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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب /تشرين الثاين ١٢-١جنيف، 

   السامية حلقوق اإلنسان وفقاً جتميع للمعلومات أعدته املفوضية    
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفقرة 

  الواليات املتحدة األمريكية    

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات             
ئق األمم املتحـدة    اخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية وتعليقاهتا، وغري ذلك من وثا           

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب      . الرمسية ذات الصلة  
. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية

 وقد ذُِكـرت    .وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وقد روعـي يف    . بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير          

وعند عـدم وجـود    . إعداد التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات          
. ةمعلومات حديثة، أُِخذت يف االعتبار آخر التقارير والوثائق املتاحة إن كانت ال تزال صاحل             

وملّا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فـإن                
االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عـدم                 

أو إىل تدّني مستوى التفاعل أو التعاون مع اآلليـات الدوليـة            /التصديق على معاهدة ما و    
  .حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان
ق ــخ التــصديـتاريــ

  التحفظات/اإلعالنات  ام أو اخلالفةـاالنضم أو
االعتراف باالختـصاصات احملـددة     

  هليئات املعاهدات
ى مجيـع   االتفاقية الدولية للقضاء عل   

  أشكال التمييز العنصري
أكتوبر / تشرين األول  ٢١

١٩٩٤  
، )د(و) ج(،  ١، الفقرة   ٢املادة  (نعم  

  )٣()٢٢ و٧ و٥ و٤ و٣واملواد 
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  والسياسية

)  غري نافذة تلقائيـا   ٢٧-١املواد  (نعم    ١٩٩٢يونيه / حزيران٨
 ٧ و ٦؛ واملواد   ٥ من املادة    ٢ة  الفقر(
؛ واملـادة   ٣و) ب(٢، الفقرتان   ١٠و

؛ ١، الفقرة   ١٥؛ واملادة   ٤، الفقرة   ١٤
، ٢٠؛ واملـادة    ٣، الفقرة   ١٩واملادة  
  )٤()٤٧الفقرة 

الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول       
  نعم): ٤١ املادة(

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ــ ــة أو العقوب ــروب املعامل ة ـض

  ة أو الالإنسانية أو املهينةـالقاسي

أكتوبر / تشرين األول  ٢١
١٩٩٤  

ــم  ــادة (نع ــادة ١٦امل ، ٣٠ وامل
  )٥()١ الفقرة

الشكاوى املتبادلـة بـني الـدول       
  نعم): ٢١ املادة(

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
ـ     راك األطفـال يف    الطفل املتعلـق بإش

  الرتاعات املسلحة

 ديسمرب / كانون األول  ٢٣
٢٠٠٢  

: ٢، الفقـرة    ٣إعالن ملزِم مبوجب املادة     
  )٦( سنة١٧

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

ديسمرب / كانون األول  ٢٣
٢٠٠٢  

 من  ١ والفقرة   ٣ من املادة    ١لفقرة  ا(نعم  
  )٧()٤املادة 

-  

توقيـع فقـط،    (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        : معاهدات ليست الواليات املتحدة األمريكية طرفاً فيها      
، والربوتوكول االختياري األول )٨(عية والثقافية، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتما)١٩٧٧

، )١٩٨٠توقيـع فقـط،     (امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة                
تياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من   والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االخ           

، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق )١٩٩٥توقيع فقط، (ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقوق الطفل        
، والربوتوكول االختياري التفاقيـة     )٢٠٠٩توقيع فقط،   (مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           

  .القسرياالختفاء حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من 
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  )٩(صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

  )توقيع فقط (ال  ساسي للمحكمة اجلنائية الدوليةنظام روما األ
  نعم  )١٠(بروتوكول بالريمو

  ١٩٦٧ال، باستثناء بروتوكول   )١١(الالجئون وعدميو اجلنسية
 والربوتوكـوالت   ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة يف     

  )١٢(اإلضافية امللحقة هبا
  )ني اإلضافيني األول والثاين الربوتوكولتوقيع( نعم

  ١٨٢ واالتفاقية رقم ١٠٥، باستثناء االتفاقية رقم ال  )١٣(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحـة  ) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافـة      (اتفاقية اليونسكو   

  التمييز يف جمال التعليم
  ال
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تحدة اإلجراءات  ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ الواليات امل        ٢٠٠٨يف عام     -١
وأشار فريق اخلرباء العامـل املعـين       . )١٤(الالزمة لكي تصبح طرفا يف اتفاقية حقوق الطفل       

باملنحدرين من أصل أفريقي إىل أن الواليات املتحدة األمريكية مل تصدق على اتفاقية منظمة              
  . )١٥( بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة١١١العمل الدولية رقم 

 أيضا، أوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بـأن           ٢٠٠٨ويف عام     -٢
تنظر الواليات املتحدة يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال                

  .)١٦(املهاجرين وأفراد أسرهم
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تنظر الدولة يف التـصديق علـى الربوتوكـولني                -٣

  .)١٧(١٩٤٩أغسطس / آب١٢والثاين التفاقيات جنيف املؤرخة اإلضافيني األول 
ودعت جلنة مناهضة التعذيب الدولة إىل أن تعيد النظر يف اعتزامها أال تصبح               -٤

وقدمت جلنة حقوق الطفل . )١٨(طرفا يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  .)١٩(توصية مشاهبة

أن تضمن تطبيـق    بلدولة الطرف   ا التعذيب   ، أوصت جلنة مناهضة   ٢٠٠٦ويف عام     -٥
أحكـام   وأن،  )٢٠(االتفاقية يف مجيع األوقات، يف السلم واحلرب والرتاع املسلح على السواء          

علـى  تنطبق  " والية الدولة الطرف  ب املشمولاإلقليم  " على   املنصوص على انطباقها   االتفاقية
  .)٢١(امجيع األشخاص الذين يقعون حتت السيطرة الفعلية لسلطاهت

، شجعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان الدولة على سحب حتفظها          ٢٠٠٦ويف عام     -٦
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اليت متنع احلكم         ٦ من املادة    ٥على الفقرة   

. )٢٢( اجلرائم مباإلعدام على اجلناة الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكاهب           
 التحفظات والتفامهات املتعلقة مبعاهدات حقوق اإلنسان       بسحبجلان أخرى   وأوصت  
  .)٢٣(ذات الصلة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
أشار فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي إىل أن إلغاء الرق لـيس             -٧

مية أدين الطرف بـسببها     باعتباره عقابا على جر   "فالتعديل الثالث عشر يسمح بالرق      . مطلقا
  .)٢٤("داخل الواليات املتحدة أو يف أي مكان خاضع لواليتها... حسب األصول 

 تعريـف    النظـر يف    الدولة تعيدبأن  وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٨
 وتشريعات الواليات ويف ممارسـة      ة االحتادي اتالتمييز العنصري املستخدم يف التشريع    

  .)٢٥( اتساقه مع التعريف الوارد يف االتفاقيةمناحملاكم لكي تض
صـعيد  بغاء األطفال وحتظره على      وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعّرف الدولة        -٩

  .)٢٦( والواليات على حد سواءاالحتاد
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وشجعت جلنة حقوق الطفل الدولة على رفع السن الـدنيا للتجنيـد يف القـوات                 -١٠
 أحكام صرحية يف تـشريعاهتا جتـّرم        بإدراج تتكفل    بأن  وأوصت ،)٢٧( سنة ١٨املسلحة إىل   

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة           انتهاك  
  .)٢٨(إنشاء والية قضائية خارج اإلقليم بشأن هذه اجلرائموأن تنظر يف 

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم   
، مؤسسة وطنيـة حلقـوق      ٢٠١٠يوليه  / متوز ١٢مل يكن للواليات املتحدة، حىت        -١١

اإلنسان معتمدة من جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنيـة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان              
أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تنظر الدولة يف إنشاء مؤسسة            و. )٢٩(ومحايتها

 )٣١( وقدمت كل من جلنة حقـوق الطفـل        .)٣٠(بادئ باريس وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً مل    
  . مشاهبةات توصي)٣٢(وفريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري أيضا بأن تكفل الدولة اتباع هنج              -١٢
. )٣٣( احمللـي  منسق لتنفيذ االتفاقية على مستوى االحتاد والواليات وعلـى املـستوى          

وأشارت جلنة مناهضة التعذيب إىل أن للدولة بنية احتادية، لكنها ذكّرت بأهنا ملزمة بتنفيـذ               
 وباملثل، أوصت جلنة حقوق الطفل    . )٣٤(اتفاقية مناهضة التعذيب بالكامل على الصعيد احمللي      

 الطفل املتعلق ببيع    الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق   بتعزيز التنسيق يف اجملاالت اليت يغطيها       
  .)٣٥(على صعيد االحتاد والواليات األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  تدابري السياسة العامة  -دال   
، ال سيما    املنتظم على مجيع أحكام االتفاقية     أوصت جلنة مناهضة التعذيب بالتدريب      -١٣

  .)٣٦(تهمنيلفائدة املوظفني املعنيني باستجواب امل
 ٢٠٠٩ن قانون مساعدة األسر على إنقاذ مساكنها لعام         أ موئل األمم املتحدة     وأفاد  -١٤

يهدف إىل منع حبس الرهون العقارية وإتاحة املزيد من االئتمان العقـاري وإنـه يتـضمن                
وميكن تقدمي شـكاوى    . )٣٧(أحكاما حتمي املستأجرين الذين يعيشون يف مبان حمبوسة الرهن        

 وزارة الـسكن     حقوق السكن من خالل عملية تـديرها       يف جمال يز غري القانوين     التمي من
  .)٣٨(والتنمية احلضرية
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٩(هيئة املعاهدة
آخـر تقـرير مت 

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  ظر فيهه والنـدميقت
قـــدم يف كـــانون   ٢٠٠٨مارس /آذار  ٢٠٠٧ جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٩يناير /الثاين
حيل موعد تقدمي التقارير    
السابع  والثامن والتاسع    

  ٢٠١١يف عام 
ين قـــدم يف تـــشر  ٢٠٠٦يوليه /متوز  ٢٠٠٥  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

 ٢٠٠٧نـوفمرب   /الثاين
  ٢٠٠٩يوليه /ومتوز

ل موعد تقدمي التقرير    حي
  ٢٠١٠الرابع يف عام 

يوليـه  /قدم يف متـوز     ٢٠٠٦مايو /أيار  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٧  

ل موعد تقدمي التقرير    حي
  ٢٠١١اخلامس يف عام 

 التفاقيـة الربوتوكول االختياري   
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      

  لرتاعات املسلحةاألطفال يف ا

قدم التقرير الثاين يف عام       -  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران  ٢٠٠٧
٢٠١٠  

 التفاقيـة الربوتوكول االختياري   
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال   
ــتغالل  ــال واس ــاء األطف وبغ

  ال يف املواد اإلباحيةـاألطف

قدم التقرير الثاين يف عام       -  ٢٠٠٨ يونيه/حزيران  ٢٠٠٧
٢٠١٠  

ة مناهضة التعذيب علماً بارتياح مبسامهات الواليات املتحدة يف صندوق          أحاطت جلن   -١٥
  .)٤٠(األمم املتحدة للتربعات لضحايا التعذيب

   اإلجراءات اخلاصة القائمني علىالتعاون مع  -٢  
شجعت جلنة مناهضة التعذيب الدولة على دعوة املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب              -١٦

 أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لزيارة غوانتانامو وكل           وغريه من ضروب املعاملة   
 كل من   وّجه،  ٢٠٠٤يونيه  / ويف حزيران  .)٤١(مرافق االحتجاز اليت تقع حتت سيطرهتا الفعلية      

؛ واملقرر اخلاص املعـين باسـتقالل   لعامل املعين باالحتجاز التعسفي  للفريق ا  ملقرر ا- الرئيس
املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة           القضاة واحملامني؛ و  

؛ واملقرر اخلـاص  قد حبرية الدين أو املعت؛ واملقرر اخلاص املعينالقاسية أو الالإنسانية أو املهينة    
ويشار إليهم   (املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية            

أن تـسمح هلـم بزيـارة       ب إىل الواليات املتحدة     طلباً،  )املكلفني بالواليات اخلمس  الحقا ب 
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ـ ملا مل تقّدم احلكومة ضمانات على أهنا ستراعي اختصاصاهتم قرر    غوانتانامو، لكن  ن و املكلف
  .)٤٢(٢٠٠٥نوفمرب /بالواليات إلغاء الزيارة يف تشرين الثاين

  ال  ُوجهت دعوة دائمة

ة بآخر  ـارير املتعلق آخر الزيارات أو التق   
  البعثات

مـايو  / أيـار  ١٨ - أبريـل / نيسان ٣٠(املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين       
؛ واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف             )٢٠٠٧

؛ واملقرر اخلاص املعين باألشـكال      )٢٠٠٧مايو  / أيار ٢٥-١٦(سياق مكافحة اإلرهاب    
عاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن تعـصب              امل
؛ واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج       )٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ - مايو/أيار ١٩(

               الفريق العامل  ؛ و )٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٣٠-١٦(القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا       
                                         النتهاك حقوق اإلنسان وإعاقـة ممارسـة حـق        يلة                              املعين مبسألة استخدام املرتزقة كوس

؛ واملقرر اخلاص   )٢٠٠٩أغسطس  / آب ٣ - يونيه/ حزيران ٢٠ (                      الشعوب يف تقرير املصري   
 تـشرين   ٢٢(املعين بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب            

عين باملنحدرين  ؛ وفريق اخلرباء العامل امل    )٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  ٨ - أكتوبر/األول
  ).٢٠١٠يناير / كانون الثاين٢٩-٢٥(من أصل أفريقي 

الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة بيع األطفال وبغـاء               عليها من حيث املبدأفق  اتُُزيارات
  ).٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول(األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية 

 عليهـا   ُيتفقيارات طُلب إجراؤها ومل     ز
  حىت اآلن

اخلبري املستقل املعين مبسألة التزامات حقوق اإلنسان املتعلقة باحلصول على مياه الـشرب             
؛ واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضـد        )٢٠٠٩(املأمونة وخدمات الصرف الصحي     

  ).٢٠٠٩(املرأة وأسبابه وعواقبه 
  .أعرب العديد من املكلفني بواليات عن امتناهنم للحكومة  بعثاتالتعاون أثناء ال/التيسري

  -  متابعة الزيارات
الردود على رسائل االدعاءات والنداءات     

  العاجلة
  . منها٣١، ردت احلكومة على ثناء الفترة املشمولة باالستعراض رسالة أ٧٠أرسلت 

الردود على االستبيانات املتعلقة مبـسائل      
  مواضيعية

 استبيانا أرسلها املكلفون بواليات     ٢٣ استبيانات من أصل     ٥يات املتحدة على    ردت الوال 
  .)٤٣(اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
قدمت الواليات املتحدة مسامهة مالية إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف الفترة              -١٧

  .)٤٤(موضع النظر
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لتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين          تنفيذ اال   -باء   
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه ينبغي للدولة أن تتخـذ مجيـع                -١٨

لتمييـز  التدابري الالزمة كي تضمن للمرأة املساواة أمام القانون واحلماية الفعالة من ا           
  .)٤٥(بسبب اجلنس، وال سيما يف جمال العمالة

وتظل جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقة إزاء استمرار الفوارق العرقية يف              -١٩
املقرر اخلاص املعين باألشـكال املعاصـرة      وأوصى  . )٤٦( اليت تفرض   اإلعدام ات عقوب جمال

 بإعـادة النظـر يف   لك من تعصب  للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذ       
 وأعرب .)٤٧(العقوبات الدنيا اإللزامية لتقييم عدم تناسب آثارها يف األقليات العرقية واإلثنية          

 بسبب استمرار التمييز البنيوي      عن قلقه  فريق اخلرباء العامل ملعين باملنحدرين من أصل أفريقي       
  .)٤٨(ليات والتشريعات القائمة اآلعلى حنو فعال اعتماداً علىالذي ال ميكن التصدي له 

وقال نفس املقرر اخلاص إنه ينبغي للحكومة أن تنشئ جلنة من احلزبني لتقييم التقدم                -٢٠
 الفصل العودة إىل املتمثلة يف اجلاريةاحملرز وأوجه اإلخفاق يف جمال مكافحة العنصرية والعملية 

وكررت . )٤٩(ة من اجملتمع املدين   العنصري، خاصة يف جمايل اإلسكان والتعليم، مبشاركة واسع       
عند اقتـضاء الظـروف     " اعتماد تدابري خاصة     قوهلا إن جلنة القضاء على التمييز العنصري      

  .)٥٠( من االتفاقية٢ من املادة ٢التزام ناشئ عن الفقرة " ذلك
ورأى فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي أن التحـديات الـيت                -٢١

ملنحدرون من أصل أفريقي تتعلق أساسا، يف مجلة أمور، بنسبة البطالة املفرطة يواجهها ا
 وصعوبة سلوك سبل التعليم وتلقي اخلـدمات        األدىنيف االرتفاع ومستويات الدخل     

، باعتماد   به وأوصى الفريق العامل، يف مجلة ما أوصى      . اجليدة يف جمال الرعاية الصحية    
  .)٥١(قانون ملكافحة التمييز

  حق كـل فـرد يف       الدولة أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضمن       و  -٢٢
وحثت الدولةَ علـى     .)٥٢( أمام احملاكم وسائر اهليئات املكلفة بإقامة العدل       املساواة يف املعاملة  

 بلدا، وكلها موجودة   ٢٥ اخلاص مبواطين    وضع حد للنظام الوطين لتسجيل الدخول واخلروج      
 العرقـي  التنميط وعلى القضاء على أشكال     ب آسيا ومشال أفريقيا،   يف الشرق األوسط وجنو   

  وقـدمت الواليـات املتحـدة   .)٥٣(األخرى حبق العرب واملسلمني ومواطين جنوب آسـيا     
معلومات عن التدابري اليت اختذهتا ملكافحة التنميط العرقي يف تقرير املتابعة الذي أرسـلته إىل               

  .)٥٤(جلنة القضاء على التمييز العنصري
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وأوصى املقرر اخلاص بأن توضح احلكومة ملوظفي إنفاذ القوانني واجب املساواة يف              -٢٣
، وأوصى أيضا بوضع آليات تشاُور مناسبة من أجل         )٥٥(املعاملة، خاصة منع التنميط العرقي    

  .)٥٦(انتهاج هنج منسق على مستوى االحتاد والواليات وعلى املستوى احمللي للحكم
وق الطفل بأن تضمن الدولة عدم التجنيد يف القوات املسلحة وأوصت جلنة حق  -٢٤

 والتحقيق يف أية    ،)٥٧(بطريقة تستهدف حتديداً األقليات وأطفال األسر املتدنية الدخل       
  .)٥٨(يبلَّغ عنهوخمالفة أو سوء سلوك يصدر عن اجملنِّدين 

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
مجيع التدابري الالزمة،   لى التمييز العنصري بأن تتخذ الدولة       أوصت جلنة القضاء ع     -٢٥

 .)٥٩(عرقياللتحيز  ا تفرض بدافع  لعقوبة اإلعدام حبيث ال      اعتماد وقف اختياري  مبا فيها   
ويف الوقت الذي رحبت فيه اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقرار احملكمة العليا الذي اختذته يف               

، فإهنا  )٦٠(م اجملرمني املتخلفني عقلياً عقوبة قاسية وغري عادية        والذي اعترب أن إعدا    ٢٠٠٢عام  
ينبغي للواليات املتحدة أن تراجع تشريعاهتا املعمول هبـا         قدمت توصية مشاهبة، مضيفةً أنه      

. )٦١(على صعيدي االحتاد والواليات بغية احلد من عدد اجلرائم اليت ُيعاقب عليها باإلعـدام             
                        أساليب اإلعـدام الـيت                  فحص بعناية                       ينبغي للدولة أن ت            بأنه                              وأوصت جلنة مناهضة التعذيب   

 وصوتت الواليات املتحدة     . )  ٦٢ (                      ألمل واملعاناة الشديدين   ل              ً  القاتل، منعاً          احلقن                   تطبقها، ال سيما  
  .)٦٣(٢٠٠٧ستخدام عقوبة اإلعدام يف عام االختياري الوقف الضد مشروع قرار بشأن 

 بشأن  ٢٠٠٨أغسطس  /سان عن قلقها يف آب    وأعربت املفوضية السامية حلقوق اإلن      -٢٦
قرار السلطات يف تكساس إعدام مواطن بلد آخر رغم إصدار حمكمة العدل الدوليـة أمـرا                

وذكّرت املفوضية بأن القانون الدويل يلزم الواليات املتحدة بالتقيد بقـرارات           . خيالف ذلك 
  .)٦٤(حمكمة العدل الدولية

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج      أرسل كل من     ،٢٠٠٦مارس  /ويف آذار   -٢٧
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان              

الضربات بواحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب رسالة ادعاء مشتركة تتعلق           
 مدنيا قرب احلدود ٣١ة اجلوية اليت نفذهتا طائرات أمريكية بدون طيار واليت أودت حبيا

وأرسل املقرر اخلاص األول أيضا رسالة ادعاء تتعلق بغارة نفذهتا القوات       . )٦٥(األفغانية
 مدنيني، مـن    ١٠املتعددة اجلنسيات يف العراق قيل إن اجلنود األمريكيني أعدموا فيها           

  .)٦٦( أطفال٦بينهم 
اء أو بإجراءات موجزة    وقال املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القض         -٢٨

 أعمـال القتـل الـيت يرتكبـها     - اء ز ج- من العقاب الفعلي أو تعسفا إن اإلفالت  
املتعاقدون اخلاصون وعمالء االستخبارات املدنيون العاملون يف العـراق وأفغانـستان       

 وأوصى بأن توضح احلكومة قواعد القانون الدويل اليت ترى أهنا           .)٦٧(أمده وغريمها قد طال  
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 ضـلوع    ال تزال تتحدث عن     التقارير قال األمني العام إن   و. )٦٨( االغتياالت املستهدفة  تشمل
اهتمت وسائل اإلعالم هبـذه      وقد. املاّرة خلاصة يف عمليات قتل املدنيني أو     شركات األمن ا  

 نأ وبّين أيضاً  . موضع شكاوى رمسية من السلطات العراقية      ت وكان ا شديدا تمام اه احلوادث
 الرقابة على هذه الشركات وتوسيع إجراءات احملاكم         الواليات املتحدة  تشديدكانت  النتيجة  

  .)٦٩(العسكرية لتشمل بعض املتعاقدين الذين يرتكبون جرائم جسيمة
، وجه الفريق العامل املعين مبـسألة اسـتخدام         ٢٠٠٧سبتمرب  / أيلول ٢٥ويف    -٢٩

 يف ميـدان    ٢٠٠٧تمرب  سب/ أيلول ١٦ أحداث   املرتزقة رسالة ادعاء إىل احلكومة بشأن     
وجرحوا  مدنيا ١٧قتلوا ف النار  أمن خاصة شركةو أطلق موظفحيثالنسور يف بغداد، 

  .)٧١(وردت الواليات املتحدة على رسالة الفريق العامل. )٧٠(٢٠أكثر من 
ظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقة إزاء االدعاءات اليت تـشري إىل             و  -٣٠

القوانني أساليب القسوة والقوة املفرطة أو املميتة حبق أشخاص         استخدام موظفي إنفاذ    
منهم األمريكيون املنحدرون من أمريكا الالتينية أو من أصل أفريقي واملهاجرون غري            

جهودهـا للقـضاء علـى      الدولة   وأوصت اللجنة بأن تضاعف      .احلاملني وثائق هوية  
حقيق يف أحداث االسـتخدام      تكفل الت   اليت تستخدمها الشرطة وأن    الوحشيةساليب  األ

، أعربت كل من اللجنة املعنية حبقـوق        ٢٠٠٦يف عام   و .)٧٢(املفرط للقوة ومقاضاة اجلناة   
املقرر اخلاص املعـين    وأوصى  .  عن هواجس مشاهبة   )٧٤( وجلنة مناهضة التعذيب   )٧٣(اإلنسان

ـ    حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا         االت  باإلبالغ عن مجيـع ح
  .)٧٥(الوفاة يف مراكز احتجاز املهاجرين والتحقيق فيها بسرعة وعلنا

والحظت جلنة مناهضة التعذيب بقلق أن الدولة ال تـسجل دائمـاً احملتجـزين يف                 -٣١
 .)٧٦(األقاليم اليت ختضع لواليتها، األمر الذي حيرمهم من ضمانة فعلية تقيهم أعمال التعذيب            

 مجيـع    الدولة وأوصت اللجنة بأن تتخذ   . )٧٧( اللجنة رد متابعة   وقدمت الواليات املتحدة إىل   
  .)٧٨(واليتها وحماكمة اجلناةل خيضعالتدابري الالزمة حلظر االختفاء القسري ومنعه يف أي إقليم 

 قانوناً يعترب التعـذيب جرميـة يف         الدولة  بأن تسن  جلنة مناهضة التعذيب  وأوصت    -٣٢
تتحرى عن اجلناة وحتـاكمهم وتعاقبـهم       أن  و مع االتفاقية القانون اجلنائي االحتادي متاشياً     

 .)٧٩(مبوجب القانون االحتادي املتعلق باالختصاص اجلنائي خارج اإلقليم يف جمال التعـذيب           
 أحكاماً قانونية واضحة لتنفيذ مبدأ احلظـر املطلـق           الدولة وأوصت اللجنة أيضا بأن تعتمد    
  .)٨٠(للتعذيب دون أي إمكانية لتقييده

 وجلنـة مناهـضة     )٨١(، أعربت اللجنة املعنية حبقـوق اإلنـسان       ٢٠٠٦ويف عام     -٣٣
وأعربت اللجنـة املعنيـة     . أساليب استجواب مطوَّرة   عن قلقهما إزاء استخدام      )٨٢(التعذيب

االعتراف بأن هذه األساليب تنتـهك   الدولةحبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء أمور منها رفض 
إلغاء كل أسلوب من أسـاليب      ناهضة التعذيب الدولة إىل      ودعت جلنة م   .)٨٣(حظر التعذيب 

مجيع أماكن االحتجاز اليت    إنسانية أو مهينة يف      االستجواب ميثل معاملة أو عقوبة قاسية أو ال       
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. )٨٥( وقدم املكلفون بالواليات اخلمس توصـية مـشاهبة        .)٨٤(ختضع لسلطتها الفعلية  
 واللجنـة املعنيـة     )٨٦(اهضة التعذيب وأرسلت الواليات ملتحدة رد متابعة إىل جلنة من       

وأرسلت رسالة أيضا إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بشأن         . )٨٧(حبقوق اإلنسان 
  .)٨٨(تقرير املكلفني بالواليات اخلمس

 القلق إزاء أعمال التعذيب أو سوء املعاملة الـيت           عن  جلنة مناهضة التعذيب   وعّبرت  -٣٤
موظفيها املدنيني يف أفغانـستان والعـراق       بعض  لدولة أو    ل التابعيش  اجلارتكبها بعض أفراد    

 تدابري فورية الستئصال مجيع أشكال التعذيب وسوء املعاملة الـيت            الدولة بأن تتخذ وأوصت  
واليتها، وينبغي  ل  احملتجزين يف أي إقليم خيضع     ميارسها أفراد اجليش أو املوظفون املدنيون حبق      

املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق       وحض   .)٨٩(مال حتقيقا شا  أن حتقق يف تلك األعمال    
تؤّمن تقيد   الواليات املتحدة على أن      اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب      

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ٧مجيع مسؤوليها ووكاالهتا باملعايري الدولية، مبا فيها املادة         
 املشتركة بـني    ٣سلح، املادة   املرتاع  الاهضة التعذيب؛ ويف إطار     املدنية والسياسية واتفاقية من   

  .)٩٠(اتفاقيات جنيف
 إىل  ٢٠١٠مارس  /وأشارت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان يف آذار          -٣٥

أنه ينبغي للواليات املتحدة أن جتري حتقيقات شاملة يف ادعاءات التعـذيب واالحتجـاز يف              
  .)٩١(غوانتانامو وباغرام

وساور جلنة مناهضة التعذيب القلق إزاء املزاعم القائلة إن الدولة الطرف أنـشأت               -٣٦
مرافق احتجاز سرية وأن احملتجزين يف تلك املرافق قد حيتجزون لفترات طويلة ويتعرضـون              

وأوصت جلنة  . )٩٣(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن هواجس مشاهبة       . )٩٢(للتعذيب
يب بالتحقيق يف وجود مثل هذه املرافق والكشف عنها وبيان الـسلطة الـيت              مناهضة التعذ 

 هذه املمارسة    الدولة بأن توقف ت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      وأوص. )٩٤(أنشئت يف ظلها  
 احملتجزين وأن تضمن هلم، بصرف النظـر        ية للصليب األمحر إمكانية زيارة    وتتيح للجنة الدول  

 وردت الواليات املتحـدة     .)٩٥( الدائم والكامل حبماية القانون    عن مكان احتجازهم، التمتع   
املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة حقـوق         وقدم  . )٩٦(على اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    

  .)٩٧( توصيات مشاهبةاإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب
عـدم اإلعـادة    بلتـزام   الترى أن ا  وتشعر جلنة مناهضة التعذيب بالقلق ألن الدولة          -٣٧

القسرية ال يشمل األشخاص احملتجزين خارج إقليمها وتشعر بالقلق أيضا إزاء تسليم            
وأوصت، يف  . الدولة املتهمني إىل دول يواجهون فيها خطراً حقيقياً بالتعرض للتعذيب         

 وأثارت  .)٩٨(القسرية اإلعادة ، بأن يتمكن املتهمون من الطعن يف قرارات        به  أوصت مجلة ما 
 وجلنة القضاء على التمييـز العنـصري هـواجس          )٩٩(كل من اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     

 واللجنة املعنيـة    )١٠١( من جلنة مناهضة التعذيب    وأجابت الواليات املتحدة كالً   . )١٠٠(مشاهبة
  .)١٠٢(حبقوق اإلنسان
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روف االحتجـاز يف     ظ  بدقة  الدولة تعاينوأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن         -٣٨
يـة ضـمان معاملـة      السجون، وال سيما يف السجون ذات احلراسة األمنية القـصوى، بغ          

قواعد األمم املتحدة النموذجية الـدنيا      ن العهد و   م ١٠ وفقاً للمادة    احلرية فاقدياألشخاص  
     نـع                        التدابري املناسبة مل            الدولة     تنفذ    أن   ب  وأوصت جلنة مناهضة التعذيب    .)١٠٣(ملعاملة السجناء 

   . )   ١٠٤ (             مراكز االحتجاز    مجيع                         مجيع أشكال العنف اجلنسي يف 
 أنطونيو  السيدجتريدإن : وأبدى الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي الرأي التايل        -٣٩

  والسيد جرياردو هرنانديز نورديلو والسيد فرناندو غونزاليز لورت    والسيد هريروس رودرجييز 
 إجراء تعسفي ينتـهك      من حرياهتم  رينيه غونزاليز شويريت    والسيد رامون البانينو ساالزار  

وطلب الفريق العامل من  .)١٠٥( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     ١٤املادة  
  .)١٠٦(احلكومة اختاذ اخلطوات الالزمة لتصحيح هذا الوضع

الغتصاب والعنف وظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري تشعر بالقلق إزاء أفعال ا  -٤٠
اجلنسي اليت تتعرض هلا نساء األقليات، وال سيما نساء اهلنود األمريكيني والسكان األصليني             

تبـذل الدولـة     يف أالسكا والعامالت املهاجرات، وخباصة العامالت املرتليات وأوصت بأن        
  .)١٠٧(نع ممارسة العنف عليهناملزيد من اجلهود مل

وق اإلنسان علما بقلق باملزاعم اليت تتحدث عن جـرائم          وأحاطت اللجنة املعنية حبق     -٤١
العنف اليت ارتكبها أشخاص، منهم موظفون مكلفون بإنفاذ القوانني، حبق أشـخاص ذوي             

  .)١٠٨(ميول جنسية شاذة
احملتجزين لفترات طويلة مـن       األطفال  بالقلق إزاء كثرة   وتشعر جلنة حقوق الطفل     -٤٢
وقد يكونون  ات املتحدة يف العراق وأفغانستان،      يريها الوالي يف مرافق االحتجاز اليت تد     الزمن

إنسانية أو مهينة، دون أن يتمكنوا من احلصول علـى خـدمات    تعرضوا ملعاملة قاسية أو ال 
وأوصت اللجنة، يف   . )١٠٩(استشارية قانونية واالستفادة من التدابري اليت تساعدهم على التعايف        

دوريـاً   وضمان إعادة النظر   فال إالّ للضرورة القصوى    عدم احتجاز األط   مجلة أمور، بضمان  
  .)١١٠(يف احتجازهم 

 ملنع إساءة معاملة األطفـال      بالقلق إزاء أمور منها أن اجلهود املبذولة       اللجنة   وتشعر  -٤٣
  وأوصت )١١١( من األطفال املعرضني للمخاطر    عريضة مبا فيه الكفاية فئات      تشملال   وإمهاهلم

  .)١١٢(تغالل األطفال ومساعدة الضحاياباختاذ تدابري ملنع اس
، علـى   ٢٠١٠وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية الواليات املتحدة، يف عام             -٤٤

 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر أسـوأ          ١اختاذ تدابري فورية وفعالة للتقيد باملادة       
، ملنع اشـتغال األطفـال      )د(٣، اليت تقرأ مقترنة باملادة      )١٨٢رقم  (أشكال عمل األطفال    

  .)١١٣(بأعمال خطرة يف الزراعة
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  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
، رحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بقـرار        ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٢يف    -٤٥

 حظـر أسـاليب     هـا رارإدارة الواليات املتحدة إغالق مركز احتجاز غوانتانامو وكذلك ق        
ودعت إىل إعادة النظر يف هنج الواليات املتحـدة يف          . االستجواب اليت ختل بالقانون الدويل    

  .)١١٤("التسليم" ويف ممارسة ،بلدان أخرىبجمال احتجاز أفراد يف اخلارج 
، رحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنـسان بقـرار         ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ويف    -٤٦

 ومؤداه أنـه حيـق للمحتجـزين        بومدين ضد بوش  ملتحدة العليا يف قضية     حمكمة الواليات ا  
وأعربت . األجانب يف غوانتانامو الطعن يف احتجازهم مبوجب أمر إحضار يف احملاكم املدنية           

  .)١١٥( يف وضع كل واحد من احملتجزينبسرعة عن أملها أن تتمكن احملاكم املدنية من النظر
 عـن احتجـاز أي شـخص يف          الدولة  تكف  بأن وأوصت جلنة مناهضة التعذيب     -٤٧

غوانتانامو وإغالق مرفق االحتجاز هذا والسماح للمحتجزين باللجوء إىل القضاء أو اإلفراج            
. )١١٧(وقدم املكلفون بالواليات اخلمس توصيات مـشاهبة      . )١١٦(عنهم يف أقرب وقت ممكن    

ص املعين بتعزيز ومحاية حقوق     ودعا كل من املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب واملقرر اخلا         
اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب إىل أن تكفل احلكومة عدم نقل أي              

وقدمت الواليات املتحـدة إىل     . )١١٨(شخص قسًرا إىل دولة أخرى قد يتعرض فيها للتعذيب        
 بـشأن تقريـر      وأرسلت رسالة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان       )١١٩(اللجنة رد متابعة  

  .)١٢٠(املكلفني بالواليات اخلمس
 حتقيقات فورية ومستقلة يف      الدولة بأن ُتجري  وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٤٨

االدعاءات املتعلقة بالوفيات املشبوهة أثناء االحتجاز وحباالت التعذيب وسوء املعاملة الـيت            
الواليات املتحدة أو املوظفون املتعاقدون     ميارسها املوظفون العسكريون وغري العسكريني من       

 خـارج   الواقعةيف منشآت االحتجاز يف غوانتانامو وأفغانستان والعراق وغريها من األماكن           
وقدم . )١٢١(حماكمة املسؤولني ومعاقبتهم  الدولة   أيضا بأن تكفل     ، وأوصت الواليات املتحدة 

 توصـيات   إجراءات موجزة أو تعسفا   حباالت اإلعدام خارج القضاء أو ب     املقرر اخلاص املعين    
  .)١٢٣(وقدمت الواليات املتحدة رد متابعة إىل اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان. )١٢٢(مشاهبة
، أوصت جلنة مناهضة التعذيب بأن تتـيح  ٢٠٠٥قانون معاملة احملتجزين لعام   وعن    -٤٩

  الدولة ضا بأن تتأكد  وأوصت أي  .)١٢٤(راءات مستقلة إلعادة النظر   إج جلميع احملتجزين الدولة  
 متوافرة جلميع ضـحايا      والتعويض وإعادة التأهيل على أكمل وجه      من أن آليات جرب الضرر    

وقال املكلفون بالواليات اخلمس إنه ينبغـي للواليـات         . )١٢٥( أعمال التعذيب أو االعتداء   
 مـن   ١٤وفقاً للمـادة     جلميع ضحايا التعذيب  ناسب  املعادل و التعويض  املتحدة أن تكفل ال   

 وأرسلت  .)١٢٦( على أكمل وجه   ممبا يف ذلك وسائل إعادة تأهيله     اتفاقية مناهضة التعذيب،    
الواليات املتحدة رسالة إىل املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبـصوص تقريـر املكلفـني              

  .)١٢٧(بالواليات اخلمس
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جزة وقال املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات مو            -٥٠
أو تعسفا إن الواليات املتحدة ملزمة مبقتضى القانون الدويل بأن تؤّمن حماكمات عادلة 
للمحتجزين بغض النظر عما إذا كان من املقرر حماكمتهم عن جـرائم يـدعى أهنـا                

  .)١٢٨(أثناء نزاع مسلحارتكبت يف السلم أو 
وفيما خيص األشخاص احملتجزين يف غوانتانامو، شعرت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    -٥١

بالقلق ألن اإلجراءات املتخذة أمام اهليئات القضائية املعنية مبراجعة وضع املقـاتلني وأمـام              
جمالس املراجعة اإلدارية املكلفة بتحديد وضع احملتجزين ومراجعته قد ال ُتـوفِّر الـضمانات              

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضا ألن ظروف االحتجاز يف أمـاكن           . افية للمحاكمة العادلة  الك
وأعربـت جلنـة    . )١٢٩(أخرى، مثل أفغانستان والعراق، تراجعها آليات توفر ضمانات أقل        

  .)١٣٠(مناهضة التعذيب عن هواجس مشاهبة
 األساسية  وأوصى املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات          -٥٢

احملاربني األعداء  "يف سياق مكافحة اإلرهاب بالتخلي عن تصنيف األشخاص يف خانة           
ودعا الواليات املتحدة إىل اإلفراج عن احملتجزين يف إطـار هـذا            ". للقانون املخالفني

  .)١٣٢(وقدمت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصية مشاهبة. )١٣١(التصنيف أو حماكمتهم
 جلنة خرباء منظمة العمل الدولية من احلكومة إمدادها مبعلومـات عـن أي           وطلبت  -٥٣

تدابري اختذهتا للتأكد من عدم وجود أي متييز عند إصدار أحكام بالسجن تشتمل على واجب         
وأعرب فريق اخلرباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي عن قلقه إزاء            . )١٣٣(أداء عمل 

ر باألمريكيني من أصل أفريقي، سيما معـدالت احلـبس غـري         جوانب من إقامة العدل تض    
  .)١٣٤(املتناسبة مقارنة بباقي السكان

  احلق يف اخلصوصية  -٤  
تشعر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق ألن الدولة رصدت، وال تـزال ترصـد،            -٥٤

ة أو رقابـة    اتصاالت األفراد اخلاصة داخل الواليات املتحدة وخارجها دون أي رقابة قضائي          
 من عدم حدوث أي خرق حلقوق األفراد         الدولة وأوصت اللجنة بأن تتأكد   . مستقلة أخرى 

ألفراد ا حقوق وأن حتترم القانون، وجييزهايف اخلصوصية إال ألسباب متليها الضرورة القصوى     
  .)١٣٥(يف هذا الشأن

  حرية التعبري  -٥  
عين بتعزيـز ومحايـة حقـوق       ، وجه املقرر اخلاص امل    ٢٠٠٦سبتمرب  / أيلول ٢٥يف    -٥٥

اإلنسان يف حرية الرأي والتعبري نداء عاجال يتعلق بسجن صحايف مستقل بسبب رفضه إمداد              
وردت . هيئة حملفني كربى بتسجيالت فيديو غري حمرَّرة عن مظاهرة يف سان فرانسيـسكو            

  .)١٣٦(احلكومة على هذا البالغ
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ص، مبعّية املقرر اخلاص املعين     ، وجه نفس املقرر اخلا    ٢٠٠٧أغسطس  / آب ٢٤ويف    -٥٦
بالصحة واملقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب، نداء عاجال يتعلق مبصور تلفزيوين احتجـز يف      

  .)١٣٨(وردت احلكومة على هذا البالغ. )١٣٧(٢٠٠٢يونيه /غوانتانامو منذ حزيران

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
رباء العامل املعين باملنحدرين من أصل أفريقي إن نـسبة األمـريكيني            قال فريق اخل    -٥٧

 ميثلون  افإذا كانو . املنحدرين من أصل أفريقي يف العمالة ال تزال متدنية مقارنة بغريهم          
 يف  ١٨ بلغـت    نسبة العاطلني منهم   فإن   ٢٠٠٩ يف املائة من القوة العاملة يف عام         ١١

 ٢٧ العاطلون عن العمل ملدة تـصل إىل      (لعاطلني ملدة طويلة     ا بالنظر إىل  يف املائة    ٢٥املائة و 
  .)١٣٩()أسبوعا أو أكثر

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن أسفها ألن العاملني املنتمني إىل   -٥٨
أقليات، وال سيما النساء والعمال املهاجرين غري احلاملني وثائق هويـة، ال يزالـون              

  .)١٤٠(لة ولتجاوزات يف أماكن العمليتعرضون للتمييز يف املعام

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
أشارت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل ارتفاع معدالت احلمل غري املقصود              -٥٩

ومعدالت اإلجهاض يف صفوف األمريكيات املنحدرات من أصل أفريقي، وتزايـد أوجـه             
الت اإلصابة بفريوس العوز املناعي البشري يف صفوف نـساء األقليـات،            التفاوت يف معد  

ملعاجلة أوجه التفاوت العرقي الواسع واملستمر يف ميدان         وأوصت باالستمرار يف بذل اجلهود    
  .)١٤١(الصحة اجلنسية واإلجنابية

الت ووجد الفريق االستشاري املعين باإلخالء القسري التابع ملوئل األمم املتحدة حا            -٦٠
إجالء قسري كان سببها، يف مجلة أسباب، هدم املساكن العامة والتوزيع غري العادل ألموال              

  .)١٤٢(اإلنعاش بعد اإلعصار
ورأى املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق أن أزمة املساكن امليسورة تفرض التوقف              -٦١

 )١٤٣(الـساكنني   فورا عن هدم املساكن العامة والتخلص منها حىت ُتكفل العـودة جلميـع              
وأوصى بأن يشارك املقيمون يف مساكن عامة مشاركة فعالة يف عملية اختاذ القرارات الـيت               

  .)١٤٤(تؤثر يف حصوهلم على مساكن
وحثت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة على تكثيف جهودها الراميـة إىل               -٦٢

وقالـت  . )١٤٥(اإلثين والقـومي  احلد من ظاهرة الفصل السكين القائم على األصل العرقي و         
اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إهنا تشعر بالقلق إزاء ما ورد عليها من تقارير تفيد بأن زهـاء                 

 يف املائة من املشردين هم أمريكيون من أصل أفريقي رغم أن نسبتهم يف سكان الواليات             ٥٠
  .)١٤٦( يف املائة١٢املتحدة ال تتجاوز 
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  احلق يف التعليم  -٨  
ظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري تشعر بالقلق إزاء استمرار الفصل العرقـي               -٦٣

 تعزيز  تستهدفاستراتيجيات فعالة    حبكم الواقع يف املدارس العامة وأوصت بأن تضع الدولة        
وأثارت اللجنة املعنية . )١٤٧( الفصل العرقي يف املدارس وتوفري فرص تعليم متكافئة القضاء على 
  .)١٤٨(٢٠٠٦يف عام  سان هواجس مشاهبةحبقوق اإلن

  األقليات والشعوب األصلية  -٩  
 ، بأن تعترف بهأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري الدولة، يف مجلة ما أوصت  -٦٤

 وبـأن تتـشاور     رات اليت ختصهم   حبق األمريكيني األصليني يف املشاركة يف اختاذ القرا        الدولة
 يف أراضيهم وبأن يكون إعالن األمم املتحدة         وتنفيذه شاطمعهم حبسن نية قبل اعتماد أي ن      

  الـشعوب األصـلية    جتاه  دليالً لتفسري التزامات الدولة    )١٤٩(بشأن حقوق الشعوب األصلية   
  .)١٥٠(مبوجب االتفاقية

    املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  
ق إزاء قوانني الواليات    قالت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني إهنا تشعر بالقل          -٦٥

. املتحدة يف جمايل اهلجرة واللجوء اليت ُعدلت بطرائق شىت ختـالف املعـايري الدوليـة              
وحضت الدولة على أال تشترط اللوائح التنفيذية اجلديدة املتعلقة بـاللجوء، املقـرر             

  .)١٥١(، شروطا مفرطة يف التشدد الستيفاء تعريف الالجئ٢٠١٠صدورها يف عام 
 أجنبيـا يف    ٣٨٠ ٠٠٠رت املفوضية إىل أن الدولة حتتجز حاليا أكثـر مـن            وأشا  -٦٦

 مرفق، معظمها يوجـد يف منـاطق        ٣٠٠الواليات املتحدة قصد طردهم مستعملةً أكثر من        
وحثت الواليات املتحدة على أن توفر متثيال قانونيا جلميع األطفـال ملتمـسي             . )١٥٢(نائية

  .)١٥٣(هلجرة بغرض طردهماللجوء أو الذين ميثلون أمام حماكم ا
وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين بأن يكون للمهاجرين            -٦٧

وينبغي عدم احتجاز املهاجرات    . )١٥٤(احملتجزين بغرض طردهم احلق يف توكيل حمامني      
وينبغي إيداع األطفـال يف     . )١٥٥(اللوايت يعانني آثار االضطهاد أو االعتداء أو احلوامل       

  .)١٥٦(افق شبه عائليةمر
شؤون الالجئني الواليات املتحدة علـى أن تـوفر   ل  األمم املتحدة  وحضت مفوضية   -٦٨

أما من قد ال يكونون     . سبيال إىل حصول عدميي اجلنسية على صفة قانونية دائمة داخل البالد          
مؤهلني للحصول على هذه الصفة، فأوصت باعتماد إصالحات إدارية مقترحـة لتخفيـف             

  .)١٥٧(د املفروضة على عدميي اجلنسيةالقيو
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  املشردون داخليا  -١١  
قال ممثل األمني العام املعين حبقوق اإلنسان للمشردين داخليا، يف أعقـاب إعـصار      -٦٩

 ينتمون إىل أقليات عرقية      املشردون داخليا الذين   واجههاالتحديات الرئيسية اليت ي    كاترينا، إن 
 والعائدات  ،احلصول على عمل   و ،كن الئق بأسعار معقولة    س  توفري تكمن يف يعانون الفقر   أو  

  .)١٥٨( املتوسط والبعيدى على املداآلفاق املسدودة واملتدنية
 قلقة إزاء أصحاب الدخل املنخفض من       وظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٧٠

عـد  األمريكيني املنحدرين من أصول أفريقية، الذين ال يزال عدد كثري منهم مشرداً ب            
مزيداً من اجلهود لتيسري عودهتم إىل ديارهم       الدولة  بأن تبذل   إعصار كاترينا وأوصت    

اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    و. )١٥٩(أو ضمان حصوهلم على سكن الئق ميسور التكلفة       
وأبلغت الواليات املتحدة عن التدابري     . )١٦٠(اهلواجس نفسها وقدمت توصية مشاهبة    تساورها  

ساعدة الضحايا يف رد املتابعة الذي أرسلته إىل كل من جلنة القضاء على التمييز              اليت اختذهتا مل  
  .)١٦٢( واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان)١٦١(العنصري

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
حث املقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق              -٧١

" اإلرهاب احمللي "و" اإلرهاب الدويل  "تعاريفكومة على تضييق نطاق     مكافحة اإلرهاب احل  
يقتصر على نوع السلوك    و  يضفي عليها الدقة   على حنو " الدعم املادي للمنظمات اإلرهابية   "و

  .)١٦٣( عند مكافحة اإلرهابقمعهالذي حدد جملس األمن أنه سلوك جيب 
 إزاء التعـاريف الفـضفاضة      وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها        - ٧٢

احملتملة لإلرهاب مبوجب القانون احمللي وأوصت بأن تقتصر التشريعات املعتمدة على           
شؤون ل  األمم املتحدة  وقدمت مفوضية . )١٦٤(اجلرائم اليت ميكن تربير مماثلتها باإلرهاب     

  .)١٦٥(الالجئني توصية مشاهبة
 عليها من تقارير تفيد بأن عددا كبريا        وأضافت اللجنة أهنا تشعر بالقلق إزاء ما ورد         -٧٣

 ١١من املواطنني غري األمريكيني املشتبه يف ارتكاهبم جرائم إرهابية احتجزوا عقب هجمات             
سبتمرب لفترات طويلة عمالً بقوانني اهلجرة بضمانات أقل من تلك اليت ُتمنح يف إطار              /أيلول

  .)١٦٦(اإلجراءات اجلنائية
 محدان ضد رامسفيلدينبغي تنفيذ قرار احملكمة العليا يف قضية وأشارت اللجنة إىل أنه   -٧٤

 من ِقَبـل  الذي يقضي بضرورة حماكمة حمتجزي غوانتانامو املتهمني بارتكاب جرائم إرهابية           
  .)١٦٨( وقدمت الواليات املتحدة إىل اللجنة رد متابعة.)١٦٧(حمكمة مشكلة حسب األصول
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  التحديات واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات و  -ثالثاً   
تالحظ جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح العمل الذي اضطلعت بـه              - ٧٥

 مسؤوليات يف ميدان القضاء علـى       تتحملاإلدارات والوكاالت التنفيذية اليت      خمتلف
التمييز العنصري، ومن بينها شعبة احلقوق املدنية التابعة لوزارة العدل ووزارة السكن            

  .)١٦٩(حلضريةوالتنمية ا
لورانس وآخرين  ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقرار احملكمة العليا يف قضية             -٧٦

، الذي قضى بعدم دستورية التشريع الذي ُيجّرم العالقات اجلنـسية           )٢٠٠٣ (ضد تكساس 
  .)١٧٠(اللواطية والسحاقية بني البالغني املتراضني

ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف        وحّدد املقرر اخلاص املعين بتعزيز        -٧٧
سياق مكافحة اإلرهاب عناصر مكّونة ألفضل املمارسات يف مكافحة الواليـات املتحـدة             

وحدد يف املقابل حاالت خطرية من التعارض بني        . لإلرهاب، منها تعويض ضحايا اإلرهاب    
  .)١٧١(حة اإلرهابااللتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وقوانني وممارسات مكاف

يقدم إىل أكثـر    " برنامج تعديل قروض السكن   "وقال موئل األمم املتحدة إن        - ٧٨
ومينع قانون اإلسـكان العـادل      .  مليون مقترض عروضا الختبار التعديالت     ١,٢  من

التمييز يف اإلسكان بسبب العرق أو اللون أو األصل القـومي أو الـدين أو اجلـنس                 
  .)١٧٢(اقةالوضع العائلي أو اإلع  أو

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  تعهدات الدولة  - ألف  
االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال       إن الواليات املتحدة، بصفتها طرفا يف         -٧٩

التركيز على إزالـة    ي  وينبغ. ه االتفاقية بالكامل  ملتزمة بتحقيق أهداف هذ   ،  التمييز العنصري 
على مواجهة الواقع املتمثل يف اسـتمرار التمييـز         وتبقية أمام املساواة    املقانونية  العوائق  ال كل

لنظر يف إمكانية   ا ب  ملتزمة أيضا  الواليات املتحدة  و .والالمساواة داخل املؤسسات واجملتمعات   
التمييز ضـد  مجيع أشكال  اتفاقية القضاء على منهاى معاهدات حقوق اإلنسان،  التصديق عل 

ـ  سـتخدام التمييز يف اال   بشأن ١١١ رقم    منظمة العمل الدولية   املرأة واتفاقية  ، دون  ة واملهن
 بالتعاون مع آليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان،         هي ملتزمة أيضا  و .االقتصار عليهما 

وكذلك مع جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان واهليئات اإلقليميـة األخـرى حلقـوق              
  .)١٧٣(وارات واستقبال الزياراتوإجراء احل بالرد على االستفسارات ، وذلكاإلنسان
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  توصيات حمددة للمتابعة  - باء  
ها كل من جلنة مناهضة تقدمت الواليات املتحدة معلومات عن تدابري املتابعة اليت طلب  -٨٠

 )١٧٦(إلنـسان  واللجنة املعنية حبقوق ا    )١٧٥( وجلنة القضاء على التمييز العنصري     ،)١٧٤(التعذيب
 ٢٠٠٧نـوفمرب  /، وتشرين الثاين)١٧٨(٢٠٠٩يناير /، وكانون الثاين)١٧٧(٢٠٠٧يوله  /يف متوز 
  .التوايل على )١٧٩(٢٠٠٩يوليه /ومتوز

  بناء القدرات واملساعدة القانونية  - خامساً 
  .ال ينطبق
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in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
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 8 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, 

paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that 
has signed, ratified or acceded to the Covenant”. 
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