلنة حقو  )٢٤(بالقضاء على التمييز العنصري   
كما رحبت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بإنشاء جلنـة           . اإلنسان

صت جلنـة   ووأ. )٢٦(حقوق اإلنسان يف آيرلندا الشمالية واللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان        
ملفوضيات األربع اليت أُنشئت وفقاً ملبادئ      حقوق الطفل بأن تكفل اململكة املتحدة استقاللية ا       

  . )٢٧(باريس
ورحبت جلنة حقوق الطفل مبجموعة اإلصالحات اليت اعتمدت يف إنكلترا حتـت              -٨

بيد أهنا تشعر بالقلق ألن االتفاقية ال تستخدم على ". كل األطفال متساوون يف األمهية    "شعار  
  . )٢٨(حنو منتظم يف وضع االستراتيجيات

ملقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين اهليئـات املـستقلة، مثـل            وشجع ا   -٩
املؤسسات الوطنية املعنية حبقوق اإلنسان ومفوضيات األطفال، على اعتماد هنج متسق يقوم            
على مجلة أمور منها إعالن سانتا كروز بشأن دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنـسان يف               

يول بشأن مراعاة حقوق اإلنـسان يف سـياق الرتاعـات           التعامل مع املهاجرين، وإعالن س    
  .  )٢٩(ومكافحة اإلرهاب

  احلالة خالل االستعراض احلايل  احلالة خالل االستعراض السابق  )٣١( )٣٠(املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان
 )٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول (-ألف    جلنة املساواة وحقوق اإلنسان
  )٢٠٠٦مايو /أيار (-ألف     الشماليةجلنة حقوق اإلنسان يف آيرلندا

  )٢٠١٠مارس /آذار (-ألف    اللجنة االسكتلندية حلقوق اإلنسان

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٢(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة تقدمي التقارير  -١  

  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة 

  يف االستعراض السابق
تقرير قُدم منذ   آخر  

  االستعراض السابق
ــات  ــر مالحظ آخ

  حالة تقدمي التقارير  ختامية
جلنة القضاء على التمييز 

  العنصري
تقدمي التقارير مـن     ُينتظر ٢٠١١سبتمرب /أيلول  ٢٠١٠  ٢٠٠٣أغسطس /آب

احلادي والعشرين إىل الثالث   
  ٢٠١٤والعشرين يف عام 

جلنة احلقوق االقتصادية   
  فيةواالجتماعية والثقا

تقدمي التقرير السادس    ُينتظر ٢٠٠٩يونيه /حزيران    ٢٠٠٢مايو /أيار
  ٢٠١٤يف عام 
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  هيئة املعاهدة
املالحظات اخلتامية املدرجة 

  يف االستعراض السابق
تقرير قُدم منذ   آخر  

  االستعراض السابق
ــات  ــر مالحظ آخ

  حالة تقدمي التقارير  ختامية
اللجنة املعنية حبقـوق    

  اإلنسان
ــشرين األول ــوبر /ت أكت

٢٠٠١  
تقدمي التقرير السابع    ُينتظر  ٢٠٠٨ يوليه/متوز  

  .٢٠١٢يف عام 
جلنة القضاء على التمييز 

  ضد املرأة
 .النظر يف التقرير السابع ُينتظر  ٢٠٠٨ يهيول/متوز  ٢٠١١  ١٩٩٩يونيه /حزيران

 النظر يف التقرير اخلامس ُينتظر    ٢٠١١  ٢٠٠٤نوفمرب /تشرين الثاين  جلنة مناهضة التعذيب
أكتوبر /تشرين األول    ٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول  جلنة حقوق الطفل

٢٠٠٨  
تقدمي التقرير اخلامس    ُينتظر

  .٢٠١٤يف عام 
دم اسُتلم التقرير األويل املق   

ــول   ــب الربوتوك مبوج
االختياري املتعلق بإشـراك    
ــات   ــال يف الرتاع األطف

  ٢٠٠٧املسلحة يف عام 
اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة

النظـر يف التقريـر      ُينتظر    ٢٠١١  
  األويل

  الردود على طلبات متابعة حمددة قدمتها هيئات معاهدات  -٢  

  املالحظات اخلتامية    
  تاريخ التقدمي  املوضوع موعد التقدمي  هيئة املعاهدة

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

  .)٣٣(التحقيقات املتعلقة بإساءة استخدام السلطة  ٢٠١٢
  . )٣٤(التمييز العنصري، نظام العدالة اجلنائية

  . )٣٥(تدابري مكافحة اإلرهاب
  . )٣٦(احلق يف السكن

-  

اللجنة املعنيـة حبقـوق     
  اإلنسان

  . )٣٧( احلق يف احلياة- ات املستقلة والرتيهةالتحقيق  ٢٠٠٩
  . )٣٨(عدم اإلعادة

  . )٣٩(التحقيقات املتعلقة مبزاعم الوفيات الغامضة وممارسة التعذيب
  . )٤٠(حقوق األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف ممارسة اإلرهاب

   جزئياً- ٢٠٠٩
  تأخر تقدميه

جلنة القضاء على التمييز    
  ضد املرأة

  .)٤١(انون اجلديد املتعلق باملساواةمشروع الق  ٢٠٠٩
  .)٤٢(االستراتيجية الوطنية لتنفيذ اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة

٢٠١٠  

 اآلراء    

  احلالة  عدد اآلراء  هيئة املعاهدة
-  -  -  
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  )٤٣(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  

  نعم  نعم  زيارة دائمةتقدمي دعوات 
يونيه / حزيران ١٥-٤(املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين أو املعتقد          الزيارات اليت أُجنزت

 ٢٧(، املقرر اخلاص املعين مبسألة النفايـات الـسامة          )٤٤()٢٠٠٧
؛ املقرر اخلاص املعين باحلق يف      ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ٦ -مايو  /أيار

؛ املقر اخلـاص    )١٩٩٩يوليه  /متوز ٢ -يونيه  / حزيران ٢٦(التعليم  
؛ املقرر اخلـاص    )٢٠٠٢يوليه  / متوز ٧-١(املعين بآيرلندا الشمالية    

أكتوبر / تشرين األول  ٢٩-٢٤(املعين باحلق يف حرية الرأي والتعبري       
 كـانون   ٣٠-٢٥(؛ املقرر اخلاص املعين مبسألة املرتزقـة        )١٩٩٩
 القضاة واحملامني   ، املقر اخلاص املعين باستقالل    )١٩٩٩يناير  /الثاين

، والفريق العامل املعـين     )١٩٩٧أكتوبر  / تشرين األول  ٣١-٢٠(
  )١٩٩٨سبتمرب / أيلول٢٥-٢١(مبسألة االحتجاز التعسفي 

الفريق العامل املعـين مبـسألة      
مـايو  / أيـار  ٣٠-٢٦ (ةاملرتزق
٤٥()٢٠٠٨(  

 املقرر اخلاص املعـين حبقـوق      
 ٢٦-٢٢(اإلنسان للمهاجرين   

  )٤٦()٢٠٠٩يونيه /حزيران

  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل االستعراض السابق  
  نعم  نعم  تقدمي دعوات زيارة دائمة

زيارات متت املوافقة عليهـا     
  من حيث املبدأ

قُـدم  (املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء         
  )٢٠١١فرباير / شباط٢الطلب يف 

الفريق العامل املعين باألشخاص املنحـدرين      
  من أصول أفريقية

ملقرر اخلاص املعين باحلق يف حرية تنظـيم        ا
قُدم (التجمعات السلمية وتكوين اجلمعيات     

  )٢٠١١سبتمرب / أيلول١٦الطلب يف 
      زيارات طُلب القيام هبا

ردود علــى خطابــات  
 االدعاءات والنداءات العاجلة 

 مـذكرة خـالل الفتـرة       ١٥أُرسلت إىل احلكومة    
  .هاموضوع االستعراض، وقد ردت على عشر من

  

أو املقررة اخلاصة املعنيـة حبريـة الـدين         أرسلت    تقارير ومهام املتابعة
نـوفمرب  / تشرين الثـاين   ٢٠ مذكرة يف    )٤٧(املعتقد
، عالوة على تقدمي معلومات يف تقريرها إىل        ٢٠٠٩

، أعربت املقررة   ٢٠١١ويف عام   . )٤٨(اجلمعية العامة 
اخلاصة عن تقديرها للحكومة علـى ردهـا علـى          

  . )٤٩(املذكرة
 ٢٠١١أكتـوبر   / تشرين األول  ٢١تقدمي مذكرة يف    

تطلب تقدمي معلومات عن املزاعم الواردة يف الدراسة        
وردت احلكومـة   . املشتركة بشأن االحتجاز السري   

  . ٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٣٠برسالة مؤرخة 
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  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
 .)٥٠(٢٠٠٩ة تربعات سنوية ملفوضية حقوق اإلنسان منذ عام تقدم اململكة املتحد  -١٠

تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مع مراعاة القـانون             -ثالثاً  
  اإلنساين الدويل الواجب التطبيق

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
قلقها إزاء ما   أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن              -١١

يواجه العديد من اهليئات العامة من صعوبات يف تعمـيم منظـور املـساواة اجلنـسانية يف                 
وأوصت بإيالء االهتمام على سبيل األولوية للمساواة اجلنـسانية         . )٥١(السياسات والعمليات 

  . )٥٢(ومسألة التمييز ضد املرأة
رين بأن تكفل احلكومة إهنـاء      وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاج        -١٢

القيود التمييزية املفروضة على املهاجرات على أساس السن أو احلالة الزواجية أو احلمـل أو               
األمومة، وأن تكفل احلماية من االضطهاد على أساس نوع اجلنس، مبا يف ذلك العنف الذي               

  . )٥٣(يستهدف النساء
 واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم       وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      -١٣

  . )٥٤(إحراز تقدم حنو القضاء على الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز العنصري عن قلقها البالغ ألن أحكـام               -١٤

ني التمييز علـى    ، الذي أتاح للموظفني العمومي    ٢٠٠٠السابق لعام   العرقية  العالقات  قانون  
 .)٥٥(٢٠١٠أساس اجلنسية واألصل العرقي والقومي، قد استنسخ يف قانون املـساواة لعـام              

، بـأن تراقـب     )٥٦(وأوصت اللجنة، على حنو ما أكدت املفوضية السامية لشؤون الالجئني         
اململكة املتحدة وسائل اإلعالم من أجل مكافحة أوجه التحامل والصور النمطية السلبية اليت             

كما أوصت اللجنة بأن تنفذ     . )٥٧(قد تؤدي إىل التمييز العرقي أو حتض على الكراهية العرقية         
  .)٥٨(اململكة املتحدة أحكام قانون املساواة وتكفل عدم تراجع مستويات احلماية احلالية

 عن أسفها إزاء التقارير اليت تتحدث عن زيادة وصم جمتمعات           وأعربت اللجنة أيضاً    -١٥
  .  )٥٩(ّحل والصور النمطية السلبية اليت ُتلصق هبمالغجر والّر

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -١٦
استمرار مستويات احلرمان وعدم املساواة يف مجيع أحناء آيرلندا الشمالية وأوصت باعتمـاد             

  . )٦٠(عزيز املساواةسياسات مالئمة واختاذ تدابري حمددة اهلدف لت
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  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه يتعني على اململكـة املتحـدة إجـراء                -١٧

حتقيقات فورية ومستقلة يف كافة االدعاءات املتعلقة بوفيات ُيشتبه يف أسباهبا، ويف ممارسات             
لعقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة يف مرافـق االحتجـاز يف             التعذيب أو املعاملة أو ا    

  .)٦١(أفغانستان والعراق
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها البالغ إزاء وفاة ستة أطفال آخـرين أثنـاء                 -١٨

احتجازهم منذ االستعراض السابق، عالوة على انتشار سلوك إيـذاء الـنفس يف أوسـاط               
  .)٦٢(األطفال احملتجزين

، أشار اخلبري الذي أجرى دراسة مشتركة بشأن االحتجاز السري          ٢٠١٠ويف عام     -١٩
إىل أن البلد ُيعد متواطئاً يف االحتجاز السري لشخص ما عندما تستغل الدولة، عن علـم،                 

ويشمل ذلك اململكة املتحدة يف حـاالت تتعلـق بالعديـد مـن             . حالة االحتجاز السري  
قتها على مجلة أمور منها عمل اللجنة الربملانية املعنيـة          وشددت احلكومة يف ور   . األشخاص

  .)٦٣(باالستخبارات واألمن
        وأشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن القـانون يف اململكـة املتحـدة         -٢٠

وأوصت املفوضية  . )٦٤(ال يوفر احلماية لعدميي اجلنسية من خطر التعرض لالحتجاز التعسفي         
زارة الداخلية وإدارة احلدود يف اململكة املتحدة تعديالت على دليل االحتجـاز            بأن ُتدخل و  

  . )٦٥(لدى دوائر اهلجرة
املـسار الـسريع   "وأعربت املفوضية السامية لشؤون الالجئني عن قلقها ألن إجراء            -٢١

 من  ال يوفر الضمانات الكافية للحماية    املعتمد لدى إدارة احلدود     " جزينللنظر يف طلبات احملت   
  .)٦٦(التعسف، ويفتح اجملال أمام االحتجاز لفترات غري حمددة

وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بـأن تنظـر احلكومـة يف                -٢٢
التوصيات املقدمة من الفريق العامل املعين مبسألة االحتجاز التعسفي، وأن تتخذ اخلطـوات             

كم األمر الواقع، ومنح املهاجرين احملتجزين مجيع       الضرورية ملنع حاالت االحتجاز املفتوح حب     
  . )٦٧(الضمانات القضائية

وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل أن األطفـال املـشاركني يف الـرتاع يف العـراق              -٢٣
. )٦٨(لسلطات العـسكرية للمملكـة املتحـدة      وأفغانستان قد يتعرضون لالحتجاز من ِقبل ا      
ملكة املتحدة عدم احتجاز األطفال إال كإجراء       وقدمت توصيات مشلت ضرورة أن تكفل امل      

  .)٦٩(أخري ويف ظروف مالئمة، واستعراض احتجازهم بصورة دورية ونزيهة
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وحثت جلنة حقوق الطفل اململكة املتحدة على أن تكفل عدم اسـتخدام أسـلوب            -٢٤
نفسهم التقييد ضد األطفال إال كإجراء أخري يكون الغرض منه فقط محاية األطفال من إيذاء أ              

  . )٧٠(أو غريهم، وكفالة حظر مجيع أساليب التقييد بغرض التأديب
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء                -٢٥

وأشارت اللجنة  . زيادة أعداد السجينات، وإزاء تعرض غالبيتهن للسجن بسبب جنح صغرية         
  .)٧١( شؤون السجيناتإىل عدم وجود سياسة شاملة إلدارة

وأعربت اللجنة عن انتشار العنف الذي يستهدف النساء والفتيات وقلة املالحقات             -٢٦
ومت اإلعراب عن دواعي قلق مماثلة من جانـب         . )٧٢(القضائية املتعلقة حباالت العنف اجلنسي    

لقضاء على التمييز   وال تزال جلنة ا   . )٧٣(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
ضد املرأة تشعر بالقلق إزاء االفتقار إىل استراتيجية وبرامج وطنية ملكافحة مجيـع أشـكال               

  . )٧٥(، وقدمت توصيات هبذا الشأن)٧٤(التمييز ضد النساء والفتيات
وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة اململكة املتحدة على كفالة التنفيذ التـام                -٢٧

  . )٧٦(املتعلقة حبظر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ومالحقة اجلناةللتشريعات 
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء عدم احلظر الصريح للعقوبة البدنيـة يف                -٢٨

ومت اإلعراب عن دواعي قلق مماثلة من جانب اللجنة املعنيـة بـاحلقوق             . )٧٧(اململكة املتحدة 
وأوصت جلنة حقوق   . )٧٩( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٧٨(فيةاالقتصادية واالجتماعية والثقا  

. )٨٠(الطفل بأن حتظر اململكة املتحدة، على سبيل األولوية، مجيع أشكال العقوبـة البدنيـة             
 وجلنة القضاء على التمييز     )٨١(وقُدمت توصيات مماثلة من جانب اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        

  . )٨٣(ية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة املعن)٨٢(ضد املرأة
ـ                -٢٩ ون ؤوحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، على حنو ما أكدته مفوضـية ش

الالجئني، على أن تواصل اململكة املتحدة اختاذ كافة التدابري املالئمة حملاربة مجيـع أشـكال               
لكة املتحدة إىل النظر يف السماح لـضحايا        ودعت اللجنة املم  . )٨٤(االجتار بالنساء واألطفال  

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن توفر اململكـة        . )٨٥(االجتار باإلقامة يف البلد دون حتديد املدة      
  .  )٨٦(املتحدة املصادر الالزمة للتنفيذ الفعال خلطة العمل املتعلقة مبكافحة االجتار

، فقد أوصى املقـرر اخلـاص       )٨٧(ومثلما أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني       -٣٠
املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بأن تدمج احلكومة يف سياساهتا وبراجمها الوطنية مجلة أمور             

  . )٨٨(ر، وتنفيذها على حنو فعالملبادئ املتعلقة حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشمنها ا
اليت جتـّرم جتنيـد   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنفذ اململكة املتحدة التشريعات            -٣١

كما أوصـت  . )٨٩(األطفال وإشراكهم يف العمليات القتالية مبا خيالف الربوتوكول االختياري 
اللجنة اململكة املتحدة بأن حتظر صراحةً، يف إطار تشريعاهتا، بيع األسلحة لبلدان ُيعـرف أم               

  . )٩٠(ُيعتقد أهنا ُتجند األطفال أو تستخدمهم يف العمليات القتالية
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  -جيم  
ال تزال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق ألن بعض عناصـر اإلجـراءات                -٣٢

اجلنائية ال تزال متباينة بني آيرلندا الشمالية وبقية مناطق اململكة املتحدة، بالرغم من التحسن              
  . )٩١(الشماليةالذي طرأ على الوضع األمين يف آيرلندا 

وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اململكة املتحدة بإجراء حتقيقـات مـستقلة              -٣٣
ونزيهة لكفالة احملاسبة بصورة شفافة وتتسم باملصداقية على انتهاكات احلق يف احلياة الـيت              

  . )٩٢(ارُتكبت يف آيرلندا الشمالية
 تستعرض اململكة املتحدة تـشريعاهتا      كما أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن        -٣٤

 وأوصت جلنة حقوق الطفل بإجراء      .)٩٣(املتعلقة بقوانني املعاقبة على السلوك غري االجتماعي      
  .)٩٤(استعراض مستقل هلذه القوانني من أجل إلغاء تطبيقها على األطفال

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف احلياة األسرية  -دال  
عنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اململكة املتحدة إىل تقييم أثر احلد            دعت اللجنة امل    -٣٥

األدىن لسن الزوجات أو اخلطيبات من مناطق ما وراء البحار على منع اإلكراه على الزواج،               
وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنـصري  . )٩٥(ودعتها إىل مراجعة سياستها يف هذا الشأن  

 ٢١ إىل   ١٨ تأشريات قدوم الزوجات ألغراض مل مشل األسر مـن           بإلغاء زيادة سن إصدار   
  . )٩٦(سنة
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن بيانات احلمض النـووي لألطفـال                -٣٦

ُيحتفظ هبا يف قاعدة البيانات الوطنية اخلاصة باحلمض النووي بصرف النظر عما إذا كـان               
؛ وأوصت بأن تكفل اململكة املتحدة، يف       )٩٧(ذنبالطفل قد وجه إليه االهتام أو اتضح بأنه م        

  . )٩٨(التشريعات واملمارسة الفعلية، محاية األطفال من التدخالت غري القانونية أو التعسفية

حرية الدين واالعتقاد، وحرية التعبري واحلق يف تكوين اجلمعيـات والتجمـع              -هاء  
  ةاركة يف احلياة العامة والسياسيالسلمي، واحلق يف املش

أعربت منظمة اليونسكو عن قلقها إزاء النتيجة األخرية للبيانات العامة الصادرة عن              -٣٧
احلكومة بشأن فرض قيود على استخدام وسائط التواصل االجتماعي، يف أعقـاب أعمـال              

وأوصت بأن تتخذ اململكة املتحدة موقفاً ثابتاً . )٩٩(٢٠١١الشغب اليت اندلعت يف صيف عام 
وأوصت اللجنة  . )١٠٠(وصرحياً إزاء حرية التعبري فيما يتعلق باستخدام وسائط االتصال احلديثة         

املعنية حبقوق اإلنسان بأن تعيد اململكة املتحدة النظر يف منهج تعاملها مبوجب القانون املتعلق              
  . )١٠١(بالتشهري
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لجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق إزاء استمرار تطـور الـسلوك            وال تزال ال    -٣٨
السليب جتاه املواطنني املسلمني وأوصت مبعاقبة وردع املسؤولني عن أفعال التمييز على أساس             

  . )١٠٢(الدين
 أو املعتقد عن جزعها إزاء التقارير الـيت         املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين    وأعربت    -٣٩

 التالميذ يف آيرلندا الشمالية عادة ما يتعرضون لإليذاء أو االعتداء اجلسدي بـسبب              تفيد بأن 
  . )١٠٣(انتمائهم الديين

 أن نـسبة    ٢٠١١وأوضح مصدر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة يف عـام              -٤٠
     ٢٠١٠ يف املائـة عـام       ١٩.٥املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان الوطين قد ارتفعت من           

  . )١٠٤(٢٠١١ يف املائة عام ٢٢إىل 

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -واو  
أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل أن الفجوة يف التوظيف بالنسبة جلميع               -٤١

 يف  ١٠.٩ يف املائـة إىل      ١٧.٤اجملموعات العمرية ألفراد األقليات اإلثنية تراجعـت مـن          
شجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـأن تكفـل           و. )١٠٥(املائة

اململكة املتحدة، على حنو ما ذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجـئني، عـدم حرمـان               
  . )١٠٦(ملتمسي اللجوء من الوصول إىل سوق العمل أثناء معاجلة طلباهتم

  شي الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معي  -زاي  
حثت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اململكـة املتحـدة بتكثيـف              -٤٢

. )١٠٧(جهودها من أجل مكافحة الفقر ووضع برامج ملكافحة الفقر تراعي حقوق اإلنـسان            
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنفذ اململكة املتحد التشريعات الرامية إىل القضاء على الفقر              

  . )١٠٨(، مع إعطاء األولوية لألطفال واألسر األشد حاجة للدعم٢٠٢٠حبلول عام 
وتشعر جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقلق إزاء النقص املـزمن يف              -٤٣

إسكان األفراد واجملموعات األضعف واألكثر هتميشاً، مثل األشخاص املعوقني، ال سـيما يف            
  . )١٠٩(ية يف مشال بلفاستاسكتلندا، أو األسر الكاثوليك

وشجعت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اململكة املتحدة على كفالة            -٤٤
 املرونة الكافية لزيادة االسـتحقاقات التقاعديـة        ٢٠٠٨أن يتيح تعديل قانون التقاعد لعام       

  . )١١٠(لألشخاص واجملموعات األضعف واألكثر هتميشاً
، حث املقرر اخلاص املعين باحلق يف الـسكن الالئـق،           ٢٠١١أغسطس  /ب آ ويف  -٤٥

 مـن أسـر     ٨٦واخلبري املستقل املعين بقضايا األقليات السلطات على وقف عملية إخـالء            
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وأشارت احلكومة يف ردها على مذكرة سابقة بشأن املسألة ذاهتا إىل           . )١١١(اآليرلنديني الّرّحل 
  . )١١٢(رقة املقدمة ال توضح هذه القضية بصورة كاملةمجلة أمور منها أن الوقائع الواردة يف الو

وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري اململكة املتحدة على وقف عمليات إخالء              -٤٦
الغجر وجمتمعات الّرّحل من منطقة ديل فارم يف إسيكس، وأوصت بتوفري مساكن بديلة هلذه              

  . )١١٣(اجلماعات

  احلق يف الصحة  -حاء  
، أعربت اللجنة املعنية بـاحلقوق      )١١٤(شارت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      مثلما أ   -٤٧

 ُيطبق   ال ١٩٦٧االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها ألن القانون املتعلق باإلجهاض لعام           
، ودعت اململكة املتحدة إىل تعديل القانون املتعلـق باإلجهـاض يف            )١١٥(يف آيرلندا الشمالية  

وحثت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة اململكة املتحدة على إلغـاء            . )١١٦( الشمالية آيرلندا
  . )١١٧(األحكام اليت تعاقب النساء الاليت خيضعن لعمليات إجهاض

اململكـة املتحـدة باختـاذ       وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       -٤٨
  .)١١٨( خبفض متويل خدمات الصحة العقليةبري املتعلقةاخطوات فورية ملعاجلة التد

 عن قلقهما )١٢٠( وجلنة حقوق الطفل)١١٩(وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة      -٤٩
وأعربت جلنة حقوق   . )١٢١(إزاء ارتفاع معدالت محل املراهقات وقدمت توصيات هبذا الشأن        

ات والعقاقري السمّية، وقدمت    الطفل عن قلقها إزاء مسألة تعاطي املراهقني للكحول واملخدر        
  .)١٢٢(توصيات

  احلق يف التعليم  -طاء  
أشارت اليونسكو إىل أن احلق يف التعليم مكفول مبوجب العديد من التشريعات يف               -٥٠

، وأن القسم السادس من قانون املساواة اجلديد، املعتمد         )١٢٣(إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية   
  .)١٢٤(تعليم، خمصص ملسألة ال٢٠١٠يف عام 

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تعتمد اململكة املتحدة هنجاً مكثفـاً               -٥١
  .)١٢٥(ملنع إقصاء التالميذ السود وأطفال الغجر والكاريبيني من أصول أفريقية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ياء  
السوابق القضائية للمملكة املتحدة    أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل أن          -٥٢

تدعم عدم قبول طلبات اللجوء اليت يقدمها أشخاص فارون من نزاعات مسلحة أو أعمـال               
وقد يؤدي اتباع هنـج     . )١٢٦(١٩٥١عنف واسعة النطاق، وذلك مبوجب اتفاقية جنيف لعام         
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دمون هاتني من هذا القبيل إىل عدم االعتراف بأن األشخاص الذين ميارسون االضطهاد يستخ      
الوسيلتني لقمع أو إبادة جمموعات بأكملها ُتستهدف بسبب العرق أو الدين أو املعتقد أو أية               

  . )١٢٧(انتماءات أخرى
وأوصت املفوضية السامية لشؤون الالجئني بأن تعتمد اململكة املتحدة إجراًء لتحديد             -٥٣

شخاص عدميي اجلنسية غري    طلبات اللجوء اليت يقدمها عدميو اجلنسية، وأكدت أن حقوق األ         
 ١٩٥٤احلاملني لوثائق هوية ُتحترم وفقاً لقانون حقوق اإلنسان الدويل وعمالً باتفاقية عام             

  .)١٢٨(املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية
وجددت املفوضية بشكل متسق تأكيد موقفها الراسخ للسلطات الربيطانية بـشأن             -٥٤

واعتربت أن استخدام احتجاز ملتمسي اللجوء . )١٢٩(وءعدم استصواب احتجاز ملتمسي اللج
بصورة عشوائية ال يؤدي إىل إجراء اختبار الضرورة املطلوب مبوجب القانون الدويل املتعلق             

  . )١٣٠(بالالجئني وحقوق اإلنسان
وطالبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، على حنو ما ذكرت املفوضية الـسامية                -٥٥

، بأن تراقب اململكة املتحدة تأثري قوانينها وسياسـاهتا علـى املهـاجرات             لشؤون الالجئني 
والالجئات وملتمسات اللجوء، وأن تويل اهتماماً خاصاً لضعف ملتمسات اللجوء أثناء النظر    

  .)١٣١(املبادئ التوجيهية اجلنسانية للجوءيف طلباهتن، وكفالة تنفيذ 
إلنسان للمهاجرين يشعر بالقلق إزاء استخدام      وال يزال املقرر اخلاص املعين حبقوق ا        -٥٦

وأوصى بكفالة محايـة    . )١٣٢(االحتجاز يف دوائر مراقبة اهلجرة وعملية حتديد مركز الالجئ        
األطفال املهاجرين املصاحبني ألسرهم من التعرض لالحتجاز، والنظر يف تنفيـذ التوصـية             

تراف بقرينة الشك يف القضايا     كما أوصى بضرورة االع   . )١٣٣(املقدمة من جلنة حقوق الطفل    
  . )١٣٤(املختلف بشأهنا املتعلقة باألطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم

وأوصى املقرر اخلاص مبعاجلة دواعي القلق اليت أثارهتا اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق                -٥٧
الذين ُرفضت طلباهتم فيما    االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن تدين دعم ملتمسي اللجوء         

كما أوصى بتوفري احلماية املتساوية للعـاملني يف        . )١٣٥(يتعلق باحلصول على الرعاية الصحية    
  .)١٣٦(اخلدمة املرتلية يف مساكن الدبلوماسيني وغريهم

  حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب  -كاف  
قد عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد        أو املعت  املقررة اخلاصة املعنية حبرية الدين    أعربت    -٥٨

بأن املسلمني عادة ما خيضعون لتمحيص بياناهتم الشخصية وتفتيش منـازهلم ويتعرضـون             
والحظت أن العديد من األحكام الـوارد يف        . )١٣٧(للتحقيق واالعتقال بسبب انتمائهم الديين    

  . )١٣٨(تشريعات مناهضة اإلرهاب صيغت بصورة فضفاضة ومبهمة
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 تزال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق إزاء استخدام التنميط العرقـي             وال  -٥٩
عند تنفيذ صالحيات التوقيف والتفتيش، وأوصت بأن تكفل اململكة املتحدة تنفيـذ هـذه              

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسـفها  . )١٣٩(الصالحيات بصورة غري متييزية   
وأوصت  )١٤٠(ؤثر بشكل غري متناسب يف جمموعات األقليات اإلثنية       من أن هذه املمارسات ت    

بأن تكفل اململكة املتحدة تضمني النظام اجلديد ملكافحة اإلرهاب والتحقيق فيه ضـمانات             
  .)١٤١(حتول دون إساءة استخدامه ومتنع تعمد استهداف جمموعات إثنية ودينية بعينها

بأن حتقق اململكة املتحـدة يف االدعـاءات        وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٦٠
نظام ، ومراجعة   )١٤٢(املتعلقة باستخدام أراضيها لعبور الرحالت اجلوية لنقل وتسليم السجناء        

، وكفالة توافقه مع العهد     ٢٠٠٥وجب قانون منع اإلرهاب لعام      مبالذي أنشئ   أوامر املراقبة   
  .)١٤٣(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
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