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  مقدمة  -أوالً   

  عامل أمثلاحتاد أكمل و  -ألف   
عاملية يتقامسها العامل أمجع قيم مستلهمة من إن قصة الواليات املتحدة األمريكية قصة        -١

ويف الواليـات   . حبقوق غري قابلة للتصرف   سواسية ويتمتعون   خلقوا  الناس  مجيع   أن   مفادها
 وراءوالـدافع  مؤسـساتنا  األساس الذي قامت عليـه       هذه القيم    كانتاملتحدة األمريكية،   

مل و . أكثر من أي وقت مضى من حتقيق هذه املبادئ املثلـى           االقتراب على   اتصميم مواطنين 
 وضعاً جامداً وإمنا    ،كمل الذين أعلنوا عن طموحهم يف إقامة احتاد أ        ،مؤسسو بلدنا خيلف لنا   

  . دائماً ورسالة خالدةتطلعاً
الستعراض الدوري الشامل يف سياق التزامنا بتقدمي       بشأن ا تقريرنا األول   نقدم  وحنن    -٢

األمـم والـشراكات    جانـب   تعزيـز   أداة ل فيه احلقوق العاملية    تشكل  املساعدة لبناء عامل    
سـالم عـادل    " ، قال الرئيس أوباما   كمايسوده،   عامل أمثل    وتوجه خطانا حنو   واملؤسسات

  ."كل فرديف احلقوق والكرامة املتأصلة أساسه 
االقتصاد العاملي  يف  ومتثل الواليات املتحدة األمريكية منذ عهد طويل حجر األساس            -٣

هي املـسامهة األكثـر     يف حّد ذاهتا    سياسية  ال الواليات املتحدة    بيد أن جتربة  . والنظام العاملي 
أن مجيع الناس خلقوا سواسـية ويتمتعـون        القائلة ب وقد ترمجت املبادئ    . متهادميومة اليت قد  

وهذه املبـادئ  . قواننيبمرور الزمن مقننة وصارت مع  ،حبقوق غري قابلة للتصرف إىل وعود   
القوية على بساطتها متثل األساس الذي بنينا عليه مؤسسات دولة حديثـة مـسؤولة أمـام                

يف رعيتها من التزام دائم باحترام حقوق األفراد وتكـون          وتصدر قوانني تكتسب ش   مواطنيها  
قتصادنا ويعزز نفوذنـا    ميكّن ال  ونظامنا السياسي هو الذي      .مقيدة هبذا االلتزام  ذات الوقت   

الستراتيجية األمنية الوطنية اليت صدرت     ل متهيدوعلى غرار ما كتبه الرئيس أوباما يف        . العاملي
 بل إهنا تقف يف مواجهة االعتـداء        ضل املالئكة لدينا فحسب   أفال متثل الدميقراطية    "مؤخراً،  
 ودعمنا للحقوق العاملية هو أساسي للقيادة األمريكية ومصدر قوتنا يف العامل علـى              ،والظلم
قدرة دميقراطيتنا علـى إدخـال حتـسينات        مستمَّد من   إن جزءاً من هذه القوة      و. "السواء

ودميقراطيتنا هي اليت تسمح لنا بإدراك واقـع        .  املبدئية لتزاماتناالصلبة  القاعدة  ال باالستناد إىل 
 حنو حتقيق املثل والتطلـع إىل       إلحراز تقدم العامل الذي نعيش فيه واالعتراف بالفرص املتاحة        

  . املستقبل بكل فخر وأمل
 مجيع أحناء   يفموجودة  التجربة األمريكية   استهدت هبا ماضياً وحاضراً     األفكار اليت   و  -٤

. يع القارات  مج وا من ءجا قرون   مدى التجربة على    أسهموا يف تلك   شخاص الذين ، فاأل العامل
 ،االلتزام حبقوق اإلنسان  مبا يف ذلك، والقيم اليت تقوم عليها، جتربة إنسانيةوالتجربة األمريكية

  .  عاملية أيضاًولكنها متأصلة بوضوح يف ضمرينا القومي
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 الـذي   لـت فز ما قاله إليانور رو     رددت اليتري كلينتون   وإن وزيرة اخلارجية هيال     -٥
حقوق "أن  أكدت من جديد     ،كانت قيادته حامسة يف اعتماد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان        

وهذا هو السبب الذي من أجله التزمنا بتطبيـق املعـايري           . اإلنسان عاملية لكن جتربتها حملية    
لعاملي حلقوق اإلنسان وحـىت     ومنذ اإلعالن ا  . "أنفسناعلى   مبا يف ذلك     ،نفسها على اجلميع  

العهدين التاليني وما بعدمها، أدت الواليات املتحدة دوراً رئيسياً يف إضفاء الصبغة الدوليـة              
البلدان الكثرية من مجيـع     أصوات  ونضم صوتنا إىل    . حقوق اإلنسان ومؤسسات  على قانون   

ملية االسـتعراض   عتساعدنا   ونأمل أن    ،القارات اليت تلتزم بصدق بالنهوض حبقوق اإلنسان      
حقوق اإلنسان وتشجع اآلخرين على تعزيز      ماية  املتعلق حب الدوري الشامل على تعزيز نظامنا      

  . هبذه احلقوقالتزاماهتم 

  النهج واملنهجية: الواليات املتحدة واالستعراض الدوري الشامل  -باء   
املتحـدة  يتمثل اهلدف النهائي لعملية االستعراض الدوري الشامل وجمللس األمـم             -٦

ومشاركتنا هـي  . حلقوق اإلنسان يف تعزيز أوجه محاية حقوق اإلنسان والتمتع هبذه احلقوق      
داللة على التزامنا هبذه الغاية ونأمل اإلسهام فيها عن طريق تقاسم املعرفة اليت جعلتنا حنـرز                

  نقـرّ  وقد يقول البعض إننا مبشاركتنا    . ا اهلدف حنو حتقيق هذ  ونستمر يف إحراز تقدم     تقدماً  
      نقـول ال إننـا     و.  دول تنتهك حقوق اإلنسان بصورة منهجية      بيننا وبني بالقواسم املشتركة   

وسيقول البعض  . فال توجد مقارنة بني الدميقراطية األمريكية واألنظمة القمعية       . ال نقر بذلك  
ـ  ،منا لبعض اجملاالت اليت نسعى إلحراز تقدم مستمر فيها        ين مشاركتنا وتقي  إاآلخر   س  تعك

        ونقـول  . مواطنيـه لـصاحل  يف مقدرة النظام السياسي األمريكي على إحراز تقدم      الشكوك  
رة اخلارجية كلينتون يف خطاب ألقتـه العـام   ي وز وعلى غرار ما قالته   . ليس األمر كذلك  ال  

رار على  صاإلال من خالل    عظمتها  على  الدميقراطيات  تربهن  " ، اإلنسان  يتعلق حبقوق  املاضي
. "أمثـل نظماً   ... جعلهاألجل  استخدام مؤسساهتا ومبادئها    من خالل   بل   ةم كامل أهنا نظ 

 وما نتوقعه يف هذا الصدد جيد مربراته يف قدرة نظام حكومتنا املشهود له على               ،والتقدم هدفنا 
  . إحراز التقدم الذي يطالب به شعبنا ويستحقه

وق اإلنسان يف الواليات املتحدة،     حلق ة الراهن احلالةوتقدم هذه الوثيقة حملة جزئية عن         -٧
ولتناول هـذه اجملـاالت،     . شاكل يف جمتمعنا  مثاراً مل مبا يف ذلك بعض اجملاالت اليت ال تزال         

 وأيـضاً  ،نستخدم هذا التقرير الستكشاف اإلمكانيات اليت تتيح إحراز املزيد مـن التقـدم         
حنـن نـرى أن القيمـة       و. بعض ما حققناه من تقدم يف اآلونة األخرية       الطالع الغري على    

األساسية هلذا التقرير ال تتمثل يف كونه يشكل تشخيصاً للوضع بل خارطة طريق من أجـل                
وحنن نقدم هذا التقرير وكلنا ثقة      . قراطييف إطار نظامنا الدمي    عملنا املستمر إلجراء تغيري دائم    

ـ          ابأن تركة اجلهود اليت بذلن     تبـشر               ة  ها يف املاضي الحتـضان وإعمـال احلقـوق العاملي
  . بنجاحنا املستمر
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وهذا التقرير هو نتاج التعاون بني حكومة الواليات املتحدة وممثلي اجملتمع املدين من               -٨
 عـشر كبار ممثلي ما يزيـد عـن        تنقل  وطوال العام املاضي،    . مجيع أحناء الواليات املتحدة   
املشاورات املتعلقة باالستعراض    البلد حلضور جمموعة من       يف أحناء  وزارات ووكاالت احتادية  

ويف هذه التجمعات   .  واسعة من منظمات اجملتمع املدين     طائفةالدوري الشامل اليت استضافتها     
 التجارب أو التقارير يشركون غريهم يفكان األفراد يعرضون شواغلهم وتوصياهتم وكثرياً ما  
لك احملادثات مضمون هذا    وشكلت ت . على النحو الذي يتفاعلون فيه مع املمثلني احلكوميني       

من اجملتمعات  أنواعاً   شخص ميثلون    ١ ٠٠٠ حنووقد حضر هذه التجمعات     .  وهيكله التقرير
لويزيانا؛ ونيويـورك،   ،  ز واسعة من الشواغل يف نيوأورليان     طائفةعن  ويعربون  احمللية واآلراء   
؛ ومنطقـة  ويندو روك، أريزوناول باسو، تكساس؛ وألبوكريكي، نيومكسيكو؛ نيويورك؛ وإ 

بامـا؛  هـام، أال  ؛ وبريمينغ يغان؛ وشيكاغو، ألينوي  خليج سان فرنسيسكو؛ وديترويت، ميش    
وضعت أيضاً معلومات تتعلق بالعملية على املوقـع الـشبكي          و. وواشنطن، والية واشنطن  

جع أفراد اجلمهـور    وُش. (http://www.state.gov/g/drl/upr) لوزارة خارجية الواليات املتحدة   
. كـثريون وقد فعل ذلك     ،ام بأسئلة وتعليقات وتوصيات عن طريق ذلك املوقع       على اإلسه 

يعترب  العملية التشاورية تقليداً مألوفاً من التعاون واملناقشة بني احلكومة واجملتمع املدين             اتبعتو
وتعرب حكومة الواليات املتحدة عن امتناهنا جلميع الـذين         .  لتوطيد دعائم دميقراطيتنا   اًحيوي

أم هـذه املـشاورات     سواء أثناء انعقـاد     ا االجتماعات وتقامسوا وجهات نظرهم      استضافو
ونرحب أيضاً بالتعليقات والتوصيات البناءة الصادرة عن حكومـات         .  اإللكتروين باالتصال

  .  عملية االستعراض الدوري الشاملمن خاللومنظمات غري حكومية أخرى 

  خللفية املعيارية واملؤسسيةا: الواليات املتحدة وحقوق اإلنسان  -ثانياً   

  حراز التقدمإل يالًحقوق اإلنسان بوصفها غايات احلكومة وسب  -ألف   
إن الرغبة يف العيش حبرية يف ظل حكومة حتترم حقوق اإلنسان وحتميها هي الدافع                -٩

 فحقوق اإلنسان ليست جزءاً فقط من الواليات املتحدة منذ بدايتها         ،األساسي ملؤسسي بلدنا  
 ال يزال   ١٧٨٩ومنذ اعتماد دستور الواليات املتحدة يف عام        .  أمتنا تأسيس علّةا أيضاً   بل إهن 

وينص الدستور على هيكـل     . ميثل األداة القانونية الرئيسية للحكومة وهو قانون البلد األمسى        
املبدأ األساسي املتمثل يف أن إرادة الشعب هي األساس         ب ابتداءاحلكومة يف الواليات املتحدة     

التعديالت العشرة األوىل اليت أُدخلت على الدستور املعتمدة يف عـام           إن  و. عية احلكومة لشر
 عـشر   اخلامسعشر و الرابع   و الثالث عشر  واملعروفة بشرعة احلقوق مع التعديالت       ١٧٩١

 أصبحت يف القرن العـشرين      ، توفر احلماية حلقوق كثرية    املعتمدة يف أعقاب احلرب األهلية    
وإن املبـادئ املكرسـة يف   .  وحممية مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان هبااًحقوقاً معترف 

ـ   مبا يف ذلك الضوابط واملوازين      نص عليه،   الدستور ونظام احلكم الذي ي     األجهزة اخلاّصـة ب
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درجـة كـبرية مـن الـسلطة     احلفاظ على مبدأ  إضافة إىل ،التشريعية والتنفيذية والقضائية  
 ، هـي مبـادئ     يف نظام احتادي   جمتمعة اخلمسني اليت دخلت     لوالياتبالنسبة ل واالستقاللية  

                  لبنات بناء أساسية حلكومة هي حكومـة الـشعب ومنـه وإليـه عـرب تـاريخ                 تشكل
  .الواليات املتحدة

ومنذ تأسيس بلدنا أحرزنا تقدماً هائالً يف تعزيز محاية احلقوق وحتـسني وتوسـيع                -١٠
إرادة مـن    شرعية حكومتنـا     ُتستمدكما  . هبذه احلقوق تمتع  نطاق تكافؤ الفرص املتاحة لل    

ال يعود فقط إىل دستورنا وحكومتنا اليت وضـعته بـل   احملرز تقدم الالشعب، فإن الفضل يف    
 باحلريات املنصوص نعمون ي اتارخينا كان مواطنون  مدى  وعلى  . أيضاً إىل تصميم والتزام شعبنا    

خلق جمتمع أكثر   من شأهنا   دعوة إىل التغيريات اليت     عليها يف الدستور كأساس يستندون إليه لل      
ما ختلله من عيب أصـلي       ف : وتنقيحه لتحسينهعلى األداة الالزمة     الدستور   ينطويو. إنصافاً

ن حق التصويت للمرأة قد مت تصحيحه الرق فضالً عن نكرامع  التسامح صارخ على مستويي
وقـد  .  لدينا من عمليات دميقراطية     القضائية وما   واملراجعة ،اإلصالح الدستوري عن طريق   

، وتكوين اجلمعيات والـدين   التعبري  حرية  احلق يف   ، مبا يف ذلك      شعبنا نت حقوق اإلنسان  مكّ
  .من أن يصبح حمرك التقدم الذي أحرزناه

  الراسخةااللتزامات   -باء   
 محايـة   املتمثلة يف القاطعة  بينما نتطلع إىل املستقبل، تلتزم الواليات املتحدة بالوعود           -١١

 وهي وعود تعكس    ، واملساواة أمام القانون والكرامة اإلنسانية     عدلاحلريات الفردية وحتقيق ال   
والتزامنا باحلقوق اليت حيميها دستورنا ميتثل اللتزام       . حقوق كل شخص غري القابلة للتصرف     

م الـيت تقـف    القيإنوأخرياً نلتزم بالفكرة القائلة . تعزيز جمتمع يتميز بالرخاء املشترك  بمواز  
مشاركتنا مع سبيل وراء الوعود احمللية املنصوص عليها يف دستورنا ينبغي أيضاً أن ترشد وتنري  

  . على حدةونتناول فيما يلي تلك االلتزامات كل . العامل

  االلتزام باحلرية واملساواة والكرامة  -ثالثاً   
يولد مجيع الناس أحراراً    " من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان على أنه         ١تنص املادة     -١٢

وتشري هـذه احلقيقـة     . "قد ُوهبوا العقل والوجدان   " وهم   "ومتساوين يف الكرامة واحلقوق   
   األساسية إىل أنواع االلتزامات اإلجيابية والسلبية على حد سواء اليت تتعهد هبـا احلكومـات     

  .إزاء مواطنيها
وتلتـزم  . حكمون هبـا  ريقة اليت يُ  هلم رأيهم يف الط   والناس أحراراً   يكون  ينبغي أن   و  -١٣

احلكومات بعدم تقييد احلريات األساسية بال مربر، وعليها سن القوانني وإنشاء مؤسـسات             
  .من شأهنا أن تضمن تلك احلريات
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وينبغي أن حيظى األشخاص مبعاملة منصفة تعكسها اإلجراءات القانونيـة الواجبـة            -١٤
بعدم التمييز أو االضطهاد وينبغي هلا إنشاء آليات        وتلتزم احلكومات   . واملساواة أمام القانون  

  . للحماية واجلرب
وتلتزم احلكومات حبماية أمـن األشـخاص       . وينبغي أن يعاَمل األشخاص بكرامة      -١٥

  . واحترام الكرامة اإلنسانية
ونـشدان  باحلياة واحلريـة    "وهذه االلتزامات هي اليت متكِّن األشخاص من املطالبة           -١٦

وهذه احلقوق نفسها مقننة يف القانون الدويل حلقوق        .  هلم مستحقةفها حقوقاً   بوص "السعادة
  .  اخلاصاإلنسان ويف دستورنا

  حرية التعبري والدين وتكوين اجلمعيات واملشاركة السياسية  -ألف   

  حرية التعبري  -١  
         ،وعلـى العمـوم   . حتافظ الواليات املتحدة على توفري محاية صارمة حلرية التعـبري           -١٧

 أولئك الذين يعربون عن آرائهم بصورة سلمية يف األماكن العامة  وال تغرم    ال تعاقب احلكومة  
ويف الواقع متثل املعارضة جزءاً قيماً ومثيناً مـن         . حىت وإن كانت تلك اآلراء تنتقد احلكومة      

بالتعبري اح   ولكي تسري على هذا النحو يتعني السم       ، لألفكار توفر منرباً   فالدميقراطية سياساتنا
وتوجـد يف الواليـات   . ضـمنياً مسيئة  أو  غري شعبية   ألفكار اجلديدة حىت وإن كانت      عن ا 

 وهي مسة كانت قائمة قبل ظهور وسـائط         ،املتحدة صحافة حرة ومزدهرة ومستقلة متنوعة     
  . ال تزال مستمرة إىل اليوماإلعالم اإللكترونية والرقمية املتطورة و

 ون حيتـاج   األفراد ترتبط حبرية التعبري من حيث إن     املرء  صية  ونسلِّم أيضاً بأن خصو     -١٨
أو تعبريهم الذايت لكـي     يف حدود ما ميكنهم الكشف عنه       إىل الشعور بأن بإمكاهنم التحكم      

 وال سـيما عنـدما      ،ميكن أن تؤدي املراقبـة     إذ: يكون مبقدورهم التعبري عن أنفسهم حبرية     
لى الرغم من أن محاية أمن مجيع املواطنني تعين عـدم           وع. متارسها احلكومة إىل الرقابة الذاتية    

عملية يصدر يف إطار  احلق اذهل أي تقييدمتتع أي فرد حبق مطلق يف اخلصوصية أو التعبري، فإن   
  . عامة من قبل ممثلي الشعب يف اجلهاز التشريعي واحملاكم

  حرية الفكر والوجدان والدين  -٢  
ضطهاد الديين ماليـني مـن األشـخاص إىل         لقد محلت الرغبة يف التحرر من اال        -١٩

    كل فرد يف املشاركة وتقاسم تقاليد عقيدة خيتارهـا         حق  واليوم حتمي حرية الدين     . شواطئنا
  .املشاركة فيهاعدم  عدم اإلميان مبمارسة دينية أو اختيار تغيري دينه أو  يفأو
ور وقـانون الواليـات     وال يزال املواطنون ينعمون حبرية الدين اليت حيميها الدسـت           -٢٠

قانون جرى التأكيد مبوجب  قضية وقعت هذا العام يفوعلى سبيل املثال،    . والقانون االحتادي 
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 على  يف أن يضع  تلميذ أمريكي األصل يف املدرسة االبتدائية       ية على حق    لحرية الدين لتكساس  
  .)١(رأسه جديلة وفقاً ملعتقدات أسرته الدينية

جنبـاً  أن ترسي ديناً من األديان      على احلكومة   املفروض    احلظر الدستوري  أدىوقد    -٢١
 خلق جمتمع متعـدد     إىلوتكوين اجلمعيات   التعبري  صارمة حلرية   الماية  احل توفري   إىل جنب مع  

األديان ُتكفل فيه حرية اختيار الفرد لعقيدته أو ممارسته هلذه العقيدة أو عدم إميانه بأي عقيدة                
  .على اإلطالق

  جلمعياتحرية تكوين ا  -٣  
ويتبـادلون  حبرية  جيتمعون  يف الواليات املتحدة جمتمع مدين حيوي ألن الناس         لدينا    -٢٢

ويف بعض احلاالت   .  قضايا سياسية وقضايا أخرى    الدعوة إىل يتولون  و االهتمامات املشتركة 
ويف بلدان  . تأخذ هذه االجتماعات شكل جتمعات عامة أو مسريات أو تظاهرات احتجاجية          

 ويوجـد يف  لديها هدف أو جدول أعمال مستدام،    منظمات   الناس اليوم بإنشاء  يقوم  أخرى  
  . مليون منظمة ال تستهدف الربح١,٥الواليات املتحدة ما يزيد عن 

وحلركة العمـال   . وحتمي حرية تكوين اجلمعيات أيضاً العمال وحقوقهم يف التنظيم          -٢٣
م والتفاوض اجلماعي يف إطـار محايـة    وميثل احلق يف التنظي    ،يف الواليات املتحدة تاريخ غين    

ويستخدم العمال  . عمال أو االنضمام إليه   للالقانون حجر أساس ميكِّن العمال من إنشاء احتاد         
تهديد والفصل من اخلدمة واالستجواب     البانتظام آليات قانونية لتقدمي شكاوى ضد حاالت        

وهذه األنظمـة   . حتادواملراقبة وخفض األجور واملستحقات من أجل احلصول على دعم اال         
 مشلـت وقـد  . القانونية ختضع باستمرار للتقييم وللتغيري من أجل مواكبة بيئة عمل حديثـة      

 ،املشاورات اليت قمنا هبا من أجل عملية االستعراض الدوري الشامل عماالً من عدة قطاعات             
. الفعَّالتنظيم  العاملون يف املنازل الذين يتحدثون عن التحديات اليت تواجههم يف ال          مبن فيهم   

وُتعرض على الكونغرس يف الوقت احلايل عدة مشاريع قوانني تلتمس تعزيز حقوق العمال من   
التفـاوض  تنظـيم وممارسـة     الأجل ضمان أن يتمكن العمال باستمرار من التجمع حبرية و         

  . ألن اقتصاد الواليات املتحدة يشهد تغرياً مستمراًاجلماعي

  حرية املشاركة السياسية  -٤  
 ومتثـل الدميقراطيـة     ،الطريقة اليت ُيحكم فيها   يف  ينبغي لكل شخص أن ُيبدي رأيه         -٢٤

           وعندما تأسست الواليات املتحـدة     .  قاعدة أساسية للنظام السياسي يف بلدنا      دوماًالتمثيلية  
 ،ويف القرون الالحقة  . مالكأصحاب األ الرجال البيض    إال   يتمتع باحلق يف التصويت   مل يكن   

قطت هذه احلواجز أمام املرأة واألمريكيني من أصل أفريقي واألمريكيني من أصل إسـباين            س
واألمريكيني من أصل آسيوي واألمريكيني األصليني وما زلنا نعمل على ضمان حق االقتراع             

  .  قانوناً وواقعاًللجميع
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 ، من العمل الذي اضطلعت به مجاعات حقوق املرأة ومجاعات أخـرى           عقودوبعد    -٢٥
وجاءت احلماية  . ١٩٢٠حصلت املرأة على حقها يف التصويت الذي حيميه الدستور يف عام            

الفعلية للحق يف التصويت فيما خيص األقليات العرقية واإلثنية بعد عقود كثرية مع سّن قانون               
الكفاح تاريخ   يف   منعطف زمين فاصل  احلرية   وهذه،  ١٩٦٥حقوق التصويت الصادر يف عام      

 ،يف أعقاب احلرب األهليـة    أي  وقبل ذلك بنحو قرن     . ة يف نظامنا االنتخايب   من أجل العدال  
منح التعديل اخلامس عشر الذي أُدخل على الدستور احلق يف التصويت لألمريكيني من أصل              

قانون الومنذ صدور   .  من الناحية العملية   واألفكارظل ذلك احلق يواجه العرقلة      أفريقي وإن   
حرزت الواليات املتحدة تقدماً كبرياً يف كسر احلواجز العرقية أمام           أ ، التصويت قوقاملتعلق حب 

من خمتلـف   وانتخاب أعداد كبرية    املشاركة يف االنتخابات    زيادة  التصويت وهو ما أدى إىل      
  .  العرقية واإلثنية لشغل مناصب عامةالفئات
على و جييز   قوق التصويت التمييز العنصري يف التصويت وه      املتعلق حب قانون  الوحيظر    -٢٦

 أمامعادي الطعن يف ممارسة التصويت على أهنا متييزية         اللمواطن  للوزارة العدل أو    هذا النحو   
التمييز املعروف تارخيها ب   تقتضي بعض الواليات القضائية      ،ومبوجب القانون . كمة احتادية حم

 يؤثر يف   موافقة على املستوى االحتادي إلجراء أي تغيري      احلصول على    ،العنصري يف التصويت  
إىل حق االنتخاب للمواطنني غـري  اهلادف لوصول اويضمن القانون أيضاً إمكانية    . التصويت

ويف األشهر األخرية عملت وزارة العدل على تعزيز إنفاذ قوانني حقوق           . الناطقني باإلنكليزية 
رضائية خبـصوص   وحصلت الوزارة مؤخراً على مراسيم      . على املستوى االحتادي  التصويت  

 وتستعد ملراجعة آالف اخلطط     ،لواليات القضائية وأجرت تسويات مع واليات أخرى      بعض ا 
 ٢٠١٠ر نتائج تعداد عـام      تقسيم املناطق االنتخابية اليت ستقدمها بعد صدو      إعادة  املتعلقة ب 

 التسببالدوائر االنتخابية لغرض هتميش الناخبني من األقليات أو         ترسيم حدود   لضمان عدم   
  .يف هتميشهم

 ١٩٩٣ مثل القانون الوطين لتسجيل الناخبني الصادر يف عام          ،قوانني أخرى ناك  هو  -٢٧
 تفيد يف زيادة معدالت التسجيل      ،٢٠٠٢وقانون التصويت ملساعدة أمريكا الصادر يف عام        

يف  وحتمي املساواة ،لتمييزنتيجة لاملتدنية تارخيياً فيما خيص األقليات واألشخاص ذوي اإلعاقة 
  . قوائم انتخابية كاملة ودقيقةوضع  خالل تيسري احلقوق للجميع من

ن تعزيز  ي اآلخر ني السياسات واملدافع  ي أعضاء الكونغرس وصانع   عدد من  شجعوقد    -٢٨
التغيريات يف نظام إدارة االنتخابات لدينا، مبا يف ذلك تقدمي مقترحات إلرساء والية وطنيـة               

النـاخبني   الـيت ترمـي إىل    دعة  من أجل تسجيل مجيع الناخبني ومكافحة املمارسات اخلا       
 واملطالبة بـإجراءات  ، واملطالبة بنظم لتسجيل الناخبني بصورة دائمة،الشرعيني من التصويت 

لضمان عدم االختالل حبيث ميكن للناخبني الذين حيق هلم التـصويت تـصحيح القـوائم               
ر هـذه    العمل من أجـل إصـدا      ستمروي. االنتخابية غري الدقيقة والتصويت يف اليوم نفسه      

  .املقترحات يف قانون احتادي
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   واملساواةالعدل  -باء   
وعلى الرغم  . ظلت الواليات املتحدة دوماً جمتمعاً متعدد األعراق واإلثنيات واألديان          -٢٩

 ضـمان   اهلدف املتمثـل يف   من أننا قطعنا أشواطاً طويلة فإن العمل ال يزال مستمراً لتحقيق            
ل ثالثني عاماً مل تكن فكرة وجود رئيس أمريكي من أصل           وقب.  أمام القانون  املساواة للجميع 

 وهو أعلى مسؤول مكلف بإنفاذ ،ووزير العدل لدينا.  واليوم هذا هو واقعنا أمراً ممكناًأفريقي
ء  خارجية من بـني الـوزرا      وزراء ةوثالث.  أمريكي من أصل أفريقي    ، أيضاً القانون يف البلد  

 األخريين مها أمريكيان من     ثالثةن من وزراء اخلارجية ال    ثناااألربعة األخريين هم من النساء، و     
وقد قمنا مؤخراً بتعيني أول قاضٍ من أصل إسباين يف احملكمة العليا إضافة إىل              . أصل أفريقي 

ناصب مل مليول اجلنسية واملتحولني جنسياً   عدة أفراد من فئة املثليات واملثليني ومزدوجي ا       تويل  
غيـاب التحـديات    تنفـي   التجارب الفردية   أن  لى الرغم من    وع. عالية يف اجلهاز التنفيذي   

  .أن اإلمكانيات موجودةتربهن على املستدامة لكنها 
دوبوا بشهادته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحـدة        . ب. إ.  أدىل و  ١٩٤٧ويف عام     -٣٠

ويف . حدةفيما يتعلق باستمرار انتشار التمييز ضد األمريكيني من أصل أفريقي يف الواليات املت    
العقود اليت تلت ذلك برزت حركة احلقوق املدنية يف الواليات املتحدة كمثال حقيقي على              
املواطنني الذين يستخدمون مبادئ الالعنف والقانون واالحتجاج واملناقشة العامـة ملـساءلة    

وقد أدت احلركـة إىل     .  يف املساواة واإلنصاف يف املعاملة     احلقحكومتهم ومطالبتها مبنحهم    
وميثـل  . سن قوانني جديدة هامة حتظر التمييز وتلتمس ضمان تكافؤ الفرص جلميع األفـراد            

ويف الواقع فـإن    . التقدم الذي أُحرز منذ انقضاء هذه العقود مصدر فخر حلكومتنا ولشعبنا          
كفاح بلدنا للتخلص من اإلرث الذي تركه الرق ورحلتنا الطويلة واملستمرة لتحقيق املساواة             

 يف سعينا إىل إقامة جمتمع منصف وعادل يعكس املساواة          حمورياً ورمزياً شعاراً  ح  العرقية أصب 
  .بني اجلميع

نـا مـن خـالل    ئجنـاح أبنا فيه وتطمح الواليات املتحدة إىل تعزيز جمتمع يتحقق         -٣١
بلغ ت حالةوحنن غري راضني عن .  اإلبنغالدكتور مارتن لوثر كينكما قال " مضمون طباعهم"

 واألمريكيني من ، يف املائة١٥,٨لبطالة فيما خيص األمريكيني من أصل أفريقي    ا ت معدال افيه
            /يف شـباط  مـا تكـشف     على حنـو     يف املائة    ٨,٨ والبيض   ، يف املائة  ١٢,٤أصل إسباين   

 له من حظوظ احلـصول علـى      ليسألن َمن به إعاقة     كما أننا غري مرتاحني     . ٢٠١٠فرباير  
وحنن غري راضني ألن أقل مـن نـصف األسـر           . صاب هبا عمل سوى ربع حظوظ غري امل     

 يف حني أن ثالثـة أربـاع         خاصة األمريكية من أصل أفريقي ومن أصل إسباين متلك منازل        
لبيض الذين حيملون درجة    ل تكون النسبة احملتملة  رنا أن   ولن يسّ .  هي مالكة هلا   سر البيض األ

تواصل الواليات املتحدة التصدي هلذه     و. األمريكيني األصليني من نسبة   جامعية أعلى مرتني    
 بالعمل لضمان أال يكون تكافؤ الفرص مكفوالً مبوجب القانون فحسب وإمنا أيضاً             فوارقال

  .متاحاً جلميع األمريكيني على أرض الواقع
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وإضافة إىل سعينا املستمر لتحقيق العدالة واملساواة جلميع األقليات العرقية واإلثنية يف     -٣٢
  .ننا نرغب يف توجيه االهتمام إىل الفئات والقضايا التاليةجمتمعنا، فإ

   واملساواة واألشخاص ذوو اإلعاقةلالعد  -١  
توفر قوانني الواليات املتحدة وممارساهتا احلماية الواسعة والفعالة من التمييز علـى              -٣٣

ـ الوأبرز هذه القوانني هو     . أساس اإلعاقة فضالً عن سبل االنتصاف يف هذا اخلصوص         انون ق
وهو أول تـشريع وطـين يتعلـق    ، ١٩٩٠األمريكيني ذوي اإلعاقة الصادر يف عام       املتعلق ب 

ر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة على حنو ال لبس فيه           باحلقوق املدنية يف العامل الذي حيظّ     
والغرض من هذه القوانني هو حظر التمييز       .  ليضمن محاية أوسع   ٢٠٠٨والذي ُعدل يف عام     

الكامل واملتساوي لألشخاص ذوي اإلعاقة     اإلدماج  أمام   اإلعاقة وإزالة احلواجز     على أساس 
 مبا يف ذلك التعليم، والرعاية      ،وتغطي تلك القوانني جماالت احلياة    . يف جمتمع الواليات املتحدة   

الصحية، والنقل، والسكن، والعمل، والتكنولوجيا، واملعلومـات واالتـصاالت، والنظـام           
ولضمان إنفاذ تلك القوانني تدعم األموال االحتادية جمموعـة  . ركة السياسيةالقضائي، واملشا 

 يتاح التـدريب يف     ،وعلى سبيل املثال  . متنوعة من وسائل املساعدة التقنية وسبل االنتصاف      
توجـد   و ،األمريكيني ذوي اإلعاقـة   املتعلق ب قانون  ال إنفاذالقطاعني العام واخلاص يف جمال      

 وتقدم مراكـز    ، واملطالبة هبا  اتاحة لآلباء متكّن األسر من فهم حقوقه      ممراكز إعالم تدريبية    
املمولة على املستوى االحتادي الدعم لتمكني األفراد ذوي اإلعاقـة مـن           االستقالل املعيشي   

غريها مـن   وتتمتع وزارة العدل و   . العيش أينما يرغبون ومع من يرغبون يف جمتمعاهتم احمللية        
 ويف هـذا اخلـصوص تتلقـى        ، إنفاذ هذه القـوانني    سلطةادية ب  والوكاالت االحت  وزاراتال

، ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ٣٠ويف  . الشكاوى وتلجأ إىل الوساطة والدعاوى حسب االقتضاء      
 وتسعى  ،وقّعت الواليات املتحدة على اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          

واحتفـاالً  . تدعمها اإلدارة بقوة  اقية  وهي اتف الختاذ اخلطوات الضرورية حنو التصديق عليها       
ة  برهن الرئيس أوباما مر    ،األمريكيني ذوي اإلعاقة  املتعلق ب لقانون  لبالذكرى السنوية العشرين    

 والتحسني من خالل اإلعالن عن أنظمة جديدة        أخرى عن التزام البلد مبواصلة توخي احليطة      
تعيني املزيـد   ب احلكومة االحتادية    تلزم و ،من شأهنا أن تزيد فرص الوصول يف سياقات متعددة        

الوصول ومشاكل التمييز ضروب وعلى الرغم من أننا ندرك أن . من األشخاص ذوي اإلعاقة
           الـيت يتمتـع   نسعى جاهدين إىل تصحيحه فإن املـساواة الفعليـة          وحنن  ال تزال مستمرة    

              اً جـداً يف العقـود      اإلعاقة يف الواليات املتحدة شهدت حتـسناً كـبري         وألشخاص ذو هبا ا 
  .القليلة املاضية

  ومغايرو اهلوية اجلنسانيةالعدل واملساواة واملثليات واملثليون ومزدوجو امليول اجلنسية   -٢  
 اسـتمرار   بني جتربتها املتعلقة بالتمييز   وجود جمموعة ت  ب حقبة من تارخينا     اتسمت كل   -٣٤

ويف هذه احلقبة، تتمثـل     . نبين هبا جمتمعاً أكثر إنصافاً    النقاش بني املواطنني بشأن الطريقة اليت       
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 ومغايري اهلوية إحدى هذه اجملموعات باألمريكيني املثليات واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية      
نقضت احملكمة العليا قراراً سابقاً بإلغاء قانون جنائي للواليات         ،  ٢٠٠٣ويف عام   . اجلنسانية

 املمارسات اجلنسية اخلاصة اليت متارس بالتراضي بني بالغني         أن جترمي ب فقد قضت    ،ضد اللواط 
 ٢٠٠٩ومع صدور قانون منع جرائم الكراهية يف عام         . )٢(ينتهك حقوقهم مبوجب الدستور   

 عززت الواليات املتحدة سلطتها يف مقاضاة جرائم        ،يرد االبن املاتيو شيربد وجيمس ب   مؤخراً  
اهلويـة   وأافع عدائي على أساس امليول اجلنـسية         مبا يف ذلك تلك اليت ترتكب بد       ،الكراهية

ر التمييز يف العمل على أساس امليول اجلنـسية يف   حيظ١٩٩٨ّومنذ عام   . اإلعاقة وأاجلنسانية  
 عملت اإلدارة على توسيع نطاق مستحقات كـثرية         ،هذا العام ويف أوائل   . العمالة االحتادية 

 قـانون اسـتحقاقات   االحتاديني ودعـم من بني املوظفني    من اجلنس نفسه    الشركاء  لتشمل  
والتزامات املعاشرة املعلق وهو قانون من شأنه أن مينح استحقاقات إضافية للشركاء من نفس              

وإضافة إىل ذلك يلتـزم الـرئيس       .  متنح حالياً لألزواج املتزوجني    هي استحقاقات ، و اجلنس
ليات من اخلدمة بصورة علنية يف       الذي مينع املثليني واملث    "تقل ال   ،ال تسأل "أوباما بإلغاء وضع    

رئيس هيئة األركان املشتركة ووزير الدفاع يف جلسات اسـتماع          كل من    أكد وقد   ،اجليش
 ،صدار قانون عدم التمييز يف العمالة   تأييده إل  الرئيس أيضاً    وأبدى. أمام الكونغرس دعم إلغائه   

ـ . و اهلوية اجلنسانية  ر التمييز يف العمالة على أساس امليول اجلنسية أ        وهو قانون حيظّ    ستمروي
النقاش بشأن املساواة يف احلقوق يف الزواج فيما خيص األمريكيني املثليني واملثليات ومزدوجي        

 وقـد   ،االحتادي ومستوى الواليـات   املستوى  على  ومغايري اهلوية اجلنسانية    امليول اجلنسية   
اص مـن اجلـنس     شخاأل زجياتعملت عدة واليات على مراجعة قوانينها لكي تنص على          

وعلى املستوى االحتادي يدعم الرئيس إلغاء      . الزواج املدين أو املعاشرة بدون زواج      وأ ،نفسه
  .قانون الدفاع عن الزواج

  املساواة واملسلمون واألمريكيون من أصل عريب واألمريكيون من جنوب آسياو العدل  -٣  
 مـن أصـل     نياألمريكيت  مجاعا و ،ة املسلمة ى ضمان معاملة أفراد الطائف    عملنا عل   -٣٥
وتلتزم حكومة الواليات املتحدة حبمايـة      .  جنوب آسيا معاملة عادلة    واألمريكيني من  ،عريب

وتشمل األمثلة على التدابري    . حقوق أفراد هذه اجلماعات ومبكافحة التمييز والتعصب ضدها       
وقـع   على ما    بردة الفعل  قيام وزارة العدل بإنشاء فرقة خاصة معنية         ، الصدد يف هذا املتخذة  

مثل رفع قضية باسم فتاة مـسلمة       ( وأعمال احلقوق املدنية املتعلقة باحلرية الدينية        ١١/٩يف  
اليت تبذهلا وزارة األمن الداخلي يف جمـال         ؛ وجهود التوعية  )حلماية حقها يف ارتداء احلجاب    

يمـا يتعلـق    احلقوق املدنية؛ واجلهود اليت تبذهلا جلنة تكافؤ فرص العمل إلنفاذ القـوانني ف            
ـ إىل تعويض   ذي الصلة بردة الفعل وهي جهود أدت        افحة التمييز يف العمالة     مبك      ا يزيـد   مب

  .٢٠٠٦ إىل ٢٠٠١لضحايا يف الفترة من عام لفائدة ا ماليني دوالر أمريكي ٥على 
 مبا يف ذلك    ،يف إطار مشاوراتنا املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل اليت أجريناها        و  -٣٦

املسلمون واألمريكيون من أصل عـريب      املواطنون  ، تبادل   ن وميشيغا ،ديترويتاع يف   االجتم
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جتارهبم املتعلقة بالتعصب وحثوا على بذل املزيد من        الرأي حول   واملواطنون من جنوب آسيا     
 يف املفاهيم اخلاطئة والقوالب النمطية التمييزية، ومنع أفعال التخريب ومكافحة           للطعناجلهود  

، ومن األمثلة   وتلتزم احلكومة االحتادية مبواصلة بذل اجلهود ملكافحة التمييز       . هيةجرائم الكرا 
 ٢٠٠٣إلرشادات املتعلقة باستخدام العرق لعام      ا وزير العدل    استعراضعلى ذلك يشار إىل     

، فضالً عن اجلهود املبذولة     )ناقش فيما يلي  ت(اليت تلجأ إليها وكاالت إنفاذ القانون االحتادية        
  . بلدان معينةحاالت احلظر على السفر إىلللحد من 

  العدل واملساواة واملرأة  -٤  
علـى قـانون    توقيعه   ،من بني األعمال الرمسية األوىل اليت اضطلع هبا الرئيس أوباما           -٣٧

 يـساعد   ، وهو قانون  قانوناًبذلك  يصبح  ل ٢٠٠٩عام  الصادر يف   األجر العادل لليلي ليدبيتر     
 قـصري،  بوقتوبعد ذلك . يف األجور على استعادة األجور اليت فقدهتا     املرأة اليت تواجه متييزاً     

أنشأ الرئيس جملس البيت األبيض املعين بالنساء والفتيات للسعي إىل ضمان أن ُتعاَمل النساء              
ولذلك فإن  . والفتيات األمريكيات على حنو عادل ومتساوٍ يف مجيع قضايا السياسات العامة          

تدعم قانون العدل يف املرتبات الذي سيساعد على ضمان تلقـي            على سبيل املثال     ،اإلدارة
وُيخفِّض قانون إصالح الرعاية الـصحية      . املرأة ألجر متساوٍ لقاء العمل املتساوي يف القيمة       

الذي أصدرناه مؤخراً أيضاً التكاليف ويقدم خيارات أكرب للمرأة وُينهي التمييز الذي متارسه             
ىل ذلك أنشأت اإلدارة أول مستشار للبيت األبيض معـين          وإضافة إ . شركات التأمني ضدها  

 منصباً مل يسبق    تبالعنف ضد املرأة وعيَّنت امرأتني يف حمكمة الواليات املتحدة العليا وأنشأ          
يف مجيـع  املـرأة  املقدم إىل له مثيل وهو سفري متجول معين بقضايا املرأة العاملية لتعبئة الدعم   

باما بقوة تصديق الواليات املتحدة على اتفاقية القضاء على مجيع          وتدعم إدارة أو  . العاملأحناء  
  . أشكال التمييز ضد املرأة وهي تعمل إىل جانب جملس الشيوخ من أجل حتقيق هذا الغرض

  العدل واملساواة واألمريكيون األصليون  -٥  
قد و. "أرض اهلنود "نقلت الواليات املتحدة عملية االستعراض الدوري الشامل إىل           -٣٨

راض الدوري الشامل اليت قمنا     إحدى مشاورات االستع  استضافت أريزونا على أرض القبائل      
 ومشلت  ،السكا األصليني مكسيكو هنود أمريكا وقضايا سكان آ      وتناولت مشاورات نيو     هبا،

من نوعها مـع    وتقيم الواليات املتحدة عالقة قانونية فريدة       . مشاورات أخرى ممثلني للقبائل   
قبائـل  باعتبارهـا    ودومبوجب مركز قبائل اهلن   .  على املستوى االحتادي   عترف هبا القبائل املُ 

ا قبل تاريخ االحتاد الفيدرايل إضافة إىل املعاهدة الالحقة واألنظمة واألحكام           هتهلا سياد كانت  
 فإن هذه القبائل ُيعترف هبا ككيانات سياسية تتمتع بـسلطة           ،التنفيذية والقرارات القضائية  

 وبناًء على ذلك فإن حكومة الواليات املتحدة تقـيم عالقـة            .حلكم الذايت امها ا قومتأصلة  
 وُتعزز احلكم الذايت    ، ُمعترف هبا على املستوى االحتادي     هنود قبيلة   ٥٦٤حكومة حبكومة مع    

وتعترف الواليـات املتحـدة أيـضاً       . للقبائل يف طائفة واسعة من القضايا الداخلية واحمللية       
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ان  وسـك  هبنود أمريكا  حتاديةوالوعود اليت مل تتحقق يف عالقة احلكومة اال       باألخطاء املاضية   
وتواجه بعض احملميات يف الوقت احلاضـر       . السكا األصليني وُتقر باحلاجة إىل تغيري سريع      آ

 يف املائة؛ وحنو ربع األمريكيني األصليني يعانون مـن الفقـر؛            ٨٠معدالت بطالة تصل إىل     
 ؛ كبرية يف جمال الرعايـة الـصحية       فوارقالسكا األصليون   آهنود أمريكا وسكان    ويواجه  

واليوم نساعد القبائل .  أمثال املتوسط الوطين ة معدالت اجلرمية يف بعض احملميات عشر      بلغتو
  .التصدي لقضايا كثرية تواجه جمتمعاهتاعلى 
 اًرخيي استضاف الرئيس أوباما مؤمتر قمة تا      ،نوفمرب من العام املاضي   /ويف تشرين الثاين    -٣٩

 يني زعيم من زعماء القبائل يرمي إىل وضع برنامج سياسـايت لألمـريك            ٤٠٠حنو  بني  مجع  
مع مسؤويل القبائل فيما يتعلق     منتظمة وجمدية    حيث أكد التزامه بإجراء مشاورات       ،األصليني

مارس وقَّع  /ويف آذار . كون هلا مضاعفات على القبائل    تبالقرارات السياساتية االحتادية اليت س    
هبنود أمريكـا وسـكان     لرئيس على أحكام هامة يف جمال الصحة لتصبح قانوناً فيما يتعلق            ا
وإضافة إىل ذلك ُيقر الرئيس أوباما بأمهية تعزيز دور القبائل يف جمال تعليم             . السكا األصليني آ

  . هذه اللغةإحياء اهلنود ويدعم برامج التدريس باللغة األصلية 
 العنف ضد النساء واألطفال علـى األراضـي         طوي على تنوالتصدي للجرائم اليت      -٤٠

عماء القبائل، أعلن وزيـر   وبعد إجراء مشاورات موسعة مع ز  .القبلية مسألة حتظى باألولوية   
ُترتكب على أراضي   اليت  رائم  اجلريك هولدر إجراء إصالحات كبرية لزيادة مقاضاة        العدل إ 

 ومزيد من األخصائيني ،يف الواليات املتحدةم  العا لمدعيلاملساعدين  وعيَّن املزيد من    . ائلالقب
املنسق الوطين إلتاحـة التـدريب      ليشغله  وأنشأ منصباً جديداً    . املعنيني بالضحايا والشهود  

القطري للهنود الذي سيعمل إىل جانب املدعني العامني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القانون يف             
 األمم القبلية إلسـداء     ةقيادل على إنشاء جملس     ويعكف وزير العدل  . احمللية للقبائل اجملتمعات  

  .  احمللية لتلك القبائلاملشورة باستمرار يف قضايا هلا أمهيتها بالنسبة إىل اجملتمعات
، وقَّع الرئيس أوباما على قانون القبائل وأنظمتها الـذي          ٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٩ويف    -٤١

متتنـع  قضايا وقعت يف أراضي اهلنود      يطالب وزارة العدل بالكشف عن البيانات اليت تتعلق ب        
وينص القانون أيضاً   . قاضاة اجملرمني ومعاقبتهم  مل ومينح القبائل سلطة أكرب      عن املقاضاة فيها،  

ويشمل .  مكتب شؤون اهلنود واملوظفني املعنيني بالقبائل      توسيع نطاق الدعم املقدم إىل    على  
رفية اليت ُينتجها اهلنود ومبادئ توجيهيـة       األعمال احل تقليد  القانون أيضاً أحكاماً جديدة ملنع      

جديدة ودورات تدريبية يف جمال العنف املرتيل واجلرائم اجلنسية وُيعزز حماكم القبائل ودوائر             
 ويقدم املساعدة إىل    واملشروبات الكحولية املخدرات  تعاطي  مكافحة  برامج  الشرطة وُيحسِّن   

كِّن حكومات القبائل وسُتحدث تغـيرياً يف  وهذه تدابري هامة ستم . الشباب املعرَّضني للخطر  
  .حياة السكان

، أعلنت سفرية الواليات املتحدة لـدى األمـم املتحـدة           ٢٠١٠أبريل  /ويف نيسان   -٤٢
أن الواليـات    ، الدائم املعين بقضايا الشعوب األصلية     منتدى األمم املتحدة  يف  ،  سوزان رايس 
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 وتتم. تحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية     إعالن األمم امل   من موقفها   مبراجعةاملتحدة ستقوم   
يف الوقت احلاضر بالتشاور مع زعمـاء القبائـل         متعددة  وكاالت  اليت جتريها    تلك املراجعة 

  . وباالتصال مع اجلهات صاحبة املصلحة األخرى

  العدل واملساواة يف العمل  -٦  
، وتلتزم احلكومة   تلتزم الواليات املتحدة مبواصلة القضاء على التمييز يف مكان العمل           -٤٣

وضاعفت وزارة العدل وجلنة تكافؤ الفرص يف       . االحتادية بإنفاذ القوانني بصرامة هلذا الغرض     
 الذي  ١٩٦٤ا إلنفاذ الباب السادس من قانون احلقوق املدنية الصادر يف عام            العمل جهودمه 

ـ            حيظّ دين وقـانون   ر التمييز يف العمالة على أساس العرق واللون واجلنس واملنشأ القومي وال
وحيظر . سنالبناء على   السن الذي حيظر التمييز يف العمل       يف العمل القائم على أساس      التمييز  

  .كال القانونني أيضاً االنتقام من املوظفني الذين يرفعون قضايا تتعلق بالتمييز يف مكان العمل
 ٤٥ليت عملت ملدة     طلبت احلكومة االحتادية ا    ،واعترافاً باآلثار الطويلة املدى للتمييز      -٤٤

 إىل الشركات اخلاصة اليت تقـيم معهـا         ،عاماً عن طريق وزارة العمل والوكاالت األخرى      
عالقات جتارية هامة أن تتخذ خطوات استباقية لزيادة مشاركة األقليات والنساء يف مكـان              

  والترقيـة  يني ولضمان اإلنصاف يف التوظيف والتع     ،تكون نسبة متثيلهن ضعيفة   حيثما  العمل  
 للجنة  ٢٠٠٠ منذ عام    أول اجتماع ، ترأست وزارة العمل     ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . والتعويض

الرئيس املعنية مبنظمة العمل الدولية اليت تنسق سياسات الواليات املتحدة إزاء منظمة العمـل              
التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة       يف سبيل   وقد وافقت اللجنة على العمل      . الدولية
وأوعزت لفريق فرعي باستئناف العمل على استعراض       ) ملكافحة التمييز يف العمل    (١١١رقم  

  .جدوى االتفاقيات األخرى من أجل التصديق عليها

  اإلسكانالعدل واملساواة يف   -٧  
 عن طريق قانون اإلسكان     سكانحتمي الواليات املتحدة املواطنني من التمييز يف اإل         -٤٥

الذي حيظر التمييز يف اإلسكان على أساس العـرق واللـون            ١٩٦٨العادل الصادر يف عام     
ومؤسـسات اإلسـكان يف   . والدين واجلنس واملنشأ القومي والوضع االجتماعي واإلعاقـة       

 مثل البلديات واملـصارف     ، إضافة إىل كيانات أخرى    ،القطاعني العام واخلاص على السواء    
 وُتتاح أيضاً بنية حتتية قانونية متينة       .ومالكي املنازل وشركات التأمني مشمولة كلها بالقانون      
اإلسكان اليت ُترفع مبوجـب     ب املتعلقةمن أجل التحقيق واملالحقة القضائية يف دعاوى التمييز         

 التمييز يف  ١٩٧٤ الصادر يف عام     وإضافة إىل ذلك حيظر قانون تكافؤ فرص االئتمان       . القانون
  .لقروض العقارية واملصارف لاملاحنةهات اجلتقدمي االئتمان الذي يشمل إجراءات 

             ، ويف أعقاب األزمة االقتصادية األخرية، أصبحت مـسألة اإلقـراض املُجحـف              -٤٦
 املساكن اليت تزامنت مـع      أدت أزمة وقد  . سيما اإلقراض التمييزي جماالً للتركيز املتزايد     وال  

ت أثّرو.  الواليات املتحدةيفالكساد  إىل حد كبري يف تفاقم     بعض ممارسات اإلقراض التمييزية   
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 احلكومـة   ، وكّرسـت  ر من غريهـم   الالحقة يف جمتمعات امللونني أكث    أزمة الرهن العقاري    
ولتحديد مكانـه إن وجـد،    ما إذا كان هناك متييز أم ال        ملعرفةاالحتادية مواردها وجهودها    

ويف هذا  . ستقبلإضافة إىل ضمان مواصلة الرقابة بدرجة أكرب ملنع حدوث أزمات مماثلة يف امل            
 يتـضمن   ٢٠١٠ يف عام    يتعلق بإصالح مايل هام   اخلصوص وقَّع الرئيس أوباما على تشريع       

  .أحكام أخرىضمن إنشاء مكتب جديد حلماية املستهلك 

 اإلنصاف واملساواة يف التعليم  -٨  

عن توفري فرص تعليمية متكافئة جلميع األطفال، بغض النظر         بتلتزم الواليات املتحدة      -٤٧
اجلـنس أو   نـوع   أو  اإلثين   أو القومي أو     يالعرقعن األصل   و،  منهماخلاصة بكل   الظروف  
اسـتخدام  برامج تعليمية لضمان االحتادية احلكومة تستخدم  مع هذا االلتزام،   ومتشياً. اإلعاقة

مساعدة الطالب احملرومني، ووضع استراتيجيات من شأهنا أن تـساعد          يف  االحتادية  األموال  
واختذت احلكومة االحتادية أيضا اخلطوات الالزمـة لـضمان         . هؤالء الطالب على النجاح   

فرص احلصول على التعلـيم املبكـر       التكنولوجيا، وتوفري   إىل  الطالب ذوي اإلعاقة    وصول  
باإلضـافة  و. ومن أسر امللوننيالدخل منخفضة والتعليم اجلامعي للطالب املنحدرين من أسر      

إىل إىل تقدمي املساعدات املالية     ترمي  الربامج اليت   بإدارة وتعزيز   وزارة التعليم   تقوم  إىل ذلك،   
 وتساعد  امللونني؛املساواة يف التعليم للنساء والطالب      ضمان  عزز  ت و احملتاجني؛مجيع الطالب   

، األمـريكيني اهلنود  ومية لسكان هاواي األصليني،      يف توفري الفرص التعلي    دارس امل مقاطعات
واملؤسسات األخرى ذات  لتعزيز الكليات واجلامعات    قدم منحاً ت و ؛وسكان أالسكا األصليني  

  . سابقاًنيالسكان احملرومتساعد اليت و تارخيياًاألغلبية السوداء 
من القوانني، مبا يف وزارات العدل والتربية والتعليم العديد تطبق باإلضافة إىل ذلك،  و  -٤٨

، ١٩٩٠لعـام   ذوي اإلعاقـة    ، وقانون األمريكيني    ١٩٦٤ذلك قانون احلقوق املدنية لعام      
، وقانون إعادة   )الباب التاسع  (١٩٧٢فرص التعليم لعام    يف  تكافؤ  لل مينكت  باتسي  قانون  و
ـ         حيي  ذال،  ١٩٧٢عام  لتأهيل  ال نس ظر التمييز على أساس العرق واللون واألصل القومي واجل
 ٢٠٠وزارة العدل يف أكثر مـن       تشارك  وهبذه الصفة،   .  والعمر فيما يتعلق بالتعليم    اإلعاقةو

خـارج   عديـدة شارك يف حتقيقات    تلطالب، و التعليم بني ا  فرص  قضية تتناول املساواة يف     
شكاوى األفراد املتعلقة   وزارة التربية يف    وحتقق  . كثري منها إىل اتفاقات تسوية    أدى ال احملكمة،  

 شكوى من هذا النوع يف السنة املالية األخرية،         ٦ ١٥٠    ل وقد وجدت حلوالً  قوق املدنية   احلب
. متييز واسع النطـاق   إىل حدوث    تشري املعلومات    ما حيث ات تتعلق باالمتثال  استعراضتقوم ب و

املدارس احلكومية جلميع األطفال املعوقني     بأن تتيح   األفراد ذوي اإلعاقة    ويقضي قانون تعليم    
 تكـون القيـود     احتياجاهتم الفردية مالئمة لتلبية   لني جمانية التعليم العام املناسب يف بيئة        املؤه

 .املفروضة فيها بأقل قدر ممكن

اليت يثري ممثلوها يف     املدين   عاجملتممنظمات  احلكومة االحتادية بشكل وثيق مع      وتعمل    -٤٩
االسـتعراض الـدوري     إطـار    املناقشات اليت جتري يف   مسألة التعليم يف    الكثري من األحيان    
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اخلمسني للتصدي للعوامل    يف اجملتمعات احمللية ويف والياتنا       يةالتعليمسلطات  المع  و ،الشامل
وضمان املساواة والتميز جلميـع األطفـال يف         يف جمال التعليم     "فجوة اإلجناز "اليت تسهم يف    

واألطفال الذين متثل    ةنيسباإ و يةفريقأل  وصأمريكيني من   أللألطفال ا املدارس العامة، وخاصة    
حاجزاً مينعهم  ،  التمييز اللغوي يف    يرون كغريهم  والذينلغة ثانية،   بالنسبة هلم   ليزية  كاللغة اإلن 

 .املشاركة الكاملةمن 

  القانونإنفاذاإلنصاف واملساواة يف   -٩  

ـ   إل فعالة وسيلة   ليسرقي أو اإلثين    تدرك الواليات املتحدة أن التنميط الع       -٥٠ انون نفاذ الق
سنوات عديدة، خماوف بشأن    طيلة  أثريت  و. اإلنصاف يف نظامنا القضائي   بال يتفق مع التزامنا     و

اليت تتصل  الشوارع  محالت التوقيف يف    السيارات أو   توقيف  يف سياق    رقي خصوصاً التنميط الع 
، ٢٠٠١سـبتمرب  / أيلـول ١١ اهلجمات اإلرهابية يف منذ و.املخدرات أو اهلجرة  قوانني  بإنفاذ  

وقد . دراسة سلوك إنفاذ القانون يف سياق جهود البلد ملكافحة اإلرهاب     طرق النقاش أيضا إىل     ت
إنفاذ القانون ملنع   اليت يبذهلا موظفو    اجلهود  تكون  أن  ضرورة  ن واجملتمع املدين بقوة     واملواطنأكد  

لتنمـيط  لوضع حد   املتمثل يف   وقوع هجمات إرهابية يف املستقبل متسقة مع هدف احلكومة          
 .العنصري والعرقي

االحتادية واللوائح  وباإلضافة إىل دستور الواليات املتحدة، هناك العديد من القوانني            -٥١
القانون إنفاذ  عن  من قبل املسؤولني     أو اإلثين    يالعرقاألصل   على استخدام    اليت تفرض قيوداً  

قـانون  مـن   الـسادس   حيظر الباب   وعلى وجه اخلصوص،    . يف صنع القرار وأنشطة اإلنفاذ    
، التمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي يف مجيـع             ١٩٦٤ لعاماحلقوق املدنية   

ويتيح قانون الواليات املتحدة    ،  من احلكومة االحتادية  ساعدة  أو األنشطة اليت حتظى مب    ربامج  ال
للحصول علـى   دارات الشرطة   إمقاضاة  إمكانية  وزارة العدل   ل ١٤١٤١ يف الفقرة    ٤٢رقم  
، مبـا يف ذلـك      ةشروعم غري   ياتسلوك ل يف منط أو ممارسة   ما شاركت    زجري إذا    افانتص

 .انتهاك واليات عدم التمييز

اإلثـين إىل   ورقي  مريكية ملكافحة التنميط الع   اجلهود اليت تبذهلا احلكومة األ    وهتدف    -٥٢
سياسـات   عن دراسة     ملكافحة التنميط، فضالً   ةاالحتاديالقوانني  تطبيق  عدة أمور منها زيادة     

، شرع املدعي العـام يف إجـراء        ٢٠٠٩يف أواخر عام    و. االحتاديةوممارسات إنفاذ القوانني    
إنفاذ القانون   لوكاالت   ٢٠٠٣لإلرشادات اليت أصدرهتا وزارة العدل عام       استعراض داخلي   

إذا كانت فعالة، وسوف يوصي بأي       لتحديد ما    االحتادية يف جمال استخدام التوصيف العرقي     
 .ا ما يربرها قد يكون هلتغيريات

يف ، وقع الرئيس أوباما على قانون يقلـل الفـوارق           ٢٠١٠أغسطس  /آب ٣ويف    -٥٣
ومرتكيب جرمية   الكوكاينيمسحوق  األحكام اليت تصدرها احملاكم حبق مرتكيب جرمية حيازة         

 وهو جهد متت مناقشته خالل      -جهدا طويل األمد    بذلك   متوجاً حيازة الكوكايني احلصوي  
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الكوكـايني  حيـازة   املدانني جبرائم   بدأ من كون     - االستعراض الدوري الشامل  رات  مشاو
 .األقليات العرقيةيف أغلبيتهم من هم احلصوي 

توفري إشـعار   بلتزاماهتا الدولية   الالواليات املتحدة   امتثال  ضمان  بدارة  اإلكما تلتزم     -٥٤
 املتحدة، مبا يف ذلـك  الوالياتالرعايا األجانب الذين حتتجزهم    وبإتاحة الوصول إىل    قنصلي  

 .حمكمة العدل الدوليةأبينا الصادر عن االلتزامات الناشئة عن قرار 

 كرامةال  - جيم 

 ضمانات من أجل الكرامة يف إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية  -١  

احلقوق غري القابلة   بالتزامنا  و. دولةالواجبات األساسية ألية    أحد  إنفاذ القانون   ميثل    -٥٥
إنفـاذ   نظاميعكس ضمان أن  هبدف هودلتصرف لكل شخص هو الذي يدفعنا إىل بذل اجل        ل

 .لدينا هذه احلقوق وحيترمهاالقانون 

 من   عدداً ،الوالياتوقوانني   عن القوانني االحتادية     ، فضالً األمريكيالدستور  ويقدم    -٥٦
واألشـخاص   احلماية املوضوعية واإلجرائية لألشخاص املتهمني بارتكـاب جـرائم،        أوجه  

وتـشمل  . غريها من مراكز االحتجاز   يف السجون أو    احملتجزين  حملاكمة، و بانتظار ا احملتجزين  
، واحلق يف حماكمـة  ةعقولامل  غرياتاحلق يف احلماية من التفتيش واملصادرأوجه احلماية هذه 

 علـى   عادلة يف ظل القانون، واحلق يف احلماية املتساوية مبوجب القانون، واحلق يف احلصول            
نائية، واحلق يف احلمايـة مـن       اإلجراءات اجل حمام، واحلق يف التزام الصمت خالل       خدمات  

طبيعة عن  احلصول على معلومات    احلق يف   ، و ات االحتادية اكماحملالكفالة يف   املغاالة يف مبلغ    
لـشهود  توجيه أسئلة ل  ، واحلق يف حماكمة سريعة وعلنية، واحلق يف         ةالتهم والعقوبات احملتمل  

بالسجن تزيد  حكم  إصدار  قبل  من األقران   غري متحيزة   هيئة حملفني   احملاكمة، واحلق يف    ناء  أث
،  ذاهتـا  اجلرميةمن التعرض للمحاكمة مرتني على      ماية  واحلق يف احل  سنة أو أكثر،    ته عن   مد

ترد هـذه احلقـوق      (.واحلق يف عدم التعرض لعقوبة قاسية وغري عادية يف مجيع احملاكمات          
يف بعض األحيان، يف صكوك القانون الـدويل        ومبصطلحات خمتلفة   ،  كل عام  بش الدستورية

حقوقنـا  تذهب  ويف بعض النواحي،    .  فيها لواليات املتحدة طرفاً  اليت باتت ا  اإلنسان  حلقوق  
 .)يكفلها القانون الدويلاحلقوق اليت إىل أبعد مما تذهب إليه الدستورية 

اإلنصاف لدى وضع وتنفيذ عملية حتديد      توخي  ضمان  هذه يف   احلماية  وتساعد أوجه     -٥٧
يواصل الكثريون  ومع ذلك   .  من حريتهم  األفراداليت حترم   العقوبات  العقوبات اجلنائية، مبا فيها     

على املستوى االحتـادي    يف بلدنا   العدالة اجلنائية   إزاء نظام   القلق  اإلعراب عن   يف اجملتمع املدين    
ت عقوبة اإلعدام، وقضاء األحداث، والتنمـيط       الواليات، مبا يف ذلك يف جماال      مستوىعلى  و

اليقظـة يف   توخي  واصلة  مبوحنن ملتزمون   . العنصري، والتفاوت العنصري يف إصدار األحكام     
 .تطبيق القانون على حنو يتفق مع الدستور وحقوق وكرامة مجيع املواطننيالرامية إىل جهودنا 
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 الكرامة والسجن  -٢   

جنري، بـشكل   ماية حقوق األشخاص املسجونني، وحنن      حبتلتزم الواليات املتحدة      -٥٨
، مبا يف ذلك حقهم يف ممارسة شعائرهم        للمساجنيمنتظم، حتقيقات بشأن احلقوق الدستورية      

     عند الضرورة، إجراءات قانونيـة لـضمان      نتخذ،  ، و  يف هذا الشأن   رصد االمتثال نوالدينية،  
 .قوقهذه احل

سـجناء  يرتكبـها   اءات على كرامة السجناء اليت قد       كما اختذنا إجراءات ملنع االعتد      -٥٩
، الـيت أنـشأها      يف الـسجون   لقضاء على االغتـصاب   الوطنية ل لجنة  قد كُلفت ال  و. نوآخر

 يف مرافق اجلنسيدراسة أثر االعتداء   بالكونغرس مبوجب قانون القضاء االغتصاب يف السجون،        
االغتـصاب يف   على  عن حاالت   ووضع معايري وطنية للكشف     واملرافق اإلصالحية   االحتجاز  
، أصدرت اللجنة تقريرها الـذي      ٢٠٠٩يف عام   و. املعاقبة عليها  و هاواحلد من منعها  والسجون  

اليت ال تزال   يف اجملاالت   احملرز يف حتسني السالمة واألمن يف هذه املرافق، وكذلك          يفصِّل التقدم   
 بـصدد وزارة العدل   و. قضاياالواليات املتحدة على معاجلة هذه ال     وتعمل  . اجة إىل إصالح  حب

 .بلدنااالغتصاب يف سجون من حاالت وضع لوائح شاملة للحد بشكل فعال 

تـستخدم  السجون املعايري الدسـتورية،     تليب  ضمان أن   على  وباإلضافة إىل العمل      -٦٠
وخميمات ،  منها الرقابة املكثفة أثناء فترة اإلفراج حتت املراقبة       لسجن،  ل بدائل    حالياً الواليات

 .إىل العالج من تعاطي املخدرات تحويلالاإلقامة اجلربية، وو، لتدريبا

 الكرامة والعقوبات اجلنائية  -٣  

اجلرائم األكثـر خطـورة     مرتكيب  الواليات املتحدة عقوبة اإلعدام على      قد تفرض     -٦١
ة على عقوباليت تنص القوانني االحتادية وغالبا ما تتعلق .  دقيقةمانات إجرائيةذلك يف ظل ض  و

أيـضا  مبرتكبيها ؤدي تعدة جرائم غري القتل وهناك .  املوتيف تتسّببرائم خطرية  جباإلعدام  
ـ التجسس واخليانة والعديد من     ،  على سبيل املثال  منها،  اإلعدام،  عقوبة  إىل   احملـددة  رائم اجل

 إىلاليت تـؤدي    اهلجمات اإلرهابية   احلد من هتديد    دف  هبب عليها باإلعدام    يعاقَبعناية واليت   
 .خسائر كبرية يف األرواح

 عقوبة اإلعدام قضية احتادية قد تنتهي ب     لفحص كل    ااحلكومة االحتادية نظام  وتستخدم    -٦٢
تطبيق عقوبة اإلعـدام بـصورة    عدم  ساعدة يف ضمان    املهذا النظام على    ويعمل  .  دقيقاً فحصاً
 مـن خـدمات     ادةاالستف علىاملتهمني املعوزين    تشجيععلى   أو متييزية، و    أو مزاجية  تعسفية
إجراءات خاصة هبا لتقـدمي املـشورة       والياتنا  وقد اعتمد العديد من     . مؤهلنيني و خمتصحمامني  

وباإلضافة إىل ذلك، يسمح القانون االحتـادي القـائم         . املعوزينمن  للمدعى عليهم   املختصة  
 .لوالياتالقضايا اليت حتتاج إىل ذلك على مستوى االحتاد وااختبار احلمض النووي يف بإجراء 

    أي  حالة يف الواليات املتحـدة،       ٥٢، مت تطبيق عقوبة اإلعدام يف       ٢٠٠٩يف عام   و  -٦٣
عقوبـة  بويؤذن  . اإلعدامات اليت ُنفذت قبل ذلك بعقد من الزمن       ما يقرب من نصف عدد      
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ـ  ١٦ حالياً يوجدو. األمريكيواجليش  االحتادية  احلكومة  يف  ، و والية ٣٥يف  اإلعدام    ة والي
الواليـات املـسؤولية    حكوماتوبينما تتحمل . عقوبة اإلعدام ُيعمل يف نطاقها بالقضائية 

 اليت تنتهي بعقوبـة     األساسية عن وضع اإلجراءات والسياسات اليت تنظم حماكمات الوالية        
دون  كانوا   اجملرمني الذين مجيع  من تطبيق عقوبة اإلعدام     استبعدت  احملكمة العليا   اإلعدام، فإن   

 .)٤(وقت ارتكاب اجلرمية أو كانوا معاقني ذهنياً سن الثامنة عشرة

  ن األحداثوالكرامة واجملرم  -٤  
لـضمان  هم  قضاء األحداث ومنع جنوح   قانون  ، أصدر الكونغرس    ١٩٧٤يف عام     -٦٤

الالزمة التأهيلية  اخلدمات  ضمان استفادهتم من    ، و "بالغون صغار "كأهنم  الشباب  عدم معاملة   
ونص هذا القانون علـى إنـشاء       .  مبا يتفق مع السالمة العامة     ييداًتقات  البيئأقل  واملناسبة يف   
نع ملالواليات، واجلهود احمللية    جهود  االحتادية و اجلهود  خصص لدعم   ُيوزارة العدل   مكتب يف   

. جرائم األحداث، وحتسني نظام قضاء األحداث، وتلبية احتياجات ضحايا جرائم األحداث          
 عن التمويل املخـصص     من أجل حتسني النظام، فضالً     للوالياتهذا املكتب التمويل    ويوفر  

لشباب يف نظام قضاء األحداث     املتعلقة با  واستراتيجيات التدخل    املثلىللبحث لتحديد الوقاية    
ومشلت مشاورات االستعراض الدوري الـشامل      .  هذا النظام  أو املعرضني خلطر الدخول إىل    

 على أمهية اسـتراتيجيات     والقانون أكد شهادات مباشرة من أحداث خمالفني ل     اليت أجريناها   
التعليم والعمل حبيـث     يف احلصول على     نساعدة األحداث املخالفني للقانو   ملالتدخل  وبرامج  

 .ينعموا باالكتفاء الذايتميكن أن 

 حلماية حقوق األحداث يف مرافـق قـضاء         ا قوي اوزارة العدل برناجم  كما أن لدى      -٦٥
 مع والية نيويـورك      اتفاقاً ٢٠١٠ يوليه/متوزيف   الوزارة   أبرمتعلى سبيل املثال،    ف. األحداث

باإلضافة إىل احلد من أنواع و. تقع مشال الوالية يف أربعة مرافق ةدستوريالظروف غري البشأن  
وخدمات العالج خدمات الصحة النفسية يقضي االتفاق بتقدمي  القيود اليت ميكن استخدامها،     

 .العقاقريمن إساءة استعمال 

 احلكم علـى األحـداث، الـذين        ، قضت احملكمة العليا بأن    ٢٠١٠مايو  / أيار يفو  -٦٦
الدستور نص  نتهك  ي ،املبكراإلفراج  السجن املؤبد دون إمكانية      القتل، ب  غرييرتكبون جرائم   

 .)٥(العقوبة القاسية وغري العاديةالذي حيظر 

 ة حقوقهممارساملواطن من بإرساء أركان جمتمع يتمكن فيه لتزام اال  - رابعاً  

          فـرانكلني روزفلـت   اليت وردت يف خطـاب      " احلريات األربع "ت عبارة   أصبح  -٦٧
وفيما يتعلـق  .  نقطة مرجعية بالنسبة للكثريين يف احلركة الدولية حلقوق اإلنسان       ١٩٤١عام  
 ومبادرات  دميقراطية الواليات املتحدة على حلول      ركزت" التحرر من العوز،  "واضيع مثل   مب

االحتادية بشكل دقيق،   حددت التزاماتنا الدستورية    . ين يف حني أن احملاكم األمريكية     جمتمع مد 



A/HRC/WG.6/9/USA/1 

21 GE.10-15567 

يـة  محاية قانونيف يف املقام األول على احلقوق اإلجرائية يف حماكمة عادلة و      من خالل التركيز    
السياسة العامة، إجراءات من خالل ممثليهم املنتخبني       يف إطار   ،   مواطنينا اختذوا  لكن. متساوية

االزدهار، مبا يف ذلك الفوائد االجتماعية الـيت        يتقامسون فيه فوائد     خلق جمتمع    يفمساعدة  لل
حياة صـحية   "روزفلت  مساه  ا  أن يعيشوا م  ينص عليها القانون، حىت يتسىن جلميع املواطنني        

ضمانات ألكثر الفئات ضعفا يف جمتمعنا، مبا يف ذلك الشباب          وغالبا ما يشمل ذلك     . "سلمية
يف أعقاب احلرب األهلية، صدر تشريع لدعم رفاه األرامـل          و.  والفقراء، والعجزة  ،سنونوامل

اعترفت مجيع ، العشرينالقرن   لويف أوائ . لعبيد السابقني لواحملاربني القدامى، وتوفري األراضي     
مبـدأ  ملتزمني وطبقـت    و حىت يصبحوا مواطنني أحراراً   التعليم  إىل  األطفال  اجة   حب والياتنا

برامج جديـدة لـضمان أمـن       أُدخلت  الكساد الكبري،    خالل فترة و. اين للجميع التعليم اجمل 
احلـرب علـى    "، أعلنت عدة إدارات     ويف الستينيات . على العمل األشخاص غري القادرين    

وشهد هذا العـام    .  والفقراء جّداً   برامج لتوفري الرعاية الصحية لكبار السن      ت، ووضع "الفقر
ـ تـأمني   املستفيدين من ال  األمريكيني   زيادة عدد    تشريعات رئيسية من شأهنا   اعتماد    صحيال

 بأن اجملتمع الذي نريـد      اً شعبي اًهذه الربامج شعور  وضع  يف كل حالة، يعكس     و. زيادة كبرية 
ويبدأ .  ورغدةةكاملألن يعيش حياة متكل شخص الفرصة هو جمتمع تتوفر فيه ل هأن نعيش في 

  .  عند تلك املمارسة، لكن ال ينتهيية اإلنسانهحقوقذلك، مبمارسة 

 تعليمال  - ألف  

مببلغ اإلدارة احلالية تعهدت ، ٢٠٠٩عام لاإلنعاش وإعادة االستثمار قانون من خالل    -٦٨
، ٢٠٠٩نـوفمرب   /تشرين الثاين يف  و. لتعليمل مليار دوالر    ١٠٠ غري مسبوق يقرب من      مايل

يعتـرب  ،  مليـار دوالر   ٤,٣٥قوامه  ، وهو صندوق    برنامج التسابق إىل القمة   أعلنت اإلدارة   
 مـصمم  ذا الربنامج وه. تنافسية يف تاريخ الواليات املتحدة    ال يةالتعليم األوسع للمنح    الربنامج

 تؤدي إىل تغيري النظام التعليمي القـائم     نطاقإصالحات واسعة ال  تنفيذ  لتحفيز الواليات على    
عـداد اخلـرجيني   تزيد من أ، ويف حتصيلهم العلميالثغرات تضيق  حتصيل الطالب، و  وحتسني  

قانون االنتعاش باإلضافة إىل ذلك، جيري استخدام أموال و. بالتعليم اجلامعيونسب امللتحقني 
 يف مرحلة الطفولة املبكرة، وتـوفري زيـادة يف املـساعدات            اجلودةتشجيع التعليم العايل    يف  

ليـار دوالر    م ١٢بعد املرحلـة الثانويـة، وتـوفري        ملتابعة الدراسة   والقروض املالية املتاحة    
لعمـال الـذين   أمام ا مبا ميكنها من إتاحة املزيد من فرص التعليم والتدريب    للجامعات احمللية 

 .حيتاجون إىل مزيد من التعليم والتدريب

  الصحة  - اءب  
الواليات املتحدة مصدرا للكثري من االبتكارات اهلامة يف الطب احلديث الـيت            متثل    -٦٩
      هـذا  كما حققنـا    . العاملبلدان   و بلدنافاء للماليني يف    الشوفرت   و ى معاناة املرض  تخفف
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فرص احلصول على الرعايـة     نطاق   من خالل سن تشريعات رئيسية توسع         كبرياً العام تقدماً 
 .الصحية ملواطنينا

وقـد  . يسرةاملرعاية  على قانون ال  ، وقع الرئيس أوباما     ٢٠١٠مارس  /آذار ٢٣يف  و  -٧٠
ـ يكيرمجيع األماملتمثل يف متكني  ة حنو اهلدف    قانون خطوات كبري  خطا هذا ال   صول ني من احل

قانون نطاق تغطية التـأمني     يوسع ال توقع أن   ُيو. بأسعار معقولة اجليدة  صحية  على الرعاية ال  
كثريا من  وهو يقلص   ،  آخرتأمني صحي   ليس لديهم أي    أمريكي   مليون   ٣٢لتشمل  الصحي  

 استثمارات   ينطوي على  ات اجلودة العالية  ذالصحية  أوجه التفاوت يف احلصول على الرعاية       
علـى  القانون أيضا   نطوي  وي. لتحسني الصحة العامة  الرفاه  جديدة كبرية يف أنشطة الوقاية و     

علـى  األشـخاص    ماية املستهلك، مثل منع شركات التأمني من رفض تغطية        أوجه هامة حل  
ذي يؤثر بشكل غـري     التاريخ الطيب، األمر ال   على أساس   أساس الظروف القائمة من قبل أو       

 . للمرض واألكثر تعرضاًاألكرب سناًالسكان على متناسب 

مـن خـالل    إىل الرعاية الصحية،    لفئات السكانية احملرومة    اوصول  ويعزز القانون     -٧١
وسوف يـساعد   . توسيع املراكز الصحية اجملتمعية اليت تقدم خدمات الرعاية الوقائية واألولية         

اللذين يسهمان يف  د من الفوارق والتمييز يف احلصول على الرعاية         احلبلدنا على   أيضا  القانون  
يقي بسبب أمـراض    أفرميوت األمريكيون من أصل     على سبيل املثال،    ف. صحيةالالة  سوء احل 
ن والرجال األمريكي ويعاين  . إسباينغري  من أصل   البيض  من  ئة أكثر   ا يف امل  ٢٩ حبوايل   القلب

من أصول  من الرجال البيض    ائة   يف امل  ١١٤ حبوايل   أكثرآسيوي من سرطان املعدة     من أصل   
       بنـسبة تفـوق    سـباين   إالنساء من أصل    وُيشخص سرطان عنق الرحم لدى      . غري إسبانية 

اهلنـود  ويتعـرض   . من أصل غـري إسـباين     النساء البيض   لدى   هتشخيصة   مر ٢,٢حبوايل  
ـ  ن  ووسكان أالسكا األصلي  األمريكيون    ضـعف  ٢,٢وايل إىل اإلصابة مبرض الـسكري حب

شكل هذه اجملموعات   تباإلضافة إىل ذلك،    و.  به غري التيين احتمال إصابة السكان من أصل      
 من حاالت فريوس نقص املناعة البشرية واإليـدز         ةاملائ يف   ٧٠العرقية واإلثنية ما يقرب من      

 .)٦(٢٠٠٣اليت مت تشخيصها حديثا يف عام 

احلصول على اخلـدمات    ها الفوارق يف    منالفوارق  عدد من   من  وسوف حيد القانون      -٧٢
تعزيز مجع البيانات لدعم    و واالستثمار يف جمال مكافحة األمراض املزمنة والوقاية منها؛          ؛الوقائية

  .العاملني يف جمال الصحة من خلفيات متنوعةاختيار ، ولسكان حمددينالبحوث الوبائية 
احلصول يف   األمريكينيزيد من   رعاية بأسعار معقولة امل   التنفيذ قانون   وسوف يساعد     -٧٣

الـتعلم  حرية   األمريكينيلمزيد من   ل نضميعلى الرعاية اليت حيتاجوهنا ليعيشوا حياة صحية و       
 .والعمل واملسامهة يف جمتمعاهتم احمللية
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 سكاناإل  - جيم  

 على صحة   اً كبري اًبأسعار معقولة تأثري  السكن اجليد و  القدرة على الوصول إىل     تؤثر    -٧٤
  من اًخمزونيف أننا منلك    على الرغم من أننا حمظوظون      و.  االقتصادية ه وفرص هليمالشخص وتع 

يف بلـدنا   السكنية االحتياجاتتلبية فإن املساكن عالية اجلودة ونسبة عالية من متلك املنازل،    
 يف توسيع نطاق توافر املساكن بأسعار معقولة يف مجيـع           خصوصاً،   مستمرة جهوداًتطلب  ت

هـذا املوضـوع يف     املواطنون يثريون   كان  كثريا ما   و.  بلدنا عدد سكان مي  مع تنا اجملتمعات  
ورليرت زيارات ملرافـق سـكنية عامـة        أ اجتماعاتنا يف نيويورك ونيو      ، وقد مشلت  مشاوراتنا

 .ومناقشات مع السكان

 االحتادية دورا هاما يف تغطية الفرق بني اإلجيارات         يةاإلسكاناملساعدة  مج  وتؤدي برا   -٧٥
االحتادية ربامج الو.  وتكلفة استئجار املساكنهااألسر ذات الدخل املنخفض حتملتطيع  اليت تس 

 برنامج اختيار قـسائم     احلصول على السكن بأسعار معقولة هي     يف  ملساعدة األسر   الرئيسية  
، ٨ املساعدة يف تكاليف االستئجار القائمة على املـشاريع يف البـاب          ، و )٨الباب   (السكن

ئة مـن   ا يف امل  ٣٠نحو  بحلد من تكاليف السكن     إىل ا هتدف هذه الربامج    و. واإلسكان العام 
 .دخل األسرة

مـع نقـاط   الذي يتزامن يف الغالب  جديدة ملواجهة حتدي التشرد،  حلوالنضع  وحنن    -٧٦
 مليون دوالر من التمويل اجلديد      ١٩٠وسوف ُيستخدم مبلغ    . ضعف أخرى مثل املرض العقلي    

تـوفر   سـوف    وعا حمليا  مشر ٥٥٠تقدمي الدعم إىل    يف  ،  ٢٠١٠ هيولي/الذي أعلن عنه يف متوز    
 ٢٠ ٠٠٠ما يقرب من    خدمات دعم وإسكان تشتد احلاجة إليها، وهي مشاريع يستفيد منها           

دوالر  مليـار    ١,٤ويضاف هذا املبلغ إىل حوايل      . بال مأوى الذين يعيشون   األفراد واألسر   من  
. حملي قائم برنامج   ٦ ٤٠٠ألكثر من   لتمويل  ديسمرب املاضي لتجديد ا   /كانون األول منحت يف   

، وهو جـزء    برنامج الوقاية من التشرد واإلسراع يف إعادة اإلسكان       وعالوة على ذلك، ساعد     
نصف مليون شخص   ملا يقرب من     على الوقاية من التشرد ووضع حد له      ، و اإلنعاشمن قانون   

 . يف العام املاضيامنذ أن أصبح قانون

 التزاماتنا الدوليةيم يف بالقالتمسك   - خامساً 

تفهم الواليات املتحدة دورها باعتبارها حجر الزاوية يف نظام دويل للتعاون من أجل               -٧٧
احلفاظ على األمن العاملي، ودعم منو الرخاء العاملي، والتقدم حنو السلم العاملي املـبين علـى               

  .احترام حقوق اإلنسان وكرامة كل شخص
للمـساعدة  املـاحنني   أكرب  بوصفنا  ا لبناء هذا العامل دورنا       نبذهل اليتاجلهود  وتشمل    -٧٨

 يف  حصل مـؤخراً  مبا يف ذلك التزامنا اإلغاثة يف حاالت الكوارث، كما           - يف العامل اإلمنائية  
ذلك  يف سياستنا اخلارجية، مبا يف" القوة الذكية" باستخدام وتشمل التزاماً. هاييت وباكستان
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ملؤسسات الدوليـة   اإمكانات  مجيع  تسخري  على  و تتسم بالعزم    دبلوماسية نزيهة التركيز على   
  .تيسري التعاونل

احلكمـة  ، فـإن    استخدام القوة ب أنه على الرغم من أننا ال نرحب         وحنن نعلم أيضاً    -٧٩
اليت ألقاها مبناسبة  ةاضراحمل أوباما يف الرئيسوكما قال .  يف بعض األحيانتقتضياهناضرورة الو

ينطـوي   س قوالً  يف بعض األحيان لي    ةكون ضروري تالقول بأن القوة قد     "نوبل،  فوزه جبائزة   
 ".العقالنيةوحدود اإلنسان عيوب إهنا  ؛التاريخب بل هو اعتراف -سخرية على أي 

          مبـادئ احلكـم املنـصوص عليهـا يف        تـستند إليهـا     احلقيقة األساسية اليت    إن    -٨٠
غـري قابلـة    ترتب حقوقاً   قيمة متساوية   م  وهلواليت تقول إن األشخاص يولدون       - دستورنا

يستند إليها  احلقيقة اليت    إهنا   .ة عاملي ي حقيقة ، بل ه   حصرياً ليست حقيقة أمريكية   -للتصرف  
ـ التزامـات حكومتنـا و    تدعم  ال  احلقيقة اليت   وإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،     ا  هاأغراض
  .ا املشروعة وأغراضهمجيع احلكوماتبل تدعم التزامات ،  فحسبشروعةامل

البلـدان  حكومات  جتاه   مبدئياًملتزمون  بالتايل  وعاملية،  القيقة  هبذه احل وحنن ملتزمون     -٨١
حتـرام  اال"،   بلـدنا  إعالن استقالل ما جاء يف    كويشمل هذا االلتزام،    . ومواطنيهااألخرى  

، ا ومحايتهمجيع األشخاصكرامة للحفاظ على الدائب والسعي ، "الئق آلراء اجلنس البشريال
  .على اجلميعويف كل مكان تنطبق وذلك ألن القيم اليت نعتز هبا 

  القيم واألمن القومي  - لفأ  
وقـد  .  املرتبطة بـه   ى القاعدة والقو  ا ضد تنظيم  الواليات املتحدة حاليا حرب   ختوض    -٨٢

جبميـع  االمتثـال للدسـتور و  ملتزمة التزاما كامال بأوضح الرئيس أوباما أن الواليات املتحدة  
أو أي   الرتاع    هذا جوانب، مبا يف ذلك قوانني احلرب، يف مجيع         الدولية السارية وانني احمللية   القو

القـانون، وأن   خارج نطاق   ال توجد مناطق    القائلة بأنه   فرضية  الننطلق من   وحنن  . نزاع مسلح 
الـيت ألقاهـا   اضرة احمليف وقد أوضح الرئيس . لكل إنسان حق التمتع باحلماية مبوجب القانون     

لدينا مصلحة أخالقية واستراتيجية بإلزام أنفسنا بـبعض        "جائزة نوبل أن     حصوله على    ةناسبمب
ـ  يال  خبيثا   خصما   وحىت عندما نواجه  ...  قواعد السلوك كلما كانت القوة ضرورية      أي لتزم ب

 ".أن تكون مثاال يف سلوكها احلريبجيب على الواليات املتحدة األمريكية ... قواعد 

 احملتجزينعاملة  وماالحتجاز  -١  

موضع هذه الرؤية   يف وضع   الرئيس أوباما   شرع  السلطة،   تسلمه   بعداليوم الثاين   يف    -٨٣
املتعلقـة   الواليـات املتحـدة   تتعلق بسياسات   أوامر تنفيذية   ثالثة  من خالل إصدار    التنفيذ  

  .االحتجاز يف خليج غوانتانامواحملتجزين، وبنقل وب ، واالستجوابباالحتجاز
على وجـوب   ،  "قانونيةاستجوابات  إجراء  ضمان  " ١٣٤٩١ألمر التنفيذي   اونص    -٨٤

وعدم تعريض حياة    معاملة إنسانية    ،يف مجيع األحوال  و ،احملتجزين يف أي نزاع مسلح    معاملة  



A/HRC/WG.6/9/USA/1 

25 GE.10-15567 

 الشخصية، كلما كان هؤالء األشخاص  تهاالعتداء على كرام  عدم  للعنف، و احملتجز وشخصه   
 داخل منـشأة  حتت سيطرهتا الفعلية أو حمتجزين       أو   الواليات املتحدة حمتجزين لدى حكومة    

ساليب هؤالء األفراد ألتعريض ال جيوز و.  أو تشغلها أو تسيطر عليهاالواليات املتحدةمتلكها 
وهو ،  ٣-٢٢-٢الدليل امليداين للجيش    اليت ال يسمح هبا وال يتضمنها       ستجواب  أو ُنهج اال  

وورد يف  . اإليهام بـاإلغراق  اإليذاء البدين، و  الذي حيظر صراحة التهديد واإلكراه، و     الدليل  
عـدم  ب، و تـديرها إغالق أي مرافق احتجاز     بوكالة االستخبارات املركزية    األمر توجيه إىل    

احتجاز األفراد يف الرتاعات املسلحة     ف. تشغيل أي مرافق احتجاز من هذا القبيل يف املستقبل        
 اتفاقيـات   بـني  املشتركة   ٣يف ذلك املادة    وفقا جلميع القوانني املعمول هبا، مبا       يتم  جيب أن   

لحماية يف ل" الدنيا"املعايري توفر بأهنا اليت اعترف الرئيس واحملكمة العليا و، ١٩٤٩جنيف لعام 
 .)٧(املسلحة غري الدولية، مبا يف ذلك الصراع مع تنظيم القاعدةالصراعات مجيع 

الواليات املتحدة املتعلقة   ت  مجيع سياسا توجيها مبراجعة   األمر التنفيذي   كما تضمن     -٨٥
ـ             احملتجزين  نقل  ب  ون فيهـا  للتأكد من أهنا ال تؤدي إىل نقل األفراد إىل دول أخـرى يواجه

ـ  املتحدة   الوالياتتقويض التزام   أي معاملة أخرى هتدف أو تؤدي إىل        التعذيب أو    ضمان ب
حايـل علـى هـذا     أو إىل الت سيطرهتالمحتجزين لديها أو الواقعني حتتل املعاملة اإلنسانية

 الرئيس حـول    إىلتوصيات  احملتجزين  مارسات نقل   مبفرقة العمل املعنية    وأصدرت  . االلتزام
وزارة اخلارجية يف إشراك ، مبا يف ذلك    احملتجزين سياسات نقل يف جمال   سبل تعزيز الضمانات    

؛ لملستقبِآليات رصد املعاملة يف البلد ا     املضي يف تطوير     و ؛تقييم مجيع الضمانات الدبلوماسية   
الواليات املتحدة املعنيـة    يف اإلدارات احلكومية الرئيسية الثالث يف       املفتشني العموميني   قيام  و
وكالة نقل اليت أجرهتا كل     العن عمليات   موحد  عداد تقرير سنوي    احملتجزين بإ عمليات نقل   ب

ت تطـوير املمارسـا   بالواليـات املتحـدة     وتقوم  . االعتماد على الضمانات  ب ممن وكاالهت 
  .اليت من شأهنا ضمان تنفيذ توصيات فرقة العمل واإلجراءات

القاسـية أو   أو العقوبـة    وهكذا، فإن الواليات املتحدة حتظر التعذيب واملعاملـة           -٨٦
حكومة الواليـات   اخلاضعني لسيطرة   لألشخاص  للمحتجزين لديها أو    الالإنسانية أو املهينة    

يقظـة  تتسم بال  إجراءاتتتخذ  وهي  . دهممكان وجو املتحدة، بغض النظر عن جنسيتهم أو       
 تتسم بالقسوة، أعماال، بصفتهم الرمسية، الذين يرتكبونمساءلة األشخاص ملنع هذا السلوك و 

حيظـر  الواليات املتحدة طرف يف اتفاقية مناهضة التعـذيب، و        و.  غري املشروعة  معن أفعاهل 
     /حزيـران  ٢٦ويف  . يات ومستوى الوال  االحتادي ىملستواالتعذيب على   األمريكي  القانون  

التعذيب، أصدر الرئيس أوباما  يف الذكرى السنوية العتماد اتفاقية مناهضةأي ، ٢٠١٠ هيوني
وأكـد  ،  هذه االتفاقيـة كد فيه جمددا دعم الواليات املتحدة بشكل ال لبس فيه ملبادئ        أ بياناً

  .اء على التعذيبواصلة التعاون يف اجلهود الدولية للقضمبالواليات املتحدة التزام 
احملتجزين يف قاعـدة خلـيج      أوضاع  استعراض  " ١٣٤٩٢األمر التنفيذي   وبإصدار    -٨٧

أعلن الرئيس نية اإلدارة ، "وتوزيع احملتجزين،  فيهاغوانتانامو البحرية وإغالق مرافق االحتجاز
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بـسبيل  لتوصي   الرئيس فرقة عمل  كما أنشأ   . إغالق منشآت االحتجاز يف خليج غوانتانامو     
مجعت فرقة العمل كميات كـبرية      و. كل حمتجز يف غوانتانامو   فيما يتعلق ب  التصرف املناسب   

كـل  فيمـا يتعلـق ب  ة لتحديد التصرف املناسب     ياحلكوماألجهزة   من خمتلف    املعلوماتمن  
 لعـدة   ، مع إيالء االعتبار بعناية    بشكل جدي هذه املعلومات   يف  وحبثت فرقة العمل    . حمتجز

أي خماوف بـشأن    و، وموثوقية املعلومات األساسية،     تجزلذي يشكله احمل   التهديد ا  أمور منها 
واستنادا إىل تقييمات فرقـة     .  ومصاحل األمن القومي    بعد نقلهم  املعاملة اإلنسانية للمحتجزين  

إىل سؤولة  من الوكاالت امل  كبار املسؤولني الذين ميثلون كل وكالة       توصل  العمل وتوصياهتا،   
منـذ كـانون    و. احملتجـزين ميـع   فيما يتعلق جب  تصرف املناسب    بشأن ال  قرارات باإلمجاع 

تجزا آخـر    حم ٢٦وأُعيد   معتقال بنجاح يف بلدان ثالثة،       ٣٨، أعيد توطني    ٢٠٠٩ يناير/الثاين
اإلدارة ملتزمـة   وال تزال   . لواليات املتحدة حملاكمته  إىل ا واحد  حمتجز  ، ومت نقل    أوطاهنمإىل  
  .إغالق معتقل غوانتاناموب

، "استعراض خيارات سياسة االحتجـاز    " ١٣٤٩٣ األمر التنفيذي    ت مبوجب ئأنشو  -٨٨
بـشأن مـسائل    يف جمال السياسة العامة     فرقة عمل الستعراض وتسهيل اختاذ قرارات هامة        

اخليارات املتاحـة إللقـاء     هذه  وقد استعرضت قوة العمل اخلاصة      . األوسع نطاقاً االحتجاز  
 هؤالء  احتجاز وملسلحة وعمليات مكافحة اإلرهاب أ    على األفراد يف إطار الرتاعات ا     القبض  

وعلى صعيد  . إجراء أخر يتعلق هبم   أي   أو    عنهم اإلفراج وأ همنقل وأ تهماكم حم واألشخاص أ 
اعتقـال أفـراد يف     بسلطات تتعلـق ب   مطالبتها  مل تستند يف    احمللي، فإن إدارة أوباما     القانون  

 عن ذلك   بل استندت عوضاً  ورية األصيلة،   سلطات الرئيس الدست  إىل  غوانتانامو وأفغانستان   
قالـت  و. ٢٠٠١رئيس يف عـام     الإىل  اليت منحها الكونغرس صراحة     السلطة التشريعية   إىل  
الرئيس أيضا  وضح  وأ. القانون الدويل نطاق سلطة االحتجاز لدينا تستنري ب     ن  إدارة صراحة   اإل

 اللجان العـسكرية،  أمام  ثالثة أو   ، سواء أمام حماكم املادة ال     املالحقة القضائية لإلرهابيني  أن  
مجيع السبل املتاحة حملاكمة معتقلي غوانتانامو قبـل أن         سنستنفد  وأننا  مفيدة لألمن القومي    

مع وقد عملنا   . قوانني احلرب مبوجب  حتجاز  االقرر ما إذا كان من املناسب االستمرار يف         ن
حلماية اإلجرائية، مبا يف ذلك     اأشكال  لتعزيز  نا العسكرية   جلانعلى إعادة النظر يف     الكونغرس  

  .نتيجة للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينةمت احلصول عليها أي بيانات حظر األخذ ب

  صوصيةاخل  -٢  
يقضي التعديل الرابع للدستور والقوانني االحتادية حبماية اخلصوصية مـن التـدخل              -٨٩

وانني واللوائح على صعيد الواليـات      توفر الق وباإلضافة إىل ذلك،    . التعسفي وغري املشروع  
ممارسـة  ق األفراد يف اخلصوصية وعمليات صارمة لضمان        حلمحاية قوية   وعلى الصعيد احمللي    

  .الدستور سلطات التحقيق مبا يتفق مع
محاية مصاحلنا الوطنية على ترتيبـات جديـدة ملواجهـة هتديـدات            تنطوي  قد  و  -٩٠
أن دسـتورنا، و دائماً متمشية مع كون تجيب أن رهاب، لكن هذه اهلياكل واملمارسات    اإلك
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 األمريكية  احلكوميةعلى الرغم من أن اإلدارات والوكاالت       و. هوحرياتشعبنا  صون حقوق   ت
لنظام قـوي مـن القـوانني    متتثل األجنبية االستخبارية علومات املراقبة ومجع امل يف   املشاركة

فإن اجملتمع املدين   من القومي واخلصوصية،    والقواعد واللوائح والسياسات الرامية إىل محاية األ      
القوانني ذات الصلة عفا عليها القلق من أن يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك       أعرب عن قلق كبري     

على املراقبة  محاية اخلصوصية ينبغي أن تطبق      نواحي  أن  التغريات التكنولوجية، و  بفعل  الزمن  
  .ةمنهجيعلى حنو أكثر على نطاق أوسع و

القانون املتعلق بتوحيد وتقوية أمريكا عن طريق توفري األدوات املالئمة الالزمـة  وأدى    -٩١
 املعلومات سلطات مجعع يتوس إىل ٢٠٠١لعام  (USA PATRIOT)اب ـالعتراض ومنع اإلره

الذي يـنظم املراقبـة االلكترونيـة        األجنبيةقانون مراقبة املخابرات    يف نطاق   االستخبارية  
ـ . أجنبيـة  للحصول على معلومات استخبارية   جيريان  ن  لذيوالتفتيش اجلسدي ال   ت واعترف
األمريكـي   القـومي    األمنأن وكالة   ب ٢٠٠٥لواليات املتحدة يف عام     السلطة التنفيذية يف ا   

سبب احلكومة لدى على أساس أن دون أمر من حمكمة،  عترض اتصاالت دولية معينةكانت ت
، أو  منتسب إليـه   يف تنظيم القاعدة أو      عضواألشخاص  هذا أو ذاك من     أن  بمعقول لالعتقاد   
 ورداً. خارج الواليات املتحدة  وكان ذلك الطرف    تنظيم القاعدة   تنتسب إىل   عضو يف منظمة    

ـ   لقضايا املتعلقة   اهتماما كبريا ل  الرأي العام   أوىل الكونغرس و   ،على ذلك  ربامج بالتـصريح ب
أو إىل التـصدي     بارية أجنبيـة   الرامية إىل احلصول على معلومات استخ      املراقبة االلكترونية 

عقد الكونغرس جلسات استماع    و .لإلرهاب الدويل وإعادة النظر يف هذه الربامج ومراقبتها       
 وسلسلة من التعديالت    ٢٠٠٧ لعامأمريكا  وسن تشريعات جديدة، مبا يف ذلك قانون محاية         

 .أدخلت على قانون مراقبة املخابرات األجنبية

  القيم واهلجرة  - اءب  
شهادة لـدميقراطيتنا   باستمرار إىل شواطئنا على مر التاريخ       املهاجرين  ثل اجنذاب   مي  -٩٢

ن الواليات  إ وقال الرئيس ريغان قبيل انتهاء واليته     . تها وجاذبي هتا لقو ومصدراًالنابضة باحلياة   
من حيجون  وكافة  رية،  ال بد هلم من احل    جلميع الذين   جذابة  ال تزال   وال تزال منارة،    "املتحدة  

الـسنوات  وعلـى مـدى     ". وطنحنو ال الظالم  البعيدة مندفعني عرب    من مجيع األماكن    يها  إل
، قبلت الواليات املتحدة عدة ماليني من الالجئني اهلاربني من االضطهاد من اخلمسني األخرية 

املنضمني عن حياة أفضل أو     الباحثني  مجيع أحناء العامل، فضال عن عدة ماليني من املهاجرين          
عدد كبري من الناس    يسعى  الواليات املتحدة والبلدان األخرى اليت      تواجه  اليوم،  و. همإىل أسر 

اهلجرة اليت تعكس احلقائق    وسياسات  حتديات يف جمال تطوير وتطبيق قوانني       إليها   اهلجرة   إىل
بناء نظام  إىل  ذه القضايا نسعى    هل تنامعاجلويف  . الوطينحقائق األمن   االقتصادية واالجتماعية و  

 . يف آن واحدق قوانني هجرة فعالة ونزيهةلتطبي
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احتجـاز  إصالح جـذري لنظـام      ب، بدأت وزارة األمن الداخلي      ٢٠٠٩يف عام   و  -٩٣
ـ وكز االحتجاز   االواليات املتحدة يف حماولة لتحسني إدارة مر      املهاجرين يف    األولويـة  الء  إي

.  والكفـاءة  للصحة والسالمة واالتساق بني مرافق احتجاز املهاجرين، مع ضـمان األمـن           
ـ املشاورات اجلارية مع املنظمات غري احلكومية وواىل جانب   وكجزء من هذا اجلهد،      رباء اخل

الـيت  املشروط،  لإلفراج  ، أصدرت وزارة األمن الوطين املبادئ التوجيهية املنقحة         ينياخلارج
 الواصـلني املعرضـني   األجانب   ب واملتعلقة،  ٢٠١٠يناير  /دخلت حيز النفاذ يف كانون الثاين     

املبادئ وتنص  . الضطهاد أو التعذيب  فعلية من تعرضهم ل   خماوف  لإلبعاد السريع رغم وجود     
الـذين  الواصلني  املصلحة العامة احتجاز األجانب     من باب   أنه ليس   على  التوجيهية اجلديدة   

 خطراًيشكلون  وال  ُيحتمل فرارهم   ال  وهوياهتم،  فعلية والذين يثبتون    خماوف  يتبني أن لديهم    
 .تمععلى اجمل

وزارة األمـن   قـد تفـوض     من قانون اهلجرة واجلنسية،     ) ز(٢٨٧جب املادة   ومبو  -٩٤
يف الواليات إلنفاذ قانون     وضباط إنفاذ القانون     نياحملليلضباط إنفاذ القانون    السلطة  الداخلي  
         الربنـامج الـوارد يف     حتـسينات علـى     الداخلي  وزارة األمن   وأدخلت  . االحتادياهلجرة  
والشركاء الشركاء احملليني  معجديدة موحدة اتفاق ، مبا يف ذلك تنفيذ مذكرة )ز(٢٨٧ املادة

قدم مبادئ توجيهية موحدة إلشراف وزارة األمـن        تعزز الرقابة على الربامج و    يف الواليات ت  
؛ التابعة للواليات  يف الوكاالت احمللية والوكاالت   القانونالداخلي على عمليات موظفي إنفاذ      

تواصـل  و. تدابري التنفيـذ ل و؛جراءات تقدمي الشكاوى  وإل؛  هااملعلومات وتعقب عن   بالغولإل
تقييم الربنامج، وتتضمن ضمانات إضافية حسب الضرورة للمـساعدة     الداخلي  وزارة األمن   

ماية فيما يتعلق حب  يف الوقاية من التنميط العنصري وانتهاكات احلقوق املدنية وحتسني املساءلة           
 .حقوق اإلنسان

 ١٠٧٠املتمثل يف الئحة جملـس الـشيوخ        ريزونا  أ واليةيد يف   اجلدقانون  وحظي ال   -٩٥
دعـوى  وجيري تناول هذه املـسألة يف       . داخل وحول العامل  يف ال  اًنقاشأثار  اهتمام كبري و  ب

 وهذه الدعوى . وتطبيق قانون اهلجرة  وضع  لحكومة االحتادية سلطة    لقضائية ُيحتج فيها بأن     
 .القانونهذا أجزاء من  تطبيق وقد بدأ؛  حاليايةجار

، ألنه يدرك بإصالح نظام اهلجرة املنهار التزاماً راسخاً    االرئيس أوباما ملتزم  وال يزال     -٩٦
عتمد على قـدرتنا علـى      تأن قدرتنا على االبتكار، وعالقاتنا مع العامل، وازدهار اقتصادنا          

لعمـل مـع الكـونغرس      باوسوف تواصل اإلدارة جهودها     .  وإدماجهم املهاجريناستقبال  
 .واجملتمعات احمللية املتضررة من أجل حتقيق هذا اهلدفاألمريكي 

 القيم واالجتار  - جيم  

العاشر عـن  السنوي تقريرها ، أصدرت الواليات املتحدة ٢٠١٠ يونيه/ويف حزيران   -٩٧
يع أحناء  شكلها االجتار بالبشر يف مج    يالتحديات املستمرة اليت    يبني   االجتار بالبشر، وهو تقرير   
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.  عن االجتـار فيهـا      كامال اسردتصنيف الواليات املتحدة و   للمرة األوىل،   يتضمن،  العامل، و 
ملكافحة االجتـار   يف الواليات املتحدة    السرد معلومات مفصلة عن اجلهود املبذولة       ويتضمن  

لسياسات والشراكات واملمارسـات  ل متابعتها احتادية وت وكاال ١٠أكثر من   تقوم هبا   اليت  و
 .يت هتدف إىل محاية الضحايا ومنع االجتار ومقاضاة املتجرينال

            مكافحـة االجتـار بالبـشر      يف  السمات املميزة لنهج الواليات املتحـدة       وتشمل    -٩٨
، ومتويل فرق عمل يف مجيع أحناء البالد تتألف مـن           للمتجريناحلازمة  املالحقة القضائية   ) أ(

ات غري  خدممن مقدم   واالحتاديني والتابعني لسلطات الواليات     وني  احملليموظفي إنفاذ القانون    
حيتاجون إىل اهتمـام  ضحايا بأن السلم ي هنج يركز على الضحية) ب(و ايا؛ضححكومي لل

خدمات شاملة  توفري  ) ج(و ؛أو حماكمة /و جزءا ال يتجزأ من أي حتقيق        ونشكليمتخصص و 
النفسية والغذاء والسالمة واخلـدمات     رعاية الصحة   مثل املأوى والرعاية الصحية و    للضحايا  

 ومهـارات   ، والتعليم ومساعدة املهاجرين، والدفاع عن الضحايا،    الترمجة الفورية   القانونية و 
 ة للمهاجرينؤقتاملساعدة امل ) د(والعمل، ووضع العمالة، ومجع مشل األسرة، وإعادة اإلدماج؛         

تقـدمي  ملالحقات القضائية و  يف التحقيقات وا  الذين يساعدون   لضحايا  لرخص عمل   إصدار  و
 إىليؤدي بعـد ذلـك   مبا  وأفراد عائالهتم   مساعدة أطول أمدا لبعض الضحايا من املهاجرين      

 فيما بني سلطات احلـدود  نفاذللتعريف واإل هنج منسق    وضع )ه(و  الدائمة واملواطنة؛  اإلقامة
ة اليت تشمل تعزيز    ملنع األنشط واسعة  نظرة  ) و(و ؛اجلنائيةوسلطات إنفاذ القانون والسلطات     

اجلنس، والعمل مع   جتارة  ، ومعاجلة الطلب على      القوانني اخلاصة هبا   محاية اليد العاملة وإنفاذ   
 . املنظمةاجملتمع املدين من أجل التخلص من سالسل توريد السخرة

تطور اجلهود املبذولـة ملكافحـة      مكانة بارزة على صعيد     الواليات املتحدة   وحتتل    -٩٩
 منع االجتار   إىل هتدف مساعدة دولية كبرية     نقدموعالوة على ذلك،    . ع نطاقها  واتسا االجتار

  .باألشخاص ومحاية الضحايا ومالحقة املتاجرين

  خالصة  - سادساً 
فرصـة  هذه  تعترب الواليات املتحدة املشاركة يف عملية االستعراض الدوري الشامل            -١٠٠

 اليت  ، والتحديات ناحقوق اإلنسان إجنازات   األعضاء يف جملس     ءزمالالناقش مع مواطنينا ومع     نل
وحنن نرحب باملالحظات والتوصيات    .  للمستقبل يف جمال حقوق اإلنسان     تنا، ورؤي نواجهها

ليس حقوق اإلنسان   يف جمال   حتقيق التقدم   و. مسرية بناء احتاد أمثل   يف  اليت ميكن أن تساعدنا     
حقوق اإلنسان   حىت تدعم    كل عزم عمل ب نا سنستمر يف هذا ال    لكن على اإلطالق،     سهالً أمراً

  . على الدوامالوطنية وحتدد طموحاتنا الوطنيةهويتنا 
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