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  *٥/١ قرار جملس حقوق اإلنسان مرفق من) ج(١٥بالفقرة 

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 يف إطار االسـتعراض     )١(صلحةاملصاحبة  من اجلهات    ة جه ٢٥ لورقات قدمتها    وجزهذا التقرير هو م     
ـ  تضمنال ي و املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          وهو يتبع هيكل  . الدوري الشامل   ة أي

وجهات نظر أو آراء أو مقترحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، أو أي حكم أو قـرار بـشأن            
قرير،  املعلومات الواردة يف هذا التقرير يف حواشي هناية الت         ذُكرت بصورة منهجية مراجع   قد  و. شكاوى حمددة 

معلومات عن قضايا بعينها أو     خلو التقرير من    أما  . مكان، تعديالت على النصوص األصلية    الومل ُتدخل، قدر ا   
.  إىل عدم ورود ورقات من جهات صاحبة مصلحة بشأن تلك القـضايا احملـددة  ى عليها فقد ُيعز   هعدم تركيز 

. ية حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنـت       موقع مفوض   يف النصوص الكاملة جلميع التقارير   وميكن االطالع على    
 أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتعلق يلدورة األوىل ها يفاالستعراض مدة وبالنظر إىل كون 

  .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١بأحداث وقعت بعد بصورة رئيسية 
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  واإلطاراخللفية  - أوالً 

  نطاق االلتزامات الدولية -  ألف

االتفاقية الدولية  ؛ و )٢(أوصت منظمة العفو الدولية بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة            - ١
مجيع األشخاص مـن االختفـاء      االتفاقية الدولية حلماية    ، و حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم      

وأوصـى  . )٣(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية      ، والربوتوكول االختياري األول امللحق ب     القسري
ومنظمة العفو الدولية بأن تصدق اململكة املتحدة علـى الربوتوكـول           ) اململكة املتحدة (صندوق إنقاذ الطفولة    

  .)٤(األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية تعلق ببيعالتفاقية حقوق الطفل املاالختياري 

  قت يف  أن اململكة املتحـدة صـدّ     ) CRAE(وأوضحت منظمة حتالف إنكلترا من أجل حقوق األطفال           - ٢
لق املتع(على واحد فقط من بروتوكوليها االختياريني إال  ق  صّدمل ت  على اتفاقية حقوق الطفل، لكنها       ١٩٩١عام  

التـصديق علـى    جعل  أدى فعلياً إىل    إعالنية بلغت حداً    تفسريات  إدراج  مع  ) بإشراك األطفال يف الرتاع املسلح    
اململكة املتحدة حتفظان على اتفاقيـة      ال يزال لدى     هويشري صندوق إنقاذ الطفولة إىل أن     . )٥(الربوتوكول بال معىن  

والحظ الصندوق  . سحبهماإىل   ٢٠٠٢ و ١٩٩٥عامي  يف  قد دعتها    )٦(حقوق الطفل، مع أن جلنة حقوق الطفل      
يتعارض مـع   "عدم حدوث تقدم بشأن سحب التحفظ العام املتعلق باهلجرة واملواطنة الذي وصفته اللجنة بأنه               

وأوصت املنظمة بسحب التحفظ على اتفاقية حقوق الطفل        . )٧( وطلبت بالتايل سحبه   "موضوع وغرض االتفاقية  
البالغني يف مرافق االحتجاز، ووضع نص يقضي بفصل مجيع األطفال احملتجزين عـن             املتعلق بفصل األطفال عن     

  .)٨(البالغني، فضالً عن سحب التحفظ املتعلق باألطفال الالجئني وملتمسي اللجوء

  اإلطار الدستوري والتشريعي -  باء

شـرعة  "تعلق بوضع    مبقترح احلكومة امل   ٢٠٠٧يف عام   ) BIRW(نّوه مرصد احلقوق الربيطاين اآليرلندي        - ٣
 يف بريطانيا تستند إىل أحكام قانون حقوق اإلنسان وتعززه، وتستند بالتايل إىل االتفاقيـة               "للحقوق والواجبات 

  .)٩(يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالواردة األوروبية حلقوق اإلنسان وإىل املواد املماثلة 

  ين اهليكل املؤسسي واحلقوق إنسا-  جيم

إىل إنشاء جلنة املساواة وحقوق اإلنسان ) CRAE(أشارت منظمة حتالف إنكلترا من أجل حقوق األطفال   - ٤
)EHRC (  هذه وجلنة املساواة   .  كأول مؤسسة حلقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة       ٢٠٠٧أكتوبر  /يف تشرين األول

 وختضع للمساءلة فيمـا يتعلـق   -  ٢٠٠٦عام هي هيئة عامة ال تتبع لوزارة وقد أُنشئت مبوجب قانون املساواة ل  
 بقيام إنكلتـرا بتعـيني       حاراً ورّحبت املنظمة ترحيباً  . )١٠(باستخدام األموال العامة، لكنها مستقلة عن احلكومة      

تعزيـز  (، على الرغم من التحفظات اجلادة على الوالية احملدودة اليت أُسندت إليه             ٢٠٠٥مفّوض للطفولة يف عام     
، وحمدوديـة اسـتقالليته     ) من تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان املتصلة هبم       األطفال ومصاحلهم، بدالً  التوعية بآراء   

  .)١١(وافتقاره ألية صالحيات
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ت جلنة حقوق اإلنـسان     أأن اململكة املتحدة أنش   ) BIRW(والحظ مرصد احلقوق الربيطاين اآليرلندي        - ٥
وهـذه  .  اجلمعة العظيمة املربم مع آيرلندا الشمالية       مبوجب شروط اتفاق سالم    )١٢()NIHRC(آليرلندا الشمالية   

اللجنة هي املؤسسة الوطنية الوحيدة املعتمدة يف جمال حقوق اإلنـسان يف اململكـة املتحـدة وقـد ُمنحـت                    
وذكرت جلنة حقـوق اإلنـسان      . من ِقبل جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان        ‘ألف’الوضع

  .)١٣(ن جلنة املساواة وحقوق اإلنسان، يف بريطانيا العظمى، تسعى إىل أن يتم اعتمادهاآليرلندا الشمالية أ

، فإن جلنة حقـوق اإلنـسان آليرلنـدا الـشمالية           )BIRW(ووفقاً ملرصد احلقوق الربيطاين اآليرلندي        - ٦
)NIHRC (          هلذه الطلبات،   واستجابةً. سعت مراراً إىل زيادة مواردها وصالحياهتا حىت تتمكن من العمل بفعالية 

) آيرلندا الشمالية (جرى مؤخراً إدخال عدد من التعديالت على صالحيات اللجنة مبوجب قانون العدالة واألمن              
. ومع ذلك، يشعر املرصد بالقلق إزاء عدم كفاية هذه التعديالت.  عاماًترحيباًتلقى ، وهي تعديالت    ٢٠٠٧لعام  

قائية وطنية مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب        وعالوة على ذلك، مل ُتعّين اللجنة كآلية و       
ووفقاً للمرصد، فإن عملية التعيني تفتقر إىل     . ٢٠٠٣ديسمرب  /ي صدقت عليه اململكة املتحدة يف كانون األول       ذال

ملـدين  الشفافية والوضوح، وقد حدث إخفاق ملحوظ فيما يتعلق بالتشاور على حنو مالئم مع منظمات اجملتمع ا               
  .)١٤(املهمةألداء هذه لعمل كآلية لما قدمته من بيانات عن كوهنا تتمتع بإمكانيات تؤهلها  والنظر يف

  التدابري السياساتية -  دال

  موضـوع أن وزارة التعليم واملهارات قد أدخلت) Crucible Center( الحظت منظمة كروسيبل سنتر  - ٧
 مث  ٢٠٠٠نية يف إنكلترا، وبدأ تدريسها يف املدارس االبتدائية يف عـام            كمادة يف املناهج الدراسية الوط    ‘ املواطنة’

 ويف الوقت الراهن، ال يشكل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان جزءاً. ٢٠٠٢ُعممت على املدارس الثانوية يف عام 
  .)١٥(طنةمن املناهج الوطنية، إال أن املنظمة ترى أن من األفضل تدريس حقوق اإلنسان يف إطار مادة املوا

اليت وضعت ) ٢٠٠٧(ووفقاً ملنظمة كروسيبل سنتر، فإن خطة العمل املتعلقة مبعاجلة مسألة االجتار بالبشر   - ٨
لتتزامن مع ذكرى مرور قرنني على صدور قانون إلغاء جتارة الرقيق، حتدد التدابري الرئيسية اليت ستتخذها جمموعة             

 األنـشطة   وتبّين اخلطة أيـضاً   . ميع أشكال االجتار والرق   تتألف من عدة وكاالت حكومية من أجل التصدي جل        
املتزايدة يف جمال اإلنفاذ اليت سيضطلع هبا مركز اململكة املتحدة املعين باالجتار بالبشر، وتتناول املقترحات املتعلقة                

  .)١٦(املستقبليف بالعمل 

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع -  ثانياً
  لتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ اال -  ألف

  املساواة وعدم التمييز - ١

  ، )CoE ACFC(وفقاً للجنة االستشارية لالتفاقية اإلطارية جمللس أوروبا املتعلقة حبماية األقليات القومية   - ٩
 والوصول إىل العدالة، ال تزال جمتمعات األقليات اإلثنية تعاين من عدم املساواة يف جماالت العمالة والتعليم والسكن

وذلك بالرغم من النهج املتقدم على حنو خاص الذي تتبعه اململكة املتحدة لتعزيز مناهضة عدم التمييز وتعزيـز                  
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كما أن التغطية اإلعالمية السلبية وغري الدقيقة اليت تقدمها يف بعض قطاعات اإلعالم تسهم يف خلـق                  . املساواة
. الغجر واملتجولني وملتمسي اللجوء والعمال املهاجرين واملسلمنيوخاصةً نة سلوكيات معادية جتاه جمموعات معي

وأضافت اللجنـة   . وازدادت يف خمتلف أحناء البلد احلوادث ذات الدوافع العنصرية والقائمة على الكراهية الدينية            
 أقليات إثنية يف الشؤون االستشارية أن مثة حاجة إىل حتديد املزيد من الطرق لتعزيز مشاركة األشخاص املنتمني إىل

العامة، مبا يف ذلك عن طريق تكثيف املشاورات وغريها من أشكال احلوار مع ممثلني عن األقليات على أوسـع                    
  .)١٧(نطاق ممكن

أن السحاقيات واملثليني وثنـائيي     ) CRAE(وأوضحت منظمة حتالف إنكلترا من أجل حقوق األطفال           - ١٠
   على محاية جديدة عندما أُجيـزت لـوائح قـانون املـساواة           حصلوا مؤخراً ) المبن فيهم األطف  (امليول اجلنسية   

ـ  )امليول اجلنسية (٢٠٠٧لعام   الـسلع والتـسهيالت   وفري ، اليت اعتربت التمييز القائم على امليول اجلنـسية يف ت
اية القانونية ملنـع     خطتها الرامية إىل اعتماد احلم     ٢٠٠٧وأعلنت احلكومة يف عام     . واخلدمات أمراً خمالفاً للقانون   

  .)١٨(على الكراهية على أساس امليل اجلنسيالتحريض 

قلق عميق إزاء استمرار أوجه عدم املساواة يف ) NIHRC(ويساور جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشمالية     - ١١
التمييز العنـصري   ومع أن اللجنة املعنية بالقضاء على       . شىت مناحي احلياة اليت تواجه مجاعة اآليرلنديني املتجولني       

واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل حتث احلكومة باستمرار على معاجلة    
هذه األوجه من عدم املساواة، فإن حقوق اإلنسان األساسية املتصلة جبماعة املتجولني مل تشهد سوى حتسن ضئيل 

  .)١٩(سكان االجتماعي والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمليف جماالت اإلحتسن أي ث وحدعدم أو 

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن - ٢

من أنه إذا كانت لدى الـشرطة  عن قلقها ) CoE CPT(أعربت جلنة منع التعذيب التابعة جمللس أوروبا   - ١٢
السلطات يف اململكـة    فإن على   ،   ساعة ٤٨متكنها من منع الوصول إىل أي حمام لفترة تصل إىل           حالياً صالحيات   

هذه الصالحيات وكفالة حق أي شخص جيري اعتقاله اء غمن أجل إلاملتحدة تعديل األحكام القانونية ذات الصلة 
  .)٢٠( من حلظة حرمانه من احلريةيف الوصول إىل حمام ابتداًء

حدة الرامية إىل إنكار أو تقييـد  ويساور منظمة العفو الدولية قلق إزاء حماوالت السلطات يف اململكة املت         - ١٣
التزاماهتا مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون احمللي حلقوق اإلنسان على تصرفات القوات             انطباق  

 واللجنـة الربملانيـة     )٢١(وتبّين املنظمة أن جلنة مناهضة التعذيب     . ما وراء البحار   املسلحة الربيطانية املوجودة يف   
ململكة املتحدة قد أعربتا عن قلقهما إزاء نظرة اململكة املتحدة الضيقة فيما يتعلـق              يف ا ق اإلنسان   املشتركة حلقو 

ما وراء   وادعت حكومة اململكة املتحدة أن أفعال عسكرييها يف       . ق اتفاقية مناهضة التعذيب خارج إقليمها     اطبانب
االلتزامـات  " ل املتحدة غري ملزمة بكفالة االمتثال       ، إال أن اململكة   "تتسق مع النواهي الواردة يف االتفاقية     "البحار  

التعذيب وغريه من    وتقضي مبنع    ١٦ و ٢ وردت يف املادتني     لك اليت يف االتفاقية كت  املنصوص عليها   األوسع نطاقاً   
قوات من ، حىت يف أقاليم ما وراء البحار اليت تقوم فيها "ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

 إزاء حمـاوالت  وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق أيضاً. )٢٢(اململكة املتحدة مبمارسة السيطرة حبكم األمر الواقع   
االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان، والقانون احمللـي حلقـوق         انطباق  اململكة املتحدة الرامية إىل إنكار أو تقييد        
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 انتصاف أمام حماكم اململكة املتحدة عند وقوع انتهاكات حلقوق تكفلـها            وسيلةميثل  اإلنسان الذي ُيفترض أنه     
هذه االتفاقية، وذلك بالنسبة ملن تعرضوا النتهاك حقوقهم الواردة يف االتفاقية بـسبب تـصرفات العـسكريني                 

لس إىل حاليت وفاة    ويف هذا السياق، توّجه منظمة العفو الدولية انتباه اجمل        . ما وراء البحار   الربيطانيني العاملني يف  
وتدعو املنظمة اململكة املتحدة إىل أن تبـّين        . )٢٣(شخصني أثناء احتجازمها لدى قوات اململكة املتحدة يف العراق        

بوضوح أن أي شخص ُيعتقل أو ُيحتجز من ِقبل عسكريني بريطانيني يف اخلارج ُيعترب خاضعاً للوالية القـضائية                  
 على ذلك أن يتمتع ، أينما وقع االعتقال أو االحتجاز، وينبغي بناًءأو احتجازه للمملكة املتحدة منذ حلظة اعتقاله

  .)٢٤(حبماية حقوق اإلنسان اليت يكفلها قانون حقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية للمملكة املتحدة

 حتقيق عن قلقها لكون حكومة اململكة املتحدة مل تقم بإجراء) Front Line(وأعربت منظمة فرونت الين   - ١٤
  وأوردت املنظمة أن احملكمة األوروبية حلقوق اإلنـسان رأت يف          . قضائي علين مستقل يف حالة باتريك فينوكني      

 أن اإلجراءات املتعلقة بالتحقيق يف وفاة املذكور مل تفض إىل إجراء حتقيق سريع وفعال يف إدعاءات                 ٢٠٠٣عام  
، قامت حكومتا اململكة املتحدة وآيرلندا بتعيني القاضي بيتر         ونتيجة للضغوط احمللية والدولية   . تواطؤ أفراد األمن  

) ٢٠٠٤ُنشر عـام    ( تقرير كوري املتعلق بالتحقيق يف مسألة التواطؤ         ىوأوص. كوري للتحقيق يف مقتل املذكور    
 النوع املنصوص عليه يف قانون - بضرورة إجراء حتقيق علين دون تأخري، وأشار بوضوح إىل نوع التحقيق املطلوب 

ومل تقم حكومة اململكة املتحدة حىت اآلن بإجراء التحقيق العلين الذي أوصى به             . ١٩٢١حمكمة التحقيقات لعام    
  .)٢٥(القاضي كوري

، فإن ممارسة )GIEACP(رت منظمة املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقاب اجلسدي ذكما كو  - ١٥
ما وراء البحار  انون يف اململكة املتحدة، ويف مجيع أقاليمها الواقعة يفهذا النوع من العقاب يف املرتل غري خمالف للق

يف به  وُيحظر العقاب اجلسدي يف املدارس يف اململكة املتحدة، لكنه مسموح           . ويف األقاليم التابعة للتاج الربيطاين    
عة تشريعاً حيظر العقاب    وطلبت املنظمة من اململكة املتحدة أن تعتمد على وجه السر         . )٢٦(كثري من هذه األقاليم   

ما وراء البحار واألقاليم التابعـة       اجلسدي لألطفال يف أي مكان، مبا يف ذلك املرتل، وأن تكفل قيام أقاليمها يف             
  .)٢٧(للتاج باختاذ تدابري مماثلة

ال ، فإن عدم توفري احلماية املتساوية لألطف      )NSPCC( للجمعية الوطنية ملنع القسوة ضد األطفال        ووفقاً  - ١٦
مبوجب القانون املتعلق باالعتداء جيعل اململكة املتحدة يف وضع انتهاك اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان مبوجب               

  .)٢٨( من اتفاقية حقوق الطفل، ومبوجب الصكوك األخرى حلقوق اإلنسان١٩ و٣ و٢املواد 

يتـسم  ، )LMU (عة لندن املتروبولية وجام) LSE( الثنني من األكادمييني من كلية االقتصاد بلندن         ووفقاً  - ١٧
   احلكومة خطة عمـل يف    ليس لدى   ف. عمل احلكومة املتعلق بالتصدي للعنف ضد املرأة بعدم التماسك واالتساق         

ويف حني توجد ثالث جمموعات وزارية مشتركة معنية بالعنف، ال توجد بعد هيئـة              . ما يتعلق بالعنف ضد املرأة    
وليس من الواضح كيف ستدمج مسألة العنف . بالعنف ضد املرأة أو مرصد مثالًللرصد االستراتيجي كلجنة معنية 

ودعا هذان األكادمييان اململكة املتحدة إىل أن تكفـل، يف          . )٢٩(ضد املرأة يف عمل جلنة املساواة وحقوق اإلنسان       
بشأن العنف ضد املرأة ستراتيجية طويلة األمد وكلّية ومدجمة اوضع : غضون فترة زمنية قصرية، عدة أمور من بينها

ستراتيجية رصد متسقة يف هذا اجملال داخل احلكومة وخارجها؛ وإدخال تعديالت           اتشمل مسألة الوقاية؛ ووضع     
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على إجراءات تقييم طلبات ملتمسي اللجوء تكفل حتسني إمكانية قيام ملتمسات اللجوء بالتبليغ عـن العنـف                 
  .)٣٠(ن لههاجلنساين الذي ُيحتمل تعرض

 من القضايا امللحة يالعنف املرتيل هحاالت أن ) Crucible Center( ضحت منظمة كروسيبل سنتروأو  - ١٨
وأشادت املنظمة بقيام احلكومة بإنفـاق   .  يف املائة من جمموع جرائم العنف      ١٦شكل  ت ايف اململكة املتحدة لكوهن   

ويرى . )٣١( تتعلق بالعنف املرتيل   سترليين على معاجلة هذه املشكلة ووضع خطة عمل وطنية        ا مليون جنيه    ١٤مبلغ  
أن التعريـف اجلديـد      )LMU (وجامعة لندن املتروبولية  ) LSE(اثنان من األكادمييني من كلية االقتصاد بلندن        

املوصى به للعنف املرتيل يف ويلز وإنكلترا جيمع حتت هذا العنوان، بشكل مثري للدهشة، بني عدد من أشكال العنف 
ـ           . ربـاك وغـري ذي جـدوى      املختلفة، وهو مثري لإل      ريف الـواردة   افهـو ال يتـسق مـع األفكـار أو التع

  .)٣٢(يف القانون الدويل

بالقلق إزاء اقتراح الشرطة يف آيرلندا الشمالية       ) NIHRC(وتشعر جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشمالية         - ١٩
اته حسبما هو مطلوب مبوجب     قبل االنتهاء من تقييم تأثري    ) TASER(اعتماد استخدام سالح الصعق الكهربائي      

  .)٣٣(عدم تعارضه مع معايري حقوق اإلنسانإثبات القانون، ومن دون 

  إقامة العدل وسيادة القانون - ٣

أن آيرلندا الشمالية متر مبرحلة انتقالية بعد فترة ) NIHRC(ذكرت جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشمالية         - ٢٠
ويف .  شخص دون النجاح يف كثري من احلاالت يف مقاضاة اجلناة          ٣ ٧٠٠طويلة من الصراع راح ضحيتها حوايل       

، وعلى الرغم من معارضة اللجنة وغريها من منظمات حقوق اإلنسان، حل قانون التحريات حمل مجيع ٢٠٠٥عام 
رها األسس القانونية األخرى املتعلقة بإجراء التحريات، مبا يف ذلك التحريات ذات الصلة بالوفيات املشكوك يف أم

وذكرت . )٣٥(، وقد أُثريت يف بعض احلاالت مسألة تواطؤ الدولة        )٣٤(اليت حدثت إبان الرتاع يف آيرلندا الشمالية      
 قّوض على حنو خطري إمكانية القيام يف اململكـة املتحـدة            ٢٠٠٥منظمة العفو الدولية أن قانون التحريات لعام        

وحثّت منظمة العفو الدولية الـسلطات يف    . )٣٦(اءلة بشأهنا بالتحقيق العام يف االنتهاكات من جانب الدولة واملس       
آلية مستقلة بالفعل إلجراء حتريات قضائية يف مـزاعم         نشاء  اململكة املتحدة على إلغاء هذا القانون أو تعديله، وإ        

ريات أن قانون التح) BIRW(واعترب مرصد احلقوق الربيطاين اآليرلندي . )٣٧(االنتهاكات الفادحة حلقوق اإلنسان
يقّوض سيادة القانون، واستقالل القضاء ومحاية حقوق اإلنسان، وال يؤدي بالتايل إىل إجراء حتريات قضائية عامة 

  .)٣٨(االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسانبشأن تكون فعالة ومستقلة ونزيهة أو شاملة 

دواعي عن يف أوامر الترحيل ل    والحظت منظمة العفو الدولية اإلجحاف التام الذي تتسم به إجراءات الط            - ٢١
فهذه اإلجراءات حترم الشخص من احلق يف جلـسة      . اخلاصة للطعون املتعلقة باهلجرة    أمام اللجنة    "األمن القومي "

استماع منصفة لكوهنا تعتمد بشدة على أمور منها عقد جلسات مغلقة ُينظر فيها، يف غياب األشخاص املعنـيني       
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات . )٣٩(علومات سرية تشمل مواد استخباراتيةواحملامني الذين اختاروهم، يف م

  يف اململكة املتحدة بإصالح إجراءات جلنة الطعون وجعلها تتسق مع املعايري الدولية املتعلقـة بعقـد جلـسات                  
  .)٤٠(استماع منصفة
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أن املـسؤولية   ) CFWC(ه األطفال   وجلنة األسرة ورفا  ) اململكة املتحدة (والحظ صندوق إنقاذ الطفولة       - ٢٢
 سنوات ٨ سنوات يف إنكلترا وويلز وآيرلندا الشمالية، و١٠ - مبكرة للغاية حمددة بسن اجلنائية يف اململكة املتحدة 

وأضافت جلنة حقوق اإلنسان    . )٤١(من سن املسؤولية اجلنائية يف معظم البلدان األوروبية       دىن   أ يوه. يف اسكتلندا 
حتياجات األطفـال   الستراتيجية متسقة متعددة الوكاالت تستجيب      اأنه ال توجد    ) NIHRC(ة  آليرلندا الشمالي 

ويوصي . )٤٢(ت إصابتهم بأمراض عقلية أو يعانون من اضطرابات يف السلوك أو الشخصية           صاجلاحنني الذين ُشخِّ  
، وتوصي جلنة األسرة ورفاه )٤٣(اململكة املتحدة إىل حد كبري سن املسؤولية اجلنائيةرفع صندوق إنقاذ الطفولة بأن ت

  .)٤٤( سنة١٢سن املسؤولية اجلنائية إىل ُترفع أن باألطفال 

تقصري اململكة املتحدة إىل حد كبري      ) CRAE(والحظت منظمة حتالف إنكلترا من أجل حقوق األطفال           - ٢٣
وذكرت املنظمة أن اململكـة   . احننييف الوفاء بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان يف تعاملها مع األطفال اجل           

 طفالً أثناء االحتجـاز     ٢٩وقد تويف   . املتحدة هي البلد األول من حيث عدد األطفال السجناء يف أوروبا الغربية           
 املاضية ومل تقم اململكة املتحدة على اإلطالق بإجراء حتقيق عام يف وفاة أي طفـل أثنـاء            ١٧ لخالل السنوات ا  

ن أوجه تقصري خطري من جانب احلكومة وجملس قضاء الشباب عند إجراء حتقيقـات              ومت الكشف ع  . االحتجاز
 بسبب الوسـائل الـيت اسـتخدمت    ٢٠٠٤هذا العام يف وفاة اثنني من املراهقني يف ظروف مأساوية عام   خالل  

ملادية ورحبت املنظمة باالستعراض املستقل الذي أجرته احلكومة فيما يتعلق بوسائل اإلخضاع ا           . )٤٥(إلخضاعهم
ومع ذلك، تسمح احلكومة يف هذه األثناء، يف سجون األطفال اليت تـديرها       . اليت تستخدم مع األطفال احملتجزين    

 األنف والضلوع واإلهبام، كما أدخلت يف       ّس مت "لتشتيت االنتباه "أساليب مؤملة للغاية    استخدام  جهات خاصة، ب  
 وأدى هذا القرار فعلياً. ألساليب لفرض النظام واالنضباط لوائح تنظيمية تسمح باستخدام هذه ا٢٠٠٧يوليه /متوز
  .)٤٦( سنة١٢ أماكن الحتجاز أطفال ال تتجاوز أعمارهم - عقوبات بدنية يف مراكز التدريب طبيق إىل ت

أن التشريعات املتعلقة بالسلوك غـري االجتمـاعي يف       ) اململكة املتحدة ( وأوضح صندوق إنقاذ الطفولة       - ٢٤
 املتعلقـة   )٤٧(ال تزال تسمح بتعنيف األطفال ووصمهم على الرغم من توصيات جلنة حقوق الطفل            إنكلترا وويلز   

  .)٤٨(بكفالة احلرية الشخصية لألطفال

  احلق يف احلرية الشخصية والزواج واحلياة األسرية - ٤

وتتزايـد  . ملتحدة، يتزايد االحتفاظ بالبيانات ونشرها يف اململكة ا)L & J(وفقاً ملنظمة احلرية والعدالة   - ٢٥
وميكن االحتفاظ ). DNA( إزاء التوسع اهلائل لقاعدة البيانات الوطنية املتعلقة باحلمض النووي دواعي القلق أيضاً

بتهمة القيام بارتكاب جرمية حىت إذا إلقاء القبض عليه بشكل دائم بعينات من احلمض النووي ألي شخص جيري 
ومن أجل احتواء هذه االجتاهات، تعتقد منظمة احلرية والعدالة أن من           . م من دون توجيه اهتا    أُطلق سراحه الحقاً  

محاية البيانات واستخدام شمل وسيشمل ذلك توفري محاية قانونية أقوى ت. الضروري تدعيم محاية احلرية الشخصية
يمـا يتعلـق    دوائر تلفزيونية مغلقة بغية زيادة موارد ومعلومات مكتب الشرطة، وزيادة الشفافية واملـساءلة ف             

  .)٤٩(احلرية الشخصيةس باملمارسات اليت مت

، فإن القانون املتعلق حبرية املعلومـات       )CHRI( ملنظمة مبادرة حقوق اإلنسان لبلدان الكومنولث        ووفقاً  - ٢٦
بيـد أن   .  هو قانون نافذ أدى إىل الكشف عن كثري من املعلومات اليت كانت حمجوبة يف الـسابق                ٢٠٠٠لعام  
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 بطريقة منافية لوعودها السابقة فقامت بعدة حماوالت هتدف إىل تقييد نطاق القانون عن طريق               احلكومة تصرفت 
وتوجد يف الوقت الراهن على ما يبدو بعض التطورات اإلجيابية املتمثلة يف قيام احلكومـة               . إدخال تعديالت عليه  

  .)٥٠(بالنظر يف توسيع نطاق القانون ليشمل بعض املنظمات اخلاصة

أن السجينات يف آيرلندا الشمالية يوضـعن       ) NIHRC(ت جلنة حقوق اإلنسان آليرلندا الشمالية       وذكر  - ٢٧
وليس يف آيرلندا الشمالية سوى سجن واحد للنساء موجـود يف           . حىت اآلن يف سجون بعيدة عن أماكن أسرهن       

  .)٥١(زيارات قصرية، فإن األسر القادمة من الشمال أو الغرب تسافر ملسافات طويلة من أجل لكلذوبلفاست، 

   مالئمياحلق يف مستوى معيش - ٥

، توجد نسبة كبرية إىل حد غري مقبول من األطفال الذين           )اململكة املتحدة (وفقاً لصندوق إنقاذ الطفولة       - ٢٨
ومل . فقر مدقعحالة  مليون طفل يف ١,٣ مليون طفل دون خط الفقر ويعيش  ٣,٨ يعيش   - يعيشون يف حالة فقر     

  فقر األطفال مبقـدار الربـع حبلـول        معدل   ختفيض   تمثل يف امل) ١٩٩٩الذي وضعته عام    (دفها  حتقق احلكومة ه  
رجح بشكل ويبدو من امل. فقر األطفال للمرة األوىل منذ سبع سنواتعدل ، ارتفع م٢٠٠٧ويف عام . ٢٠٠٦عام 

 من دون تدخالت    ٢٠١٠الفقر مبقدار النصف حبلول عام      معدل  متزايد اآلن أن احلكومة لن حتقق هدف ختفيض         
ململكة املتحدة على وجه السرعة      تقوم ا  بأن) اململكة املتحدة (ويوصي صندوق إنقاذ الطفولة     . )٥٢(سياسية كبرية 

  الفقـر مبعـدل النـصف حبلـول     معـدل   بتخصيص األموال اإلضافية الالزمة لتحقيق هدفها املتمثل يف ختفيض          
  .)٥٣(٢٠١٠عام 

  أن األرقام الصادرة عن احلكومة تـشري إىل        ) NIHRC(لندا الشمالية   والحظت جلنة حقوق اإلنسان آلير      - ٢٩
وترحب باألهداف اليت حددهتا احلكومـة   .  يف املائة من األطفال يف آيرلندا الشمالية يعيشون يف حالة فقر           ٢٩أن  

قـدار  ل مبفقر األطفـا معدل ، وختفيض ٢٠٢٠تمثلة يف القضاء على فقر األطفال يف املنطقة حبلول عام     املُ مؤخراً
وبالنظر إىل التقدم احملـدود     . ٢٠١٢، والقضاء على الفقر املدقع لألطفال حبلول عام         ٢٠١٠النصف حبلول عام    

فقر األطفال، ترى اللجنة أنه ينبغي أن ُيطلب من برملان آيرلندا الشمالية أن يبني بوضوح               معدل  احملرز يف ختفيض    
  .)٥٤(افكيف ميكن مليزانيته وإجراءاته حتقيق هذه األهد

 ١٩٦٧، فإن القانون املتعلق باإلجهاض لعام )NIWEP (يرلندا الشماليةآلمنرب األورويب للمرأة يف  لاًووفق  - ٣٠
 يف آيرلندا الشمالية من احلصول على خدمات يوفرها النظام ال يشمل آيرلندا الشمالية، ولذا، ُتحرم النساء عموماً

وعلى الرغم من السماح باإلجهاض قانوناً يف       .  اململكة املتحدة  الصحي الوطين لنساء يعشن يف أجزاء أخرى من       
احملـارم  سـفاح   وال ُيعد االغتصاب و   . آيرلندا الشمالية يف حاالت حمددة، فإن القانون غري واضح يف هذا الشأن           
  .)٥٥(والتشوهات اجلنينية من األسباب اليت جتيز اإلجهاض يف آيرلندا الشمالية

أن عدد األشخاص املصابني بأمراض عقليـة يف        ) NIHRC(نسان آليرلندا الشمالية    وتبّين جلنة حقوق اإل     - ٣١
ومثة تفاوت . آيرلندا الشمالية ويطالبون باحلصول على إعانة اإلعاقة هو ثالثة أضعاف عددهم يف بريطانيا العظمى

متطلبات األشخاص يف جمال ستراتيجيات مالئمة ملعاجلة احاجة إىل موارد ومثة كبري فيما بني الواليات القضائية، و
  .)٥٦(الصحة العقلية يف آيرلندا الشمالية
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 جملموعة من أكـرب     اململكة املتحدة مقراً  أنه بالنظر إىل كون      )AAI ( الدولية منظمة أكشن إيد  وذكرت    - ٣٢
لدولية يف جمال الشركات اخلاصة يف العامل، فإن أحد الطرق الرئيسية اليت ميكن أن تتبعها احلكومة للوفاء بالتزاماهتا ا

وبّينت حبوث أخـرية    . حقوق اإلنسان هي مراقبة ما حتدثه الشركات الربيطانية من آثار تتجاوز احلدود الوطنية            
من حيث احلق يف املسكن والغذاء والتعلـيم        (أجرهتا املنظمة عدة حاالت وقعت فيها انتهاكات حلقوق اإلنسان          

 هلا، وكان من املمكن أن تؤدي إجراءات احلكومة إىل تحدة مقراًتورطت فيها شركات تتخذ من اململكة امل) واملاء
وحتث املنظمة احلكومة . تقليل احتمال تعرض أشخاص خارج احلدود اإلقليمية للمملكة املتحدة النتهاك حقوقهم         

اجلهود بشدة على تعزيز االلتزامات خارج احلدود الوطنية عن طريق دجمها يف اإلدارات احلكومية، مبا يف ذلك بذل 
  علـى حقـوق اإلنـسان،      من آثار   سياسات اململكة املتحدة خارج حدودها      ختلفه  لزيادة القدرة على حتليل ما      

  .)٥٧(وال سيما سياساهتا املتعلقة بالتجارة واالستثمار

  احلق يف التعليم - ٦

  هو األطفالالتحصيل الدراسي لبعض جمموعاتمستوى أن ) اململكة املتحدة(ذكر صندوق إنقاذ الطفولة   - ٣٣
 وال سيما يف أوساط الذكور البيض من أبناء الطبقة العاملة وأطفال بعض - أدىن إىل حد كبري من املتوسط الوطين 

وال يزال األطفال احملتجزون يف إنكلتـرا وويلـز         . املتجولني وأطفال السود واآلسيويني   /األقليات اإلثنية كالغجر  
 على الرغم من أن جلنـة       ١٩٩٦ من قانون التعليم لعام      ٥٦٢وجب املادة   ُيحرمون من احلق القانوين يف التعليم مب      

ويوصي صندوق إنقـاذ الطفولـة      . )٥٩( حتث احلكومة على معاجلة هذا النوع من عدم املساواة         )٥٨(حقوق الطفل 
ي بالنسبة تسخري املزيد من املوارد ملعاجلة أوجه عدم املساواة يف التحصيل الدراس         : حكومة اململكة املتحدة مبا يلي    

األطفال األكثر فقراً، واألطفال الذين ترعاهم جهات بديلـة، وأطفـال           : لألطفال احملرومني والشباب، مبن فيهم    
 ، واألطفال املعوقون واألطفال احملتاجون إىل دعم إضايف؛ ويوصيها بالتقليل إىل حد كـبري مـن               نياملتجول/الغجر
  .)٦٠(زين احلق القانوين يف التعليم اإلقصاء من املدارس؛ ومنح األطفال احملتجحاالت

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ٧

 من ملتمسي اللجوء الـذين ُرفـضت        ٢٨٠ ٠٠٠تشري تقديرات منظمة العفو الدولية إىل أن أكثر من            - ٣٤
ومل يؤد  . ءفقر مدقع يف اململكة املتحدة؛ وال ُيسمح هلم بالعمل وال يتلقون إعانة اللجو            حالة  طلباهتم يعيشون يف    

. )٦١( إىل معاجلة هذه املشكلة    ٢٠٠٧أكتوبر  /قانون اململكة املتحدة املتعلق باحلدود الذي اعُتِمد يف تشرين األول         
أن السياسات والتشريعات املتعلقة بالالجئني وملتمـسي  ) Crucible Center( والحظت منظمة كروسيبل سنتر

ويـرى  . )٦٢(القرن العشرين من  تسعينات  المتزايد منذ منتصف    اللجوء يف اململكة املتحدة أصبحت مقيِّدة بشكل        
أن هـذه الـسياسات      )LMU (وجامعة لندن املتروبولية  ) LSE(اثنان من األكادمييني من كلية االقتصاد بلندن        

وجيد . ها شبكات وخدمات الدعمفياحلكومية تؤدي إىل توزيع ملتمسي اللجوء خارج املناطق احلضرية اليت توجد 
.  فيسافرون إىل لندن حبثاً عن الدعم اجملتمعـي       غري مضيافة مسي اللجوء أن املناطق اليت مت توزيعهم فيها         بعض ملت 

وتؤثر هذه الُنُهج بشكل خمتلف على النساء الاليت . التشردكثري من هؤالء إىل وعند الوصول إىل لندن ينتهي األمر ب
. )٦٣(جملتمعات واخلدمات اليت ميكن أن تـدعمهن      فهي تعزل النساء عن بعضهن وعن ا      . تعرضن للعنف اجلنساين  

 ملنظمة العفو ووفقاً. )٦٤(وذكر هذان األكادمييان أن االضطهاد اجلنساين ال ُيعترف به دوماً كأساس لطلب اللجوء
الدولية، فإن النساء الاليت يتعرضن للمالحقة من ِقبل سلطات اهلجرة وتعرضن للعنف يف اململكة املتحدة، مبا يف                 
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صلن على مسكن أو إعانة دخل، وذلك نتيجـة         أن حي  العنف املرتيل واالجتار، جيدن أن من املستحيل تقريباً       ذلك  
  .)٦٥("عدم اللجوء إىل املال العام"لقاعدة 

اجلماعة و) FIACAT( ،فرع اململكة املتحدة   ،االحتاد الدويل املسيحي للعمل على إلغاء التعذيب      الحظ  و  - ٣٥
 ،أن ملتمسي اللجوء حيتجزون يف ظروف قاسية يف أماكن مكتظة         ) ACAT (ء التعذيب املسيحية للعمل على إلغا   

كما جيب على   . وتعاين النساء واألطفال على وجه اخلصوص     . باإلضافة إىل تشديد املراقبة األمنية وتقييد احلريات      
 من جمموعات إثنيـة     األسر التشارك يف استخدام املطابخ واألواين، وحتدث املشاكل عندما يكون ملتمسو اللجوء           

  .)٦٦(ومثة خوف دائم من حدوث العنف. ودينية خمتلفة

أن اململكة املتحـدة مل تـف بعـد         ) CRAE(وأكدت منظمة حتالف إنكلترا من أجل حقوق األطفال           - ٣٦
ة إىل وباإلضاف. ألطفال الالجئني وملتمسي اللجوءلبالتزاماهتا مبوجب اتفاقية حقوق الطفل املتمثلة يف توفري احلماية 

 هم الوحيدون الذين ميكـن      -  مبن فيهم األطفال     - ، فإن ملتمسي اللجوء     املشتبه يف كوهنم إرهابيني   األشخاص  
أن املفوضـيات األربـع     ) اململكة املتحدة (ويضيف صندوق إنقاذ الطفولة     . )٦٧(اعتقاهلم من دون تدقيق قضائي    

، جرى احتجاز ٢٠٠٦ففي عام . اء احتجاز األطفال إز"العميق"لألطفال يف اململكة املتحدة قد أعربت عن قلقها 
ويوصي الصندوق  . )٦٨( يوماً ٢٦٨و أيام   ٧  بني من األطفال ملتمسي اللجوء مع ذويهم لفترة تراوحت          ١ ٢٣٥

املوجودة يف مراكز ترحيل    وبأن تضع اململكة املتحدة حداً الحتجاز األطفال املصاحبني لألسر اليت تلتمس اللجوء             
 اململكة املتحدة بالنظر بعناية، مع مراعاة اتفاقية حقوق الطفل، يف املقترحات وتوصي أيضاً. هلجرةتابعة لسلطات ا

  .)٦٩(املتعلقة بإصالح معاملة األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني

عن قلق متزايد إزاء وضع نظامني مـزدوجني للرعايـة   ) اململكة املتحدة (وأعرب صندوق إنقاذ الطفولة       - ٣٧
 أحدمها ألطفال املواطنني واآلخر لألطفال ملتمسي اللجوء وضحايا االجتار وغريهـم مـن األطفـال                - م  والدع

ما يقدم لألسر عقل بكثري يوال تزال األسر امللتمسة للجوء تتلقى دعماً . اخلاضعني للمتابعة من ِقبل سلطات اهلجرة
الدولية مبنح  فو  وأوصت منظمة الع  . )٧٠(املُعدمة األخرى، وال يزال الوصول إىل التعليم يواجه عقبات غري مقبولة          

تصريح إقامة بصفة مؤقتة مللتمسي اللجوء الذين ُرِفضت طلباهتم، بغية متكينهم من العمل واحلصول على الـدعم         
  .)٧١(أثناء وجودهم يف اململكة املتحدة

، جيوز مللتمسي اللجوء الطعـن      )ASAP( للمنظمة اخلريية اليت ُتعىن بالطعون لدعم طلبات اللجوء          ووفقاً  - ٣٨
أمام حمكمة إدارية متخصصة يف اململكة املتحدة إذا قررت احلكومة رفض أو سحب تقدمي املسكن والدعم يف جمال 

ال العامة املتاحة لتحمل نفقات التمثيل القـانوين        األمونقص  وتشعر هذه املنظمة بالقلق إزاء      . الرعاية االجتماعية 
ونتيجة لذلك، حيضر كثري من مقدمي الطعون من دون متثيـل           . الطعونالنظر يف   مللتمسي اللجوء أثناء جلسات     

من قانوين أو احلصول على مشورة يف هذا الصدد، وهو ما جيعلهم غري قادرين على محاية أنفسهم بالصورة املالئمة 
  .)٧٢(شردالفقر والت

 يف اململكة املتحدة أن اخلـدمات الـصحية   )Médecins du Monde(والحظ فرع منظمة أطباء العامل   - ٣٩
، ٢٠٠٤ويف عـام    . الوطنية توفر الرعاية الصحية األولية والثانوية دون مقابل مادي يف أماكن تقدمي هذه اخلدمة             

ومثة اقتراح مطروح يتعلـق     . الرعاية الثانوية خدمات    أدى تغيري اللوائح التنظيمية إىل تقييد وصول املهاجرين إىل        
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 ويثري ذلك قضايا تتعلق مبا إذا كان يف مقدور النساء احلوامل الوصول إىل            . بفرض قيود مماثلة على الرعاية األولية     
مة يف  وتشعر هذه املنظمة بالقلق إزاء سعي احلكو      .  الرعاية األولية ورعاية األمومة يف املستشفيات باجملان       خدمات

الوقت الراهن إىل زيادة تقييد الوصول إىل خدمات الرعاية، وهي تعكف على تنفيذ ذلك دون إجراء التحليالت                 
  .)٧٣(املناسبة من الناحية االقتصادية أو املتعلقة بالصحة العامة

  حة اإلرهابكافحقوق اإلنسان وم - ٨

ة اإلرهاب قد أثّـرت يف      فحاكأن م ) CHRI(الحظت منظمة مبادرة حقوق اإلنسان لبلدان الكومنولث          - ٤٠
وعندما طُرِحت على جملس اللوردات مسألة مقبولية األدلة اليت ُتنتـزع عـن طريـق     . تسامح البلد مع التعذيب   

 من التناقض مع هذا اإلعالن القـوي        بيد أهنم أبدوا نوعاً   . التعذيب، أعلن اللوردات باإلمجاع رفضهم للتعذيب     
ويف املمارسة العملية، من املستحيل إثبـات       .  املعلومات انُتزعت حتت التعذيب    بتأكيدهم على ضرورة إثبات أن    

حقائق من هذا القبيل، وال سيما يف احلاالت اليت تقوم فيها جهات خارجية بعملية التعذيب مع عدم معرفة مكان      
  .)٧٤(هذا الصدديف وظروف االحتجاز وعدم توفر معلومات 

 اليت انتهجتها اململكة املتحدة يف أن السياسة األكثر ضرراً) HRW (نمنظمة رصد حقوق اإلنساوأشارت   - ٤١
  جمال مكافحة اإلرهاب تتمثل يف حماولتها االلتفاف على احلظر العاملي للتعذيب وغريه مـن ضـروب العقوبـة                  

دم ممارسة  املهينة، عن طريق السعي إىل احلصول على ضمانات دبلوماسية بع          وأالالإنسانية   وأأو املعاملة القاسية    
. التعذيب، كذريعة لترحيل األجانب املشتبه يف كوهنم إرهابيني إىل بلدان يواجهون فيها خطر التعرض هلذه املعاملة

 إىل ضمان  مع عدد من احلكومات تسمح بترحيل املشتبه يف كوهنم إرهابيني استناداً        "مذكرات تفاهم "وللحكومة  
سعت إىل التفاوض بشأن إبرام اتفاقات مماثلة مع حكومات أخـرى           قد  و. معاملتهم معاملة إنسانية عند إعادهتم    

ووفقاً ملنظمة رصد حقوق اإلنسان، فإن مجيع احلكومات املذكورة هلا ِسجل موثّق يف ممارسة التعذيب، وال . أيضاً
لة والترتيبـات املتـص   . )٧٥(سيما ضد املشتبه بتورطهم يف اإلرهاب أو بانتمائهم إىل مجاعات إسالمية متـشددة            

بعمليات الرصد بعد الترحيل الواردة يف مذكرات التفاهم ال توفر تدابري إضافية للحماية، إذ تؤكـد احلكومـة                  
وحثّت املنظمة حكومـة    . )٧٦(االفتقار إىل السرّية وإمكانية تعرض السجني املعزول إىل االنتقام بعد عملية الرصد           

الدبلوماسية ضد التعذيب وإساءة املعاملة كذريعة لتسليم اململكة املتحدة على الكف عن االعتماد على الضمانات 
املشتبه بكوهنم إرهابيني إىل بلدان يواجهون فيها خطر التعرض هلذه املعاملة عند إعادهتم، وذلك بصرف النظر عن 

  .)٧٧(تفاهمالإضفاء الصبغة الرمسية على هذه الوعود غري املنظورة عن طريق مذكرات 

 عن اقتراح جديـد     ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦الدولية أن احلكومة أعلنت يف      وذكرت منظمة العفو      - ٤٢
ه احلكومة احلالية منذ    مدتعة اإلرهاب ت  فحاكة اإلرهاب، وهو سادس تشريع رئيسي مل      فحاكيتعلق بتشريع جديد مل   

قبل توجيه اهتام   الحتجاز  ملدة ا وقد يرفع هذا التشريع املقترح احلد األقصى        . )٧٨(١٩٩٧وصوهلا إىل السلطة عام     
تذكر املنظمة أن   ( يوماً   ٢٨ لوتعارض املنظمة متاماً أية زيادة إضافية هلذه املدة معتربة أن مدة ا           . )٧٩( يوماً ٥٦إىل  

ووفقاً .  يوماً القصوى السابقة مها أصالً أطول مما ينبغي١٤ ل ومدة ا)٨٠()هذه املدة هي األطول يف االحتاد األورويب
اململكة املتحدة، جيوز احتجاز أي شخص يشتبه يف قيامه بارتكاب جرمية خطرية للغاية، كالقتل للقانون اجلنائي يف 

وحثّت املنظمة اململكة املتحدة على عدم املوافقة على أي         . )٨١(مثالً، ملدة أقصاها أربعة أيام من دون توجيه اهتام        
كما حثّتـها  . )٨٢(تعلقة بفترة االحتجاز احلاليةمتديد لفترة االحتجاز السابق لتوجيه االهتام، وحتسني الضمانات امل   
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على تعديل تعريف اإلرهاب يف تشريعاهتا بغية استخدام صيغة دقيقة لتوضيح أغراض العمل اإلرهايب من أجل احلد 
وجيب تعريف العمل اإلرهايب، علـى أقـل        . ضد من يقومون باحتجاجات سلمية    التعريف   ذاه من إساءة تفسري  

إرغامها " احلكومة من القيام بعمل ما أو من االمتناع عن القيام به أو              "ختويف"ل الغرض منه    تقدير، على أنه فع   
  .)٨٣("على ذلك

وينطوي اعتماد تشريع من هذا القبيل على إمكانية استعداء اجملتمعات املـستهدفة وفقـدان ثقتـها يف                   - ٤٣
ردية حلقوق اإلنـسان أن التعـديالت       وذكرت املنظمة الك  . )٨٤(السلطات وإضعاف احتمال تعاوهنا مع الشرطة     

معلومات قد تكون مفيدة لتنفيذ     "جرمية جنائية جديدة هي السعي للحصول على        إضافة  األخرى املقترحة تشمل    
  .)٨٥("املشتبه هبم"، وتشمل التحقيقات الالحقة لتوجيه االهتامات وفرض قيود على سفر "عمليات إرهابية

، جيري االحتجاز قبل توجيه االهتامات يف الوقت الراهن )IHRC(اإلنسان  للجنة اإلسالمية حلقوق  ووفقاً  - ٤٤
 حيث يوضع احملتجزون يف زنزانات فردية ال يدخلها ضوء‘ Paddington Green’يف خمفر شرطة بادينغتون غرين 

 التعذيب وأكدت اللجنة املعنية حبظر. )٨٦(الشمس وُيحرمون من كثري من أسباب الراحة املتاحة للسجناء اآلخرين 
، أن الظروف الراهنة يف هذا املخفـر املـشدد          ٢٠٠٥التابعة جمللس أوروبا، بعد زيارهتا إىل اململكة املتحدة عام          

  .)٨٧(احلراسة األمنية غري مالئمة لالحتجاز لفترات طويلة

 بالقلق إزاء أوامر املراقبة اليت تستخدمها احلكومـة ضـد         ) HRW (منظمة رصد حقوق اإلنسان   شعر  تو  - ٤٥
فنظام أوامر املراقبة احلايل، الذي طُّبق مبوجـب        . املشتبه بكوهنم إرهابيني، األمر الذي يقّيد حريتهم إىل حد كبري         

 خطرية على حتركات الشخص وحقه يف االجتمـاع بـاآلخرين           ، يفرض قيوداً  ٢٠٠٥قانون منع اإلرهاب لعام     
جيعل هذه القيود مساوية لفرض عقوبات جنائية       وحريته الشخصية وغري ذلك من حقوق اإلنسان املتعلقة به، مما           

وأضافت اللجنة اإلسالمية حلقوق اإلنسان أن اإلجراءات املفروضة مبوجب أوامر املراقبـة            . )٨٨(من دون حماكمة  
) مبا يف ذلك اهلاتف احملمـول واإلنترنـت       (املتمثلة يف حظر التجول واملراقبة اإللكترونية وتقييد استخدام اهلاتف          

أما . ارات األقارب واألصدقاء، وحىت األطفال، قد حّولت املنازل إىل سجون بالنسبة جلميع أفراد األسرةوتقييد زي
االقتراح املتمثل يف تيسري إصدار أمر من احملكمة مبصادرة األصول، كمرتل أو شقة من ُيدان بتهمـة اإلرهـاب،                

ن اململكة املتحدة على حتسني الضمانات      وحثّت منظمة رصد حقوق اإلنسا    . )٨٩(فسيشكل عقوبة بالنسبة لألسرة   
ال ينبغي فرض أوامر املراقبـة إال بواسـطة     ) أ: (وتشمل هذه الضمانات ما يلي    . فيما يتعلق بفرض أوامر املراقبة    

حمكمة وعن طريق عملية ُتقّدم فيها إىل احملكمة وإىل الشخص املعين أدلة دامغة تبّين ضرورة اختاذ هذا اإلجـراء؛                   
ينبغي أن تكون أوامر ) ج(؛ )" للشكمبا ال يدع جماالً"(ديد الضرورة بتطبيق معيار اإلثبات اجلنائي       ينبغي حت ) ب(

  .)٩٠(دة زمنياً وقابلة لإللغاء والتعديل عند تقدمي أدلة جديدةداملراقبة حم

ـ   ) HRW (رصد حقوق اإلنسان  ومن اجملاالت األخرى الباعثة على القلق بالنسبة ملنظمة           - ٤٦ ياق القيام يف س
 جرمية ٢٠٠٦اإلرهاب لعام منع وقد أدخل قانون . احلرب على اإلرهاب بانتهاكات مفرطة للحق يف حرية التعبري

ميكن فهمها على أهنا تشجيع     " اليت ُعرِفت بشكل عام على أهنا تشمل التصرحيات اليت           "على اإلرهاب ريض  حتال"
، مبا يف ذلك أية تـصرحيات  "ابية أو حتريض عليهامباشر أو غري مباشر أو حث على تنفيذ أو حتضري عمليات إره        

وحتـث  . ")سواء أكان ذلك يف املاضي أو املستقبل أو بشكل عـام          (متّجد تنفيذ هذه العمليات أو التحضري هلا        "
  اإلرهـاب  منـع    الـواردة يف قـانون       "التـشجيع علـى اإلرهـاب     "املنظمة اململكة املتحدة على إلغاء جرمية       



A/HRC/WG.6/1/GBR/3 
Page 13 

والحظت املنظمة اإلسـالمية    . )٩١( جديد على أمهية حرية التعبري يف اجملتمع الدميقراطي         والتأكيد من  ٢٠٠٦لعام  
 الباحثني والصحافيني والطالب واملـراهقني الفـضوليني الـذين          أيضاًمس  حلقوق اإلنسان أن هذه األحكام ست     

  .)٩٢(يتصفحون مواقع اإلنترنت حبثاً عن موارد إعالمية بديلة

الدولية أن اململكة املتحدة ال تزال ترفض الشروع يف إجراء حتقيق شامل ومستقل والحظت منظمة العفو   - ٤٧
بشكل مالئم يف إدعاءات تورطها يف برنامج عمليات االعتقال والتسليم السرية، وطالبت املنظمة سلطات اململكة      

 قد تعرضوا   ن أشخاصاً املتحدة بإجراء حتقيق مستقل يف مجيع احلاالت اليت تنطوي على إدعاءات موثوقة مفادها أ             
النتهاك حقوق اإلنسان املتعلقة هبم نتيجة لتورط اململكة املتحدة املزعوم يف برنامج عمليات التسليم واالعتقـال                

، أُعِلنت جزئياً نتيجة التحقيق الذي أجرته جلنة االستخبارات واألمن يف           ٢٠٠٧يوليه  / متوز ٢٥ويف  . )٩٣(السري
ورأت املنظمة أن هذا التحقيق غري كاف لكي تكون اململكة .  يف عمليات التسليمإدعاءات تواطؤ اململكة املتحدة

املتحدة قد أوفت بالتزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وذلك ألسباب منها أن جلنة االسـتخبارات                
  .)٩٤(واألمن غري مستقلة مبا يكفي عن السلطة التنفيذية

 وأن تلتزم   ٢٠٠٥ بأن تلغي اململكة املتحدة قانون منع اإلرهاب لعام           أيضاً وطالبت منظمة العفو الدولية     - ٤٨
  .)٩٥(بتوجيه اهتامات جنائية معترف هبا ضد املشتبه بتورطهم يف أعمال إرهابية وتقدميهم إىل حماكمة عادلة

ريعاهتا بأن تعيد اململكة املتحـدة النظـر يف تـش         ) ECRI(ة العنصرية   فحاكوأوصت اللجنة األوروبية مل     - ٤٩
التشريعات ما يترتب على املناهضة لإلرهاب من أجل القضاء على التمييز يف األحكام وتنفيذها، وأن تقوم بتقييم    

  .على العالقات بني األعراقمن آثار والسياسات املناهضة لإلرهاب 

  احلالة يف مناطق أو أقاليم بعينها أو فيما يتعلق هبا - ٩

الضوء على حالة سكان اجلزر يف إقليم بريطانيا يف احمليط اهلندي ) MRG(سلّطت مجاعة حقوق األقليات   - ٥٠
 ترحيـل  ١٩٦٥وكانت اململكة املتحدة قد بدأت منذ عام      ). كجزر شاغوس، مبا يف ذلك جزيرة دييغو غارسيا       (

، وُنقـل معظمهـم إىل      ١٩٧٣ومت ترحيل آخر جمموعة من سكان األرخبيـل يف عـام            . سكان جزر شاغوس  
  /ويف أيـار  . يعترض سكان اجلزر على قانونية ترحيلهم ويناضلون من أجل العودة إىل جـزرهم            و. موريشيوس

، قضت احملاكم يف اململكة املتحدة للمرة الثالثة بعدم قانونية ترحيل سكان اجلزر وبعدم قانونية جلوء                ٢٠٠٧مايو  
ـ  ٢٠٠١ويف عام   .  لتجاوز احلكم األول   احلق التمييزي امللكي  احلكومة إىل    ت اللجنـة املعنيـة حبقـوق       ، أوص

بإدراج هذه املناطق يف تقريرها الدوري القادم، إال أن اجلماعة الحظت أيضاً  بأن تقوم اململكة املتحدة )٩٦(اإلنسان
   ١٨ املقـدم يف     )٩٧(أن احلكومة مل ُتدرج أقاليمها الواقعة يف احملـيط اهلنـدي يف تقريرهـا الـدوري األخـري                 

  .)٩٨(٢٠٠٧مايو /أيار

   والتحديات والقيود، وأفضل املمارسات،اإلجنازات -  ثالثاً
إىل أن جلنة املساواة وحقوق اإلنسان قد ) CRAE(أشارت منظمة حتالف إنكلترا من أجل حقوق األطفال   - ٥١

وترى املنظمة أن .  كأول مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف اململكة املتحدة٢٠٠٧أكتوبر /أُنشئت يف تشرين األول
  .)٩٩(ة إجيابية إىل األمامذلك ميثل خطو
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  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية -  رابعاً
  ]ال ينطبق[  - ٥٢

  بناء القدرات واملساعدة التقنية -  خامساً
  ]ال ينطبق[  - ٥٣
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