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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة التاسعة
  ٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٢-١جنيف، 

من ) ج(١٥قوق اإلنسان وفقاً للفقرة     موجز أعدته املفوضية السامية حل        
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  * األمريكيةاملتحدةالواليات     

من أصحاب املصلحة إىل     ١٠٣ املقدمة من    )١(هذا التقرير هو موجز للورقات      
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامـة الـيت         . عملية االستعراض الدوري الشامل   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهـات نظـر أو           . قوق اإلنسان اعتمدها جملس ح  
اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيمـا              

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجـع         قد  و. يتصل مبطالبات حمددة  
وقد يعـزى   . ما أمكن ذلك  املعلومات الواردة يف التقرير، ومل ُتغيَّر النصوص األصلية         

االفتقار إىل املعلومات بشأن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل إىل عـدم               
وتتاح على املوقع الشبكي    . تقدمي أصحاب املصلحة لورقات بشأن هذه املسائل بعينها       

وقـد  . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الـواردة  
  . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنواتدورية إعداد التقرير أن روعي يف

  

__________ 

  . مل ُتحرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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   واإلطار املعلومات األساسية  - أوالً

  نطاق االلتزامات الدولية   - لفأ  
 على صـكوك حقـوق      الشروع يف برنامج للتصديق   بأوصت منظمة العفو الدولية       -١

حقـوق  واتفاقيـة   ،  التمييز ضد املرأة  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال       مبا يف ذلك     اإلنسان،
الربوتوكـول  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، و        والطفل،  

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء       واالختياري التفاقية مناهضة التعذيب،     
قية األمريكية حلقوق اإلنسان،    الدولية، واالتفا العدل  القسري، ونظام روما األساسي حملكمة      

القـانون  ، وبضمان تنفيذ هذه الصكوك وغريهـا يف إطـار           داتواتفاقية فيينا لقانون املعاه   
الواليات املتحدة مل تصدق بعد     أن  جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      وأفادت  . )٢(احمللي

  . )٣(على أي من صكوك حقوق اإلنسان اإلقليمية
 واملواد الـيت    ة االختياري تاملوافقة على الربوتوكوال  بريات األربع   وأوصى منتدى احل    -٢
  . )٤(فرديةالشكاوى التقدمي  تيحت
الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان    وى ائتالف حقوق اإلنسان للشعوب األوىل       وأوص  -٣
إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية دون        يف ماين بإقرار    األسقفية  األبرشية  و
ت الشبكة األمريكية حلقوق    ودع. )٥(الشراكة مع الشعوب األصلية   تنفيذه بالكامل ب  ، وب فظحت

جتاه لزمة قانونا   التعهدات امل تفسري  يف  استخدام اإلعالن كدليل    اإلنسان الواليات املتحدة إىل     
  . )٦(الشعوب األصلية

ـ    والشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان     وأوصت    -٤ يـع  سحب مج منظمة العفو الدولية ب
ـ               ض والتحفظات والتفامهات واإلعالنـات الـيت تقـوض االمتثـال للمعاهـدات أو تق

  . )٧(وغرضها موضوعها
بتطبيـق القـانون   االعتراف  ب  الدولية حلقوقينياوأوصت منظمة العفو الدولية وجلنة        -٥

الدويل حلقوق اإلنسان ووضعه موضع التنفيذ خارج احلدود الوطنية فيما يتعلق باألعمال اليت             
 مجيـع   يفخيضعون لـسيطرهتم الفعليـة      وأفراد  أقاليم  قوم هبا العسكريون األمريكيون إزاء      ي

قوق اإلنسان والقانون اإلنساين الـدويل يف      بالتطبيق املزدوج للقانون الدويل حل    و؛  )٨(األوقات
  . )٩(حالة الرتاعات املسلحة

ية الواليـات   مسؤولأخرى  وأكد مركز حفظ البيئة واحملميات يف العراق ومنظمات           -٦
قوق اإلنـسان   القانون الدويل حل  لوفاء بالتزاماهتا املنبثقة عن     عن ا املتحدة باعتبارها قوة حمتلة     

  . )١٠( اليت ُترتكب يف هذا اجملالنتهاكاتضرورة مساءلتها عن اال، و الدويلوالقانون اإلنساين
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ينت بالفعـل،    الواليات املتحدة ب   مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية أن    والحظ    -٧
 اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،        العهد الدويل من خالل توقيعها على     

االلتـزام  نيتها  ،   القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        واتفاقية ،اتفاقية حقوق الطفل  و
  . )١١(هاضاغرأفها واهدأوعدم انتهاك   هذه الصكوكبأحكام

بـد نيتـها    مل تُ الواليات املتحـدة     ية حلقوق اإلنسان أن   والحظت الشبكة األمريك    -٨
.  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة         لتصديق على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية     ا

ه الحظت أن لكنها  على التوقيع على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،         وأثنت الشبكة   
   .)١٢(مل يتم التصديق عليها بعد

  الدستوري والتشريعي اإلطار   - اءب  
لدى الواليات املتحدة، على املستوى احمللـي،       منظمة العفو الدولية إىل أن      أشارت    -٩

سبل االنتصاف ماية حقوق اإلنسان وتوفري املعنية حبالعديد من القوانني واآلليات واملؤسسات    
القـوانني   ال تستويف هـذه   ومع ذلك،   . انتهاك دستور الواليات املتحدة   عندما يتعلق األمر ب   

. )١٣(هيئات رصد تنفيذ املعاهدات   كما الحظت   واملمارسات املعايري الدولية حلقوق اإلنسان،      
يـشمل   الدسـتور    ه على الرغم من كون    أنت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان إىل       وأشار

أصـدرت  وقد  . )١٤( غري قابلة للتنفيذ الذايت    املعاهداتاملصدق عليها، فإن    الدولية  املعاهدات  
الـيت تكـون    أن احلكومة االحتادية ستطبق فقط املعاهـدات        يفيد ب الواليات املتحدة إعالنا    

عائقـا  ، ووضـعت بـذلك نظامهـا االحتـادي          "واليتها القضائية "ب أحكامها مشمولة   
  . )١٥(التنفيذ أمام
من التماس  ألفراد  متكن ا إصدار تشريعات   بمعهد حقوق اإلنسان واألعمال     وأوصى    -١٠
مبوجب قانون الواليات املتحدة عن انتهاكات حقوق اإلنسان اليت         ات  تعويضحلصول على   ا

  . )١٦(شركات أمريكية يف الداخل واخلارجتضلع فيها 
أن املشاكل القانونية واهليكليـة     عنها  حقوق املعوقني والدفاع    صندوق تعليم   وأشار    -١١

  . )١٧(ية اإلنسانهمحبقوقاألشخاص ذوي اإلعاقة ثغرات يف متتع تؤدي إىل 

   اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  - جيم  
النهوض حبقوق اإلنسان يف    ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان أن ما يعرقل         الحظ  -١٢

رصد االمتثال ملعايري حقـوق     تالواليات املتحدة هو عدم وجود جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان          
على مـستوى  حقوق اإلنسان إعمال جل اتباع هنج منسق من أ    تضمن  اإلنسان أو آلية فعالة     

  . )١٨(االحتاد والوالية وعلى املستوى احمللي
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مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    استحداث  منتدى احلريات األربع إىل ضرورة      وأشار    -١٣
وفقا ملبادئ باريس وإىل أن جلنة احلقوق املدنية ميكن أن تسهل احلوار الـوطين يف أعقـاب                 

  . )١٩(االستعراض الدوري الشامل
الفريق العامـل   أن يكون   إصدار أمر تنفيذي لضمان     بوأوصت منظمة العفو الدولية       -١٤

واإلدارات هيئة تنسيق بـني الوكـاالت       املشترك بني الوكاالت مبثابة     املعين حبقوق اإلنسان    
وبـإجراء  ؛  اإلنـسان حقـوق   يف جمال   الواليات املتحدة   إلنفاذ وإعمال التزامات    االحتادية  

اسات إلزامية لتحديد األثر على حقوق اإلنسان ضماناً التـساق سياسـات            تقييمات ودر 
مع التزامات الواليـات املتحـدة      احلكومة والتشريعات اليت مل تصدر بعد واللوائح التنظيمية         

ن التزامات حقـوق اإلنـسان      ون العام واملفتشوباشتراط أن يدرج     ؛قوق اإلنسان املتعلقة حب 
 هـا؛  وبراجم اسياسـاهت وأجهزة احلكومة   وحتقيقات   اتعراضاستت اخلاصة هبا يف     والتحليال

  . )٢٠(احملليةاحلكومات وضمان التعاون بني احلكومة االحتادية وحكومات الواليات و
عملية فعالة وشاملة ملتابعـة     ى مركز احلقوق االقتصادية واالجتماعية بإرساء       أوصو  -١٥

  . )٢١(التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل

  تدابري السياسة العامة   - الد  
اعتماد خطة عمل وطنية حول التمييـز       الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان ب    أوصت    -١٦

ملعرفـة  الـسياسات واملمارسـات     مراجعـة   مـن خالهلـا     يـتم   ، وعملية   )٢٢(العنصري
  . )٢٣(تمييزيال هاأثر
 املتحدة تركـز    سياسة مالية واقتصادية كلية يف الواليات     اعتماد  ب الشبكةأوصت  و  -١٧

  . )٢٤(حقوق اإلنسانعلى 
آلية مساءلة الشركات فيما يتعلق حبقوق      تحسني  باملساءلة  املعين ب ستشار  املوأوصى    -١٨

ألعمـال  سياسـة عامـة ل    وضـع   ى معهد حقوق اإلنسان واألعمال ب     أوصو. )٢٥(اإلنسان
  . )٢٦(اإلنسان وحقوق

يف املساعدة الدولية يقوم    تماد هنج    باع والعدالة العاملية مركز حقوق اإلنسان    وأوصى    -١٩
  . )٢٧(على حقوق اإلنسان

 ةخماوف بشأن تعديل هيلمز على قانون املـساعد       العاملية عن   لعدالة  امركز  وأعرب    -٢٠
 كوسـيلة   يقضي مبنع استخدام أموال الواليات املتحدة لـدعم اإلجهـاض         الذي  اخلارجية  
  .)٢٨(األسرة لتنظيم
تقريـرا عـن     خطة العمل العاملية   - مات وامللكية الفكرية  وقدم برنامج عدالة املعلو     -٢١

اللـوائح  التفاقات التجارية واملساعدات اخلارجية من أجل تعزيز لاستخدام الواليات املتحدة  
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سكان البلدان  حصول  اليت تقيد   املستحضرات الصيدالنية   التنظيمية املتعلقة بامللكية الفكرية و    
  . )٢٩(كلفة التيسورةاملعلى األدوية النامية 
اليـات املتحـدة   ىل عدم وفاء الو   إ اجلمعية الوطنية لالقتصاديني واحملاسبني   وأشارت    -٢٢

 يف املائـة مـن النـاتج        ٠,١٦ األمريكية بالتزامها باملساعدة اإلمنائيـة الـيت ال تتجـاوز         
  .)٣٠(اإلمجايل احمللي
ديني واحملاسبني على   وعلقت الرابطة الكوبية لألمم املتحدة واجلمعية الوطنية لالقتصا         -٢٣

  .)٣١(كوبا الذي يضر أيضا بالشعب األمريكي أثر احلصار االقتصادي واملايل والتجاري ضد

  على أرض الواقع ومحايتها تعزيز حقوق اإلنسان   - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   - لفأ  

  عاهدات املالتعاون مع هيئات     
عدم قيام السلطات األمريكيـة بـإبالغ       دنية  لحريات امل مايكلجون ل الحظ معهد     -٢٤

إشراك اجملتمـع   منتدى احلريات األربع ب   وأوصى  . )٣٢( الظروف احمللية  نعاهدات ع املهيئات  
  . )٣٣(اإلبالغاملدين يف عملية 

قوق اإلنسان، مع مراعاة القانون اإلنـساين       املتعلقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      - اءب  
  الدويل املنطبق 

  ساواة وعدم التمييز امل  -١  
 )٣٤( القـائم التمييـز معاجلة ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان اإلخفاق يف    الحظ  -٢٥

ال يتماشى مع االتفاقية الدوليـة  تعريف التمييز أن كما الحظت الواقع وحبكم القانون حبكم  
  . )٣٥(للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

األشخاص اخلاضعني للواليـة القـضائية      ة إىل أن متتع     منظمة العفو الدولي  وأشارت    -٢٦
عوامل مثـل العـرق واجلنـسية       يتأثر ب ملعاهدات  األمريكية متتعا كامال باحلقوق الواردة يف ا      

القـانون  وال يستويف   . اجلنسنوع  السكان األصليني والدخل و    واالنتماء إىل    األصل اإلثين و
السياسات أو من التمييز املقصود، وليس ا إال من ألنه ال حيمي عمومكي املعايري الدولية ياألمر

االتفاقية الدولية للقضاء علـى     تمييزي، على النحو املطلوب مبوجب       ال ثرذات األ املمارسات  
  . )٣٦(أشكال التمييز العنصري وغريها من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسانمجيع 
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قوق املدنية، ال تزال    احلوبتمييز  كافحة ال كثرة التشريعات املتعلقة مب   على الرغم من    و  -٢٧
هناك تفاوتات واسعة يف جماالت مثل اإلسكان والعمالة والتعليم والرعاية الـصحية ونظـام              

يف كل مرحلة من مراحل نظام العدالـة        قائمة   العنصرية اتالتفاوتوال تزال   . العدالة اجلنائية 
معاجلة أوجه التفاوت العنصري ىل إدعت منظمة العفو الدولية الواليات املتحدة و. )٣٧(اجلنائية

تتـيح   القـانون إنفاذ   ملنع التنميط العنصري يف      اتيف نظام العدالة اجلنائية، وإصدار تشريع     
  . )٣٨(االمتثالوتقدمي الشكاوى إجراءات فعالة ل

أن الشعوب األصلية ال تزال تتعرض للتمييز على        إىل   ١١وأشارت الورقة املشتركة      -٢٨
  . )٣٩(نطاق واسع

أو اهلوية / أن التمييز القائم على أساس التوجه اجلنسي و١٠وأفادت الورقة املشتركة     -٢٩
من الوصـول   املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي واحملولني جنسياً   مينع  نسانية  اجل

قات وحيرم أفراد هذه الفئات من احلق يف االعتراف القانوين بالعالإىل الرعاية الصحية والتعليم   
   .)٤٠(اليت يقيموهنا بينهم وغريه من االستحقاقات

   يشخصأمنه اليف احلياة واحلرية والفرد حق   -٢  
إىل  عقوبة اإلعـدام، و     يف إصدار  إىل متييز ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان      أشار  -٣٠

ـ   "قـضية   حمكمة العدل الدوليـة يف      الذي أصدرته   لحكم  لعدم االمتثال    ن وأبينـا ومواطن
يف  والظروف غري اإلنسانية واملهينة ؛وإعدام أشخاص ذوي إعاقة عقلية ؛"نون آخرويمكسيك

 وذكرت رابطة احملامني األمريكيـة أن بعـض         .)٤١(املخصصة للمحكومني باإلعدام  رافق  امل
عقوبة اإلعدام على حنو يعكس الفوارق      ال تزال تطبق    الواليات القضائية يف الواليات املتحدة      

لمراجعـة  املعـايري األساسـية ل    املعايري األساسية لكفاءة حمامي الدفاع و     يف  ال يستو العرقية و 
رابطة احملـامني األمريكيـة إىل أن       وأشارت  . إلدانةالالحقة ل الدستورية  للدعاوى  القضائية  

كافحـة اإلرهـاب     مل ١٩٩٦بقانون عـام    ال تزال تصطدم    التبعية الالحقة لإلدانة    راجعة  امل
اإلعـدام  عقوبة  إىل أن   وأشارت منظمة العفو الدولية     . )٤٢(عدامعقوبة اإل لاإلصالح الفعلي   و

والحظت منظمة العفو الدولية أن األشخاص الذين يعانون        . التعسف والتمييز واخلطأ  يشوهبا  
زالوا يتعرضون لعقوبة اإلعدام، على الرغم من حكم احملكمـة          ما   ة خطري ةض عقلي امرأمن  

منظمة وأشارت  . عقوبة اإلعدام من  هذه الفئة   بإعفاء   ٢٠٠٢العليا يف الواليات املتحدة عام      
 يف واليـات    اليت يعاين منها احملكومـون باإلعـدام      قاسية  الظروف  الالعفو الدولية أيضا إىل     

بوقف وقف تنفيذ أحكام اإلعدام، و    ب الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان   أوصت  و. )٤٣(عديدة
إلغـاء عقوبـة    بون عن حقوق اإلنسان      املدافع ىأوصو. )٤٤(اإلعدامإصدار أحكام جديدة ب   

  . )٤٥(إىل أحكام بالسجن مدة احلياةأحكام اإلعدام اإلعدام وختفيف 
احملكمة العليـا   إىل حكم أصدرته     الكاثوليكية وحقوق اإلنسان  معهد األسرة   وأشار    -٣١

  . )٤٦(ياةاحليف اجلنني حق اإلجهاض يعلو على أن حق األم يف ينص على 
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ارتكـاب الـشرطة أو     تقارير متواترة عن    إىل وجود   لعفو الدولية   وأشارت منظمة ا    -٣٢
ن واملسؤولُيالحق ما قلَّو .لقوة املفرطةاستخدامهم لاملعاملة ومسؤويل مرافق االحتجاز إلساءة    

مراكـز  العديد من السجون ووكذلك  بعض وكاالت إنفاذ القانون،     تفتقر  عن االنتهاكات و  
  . )٤٧( وفعالةهيئات رقابية مستقلة إىل ،االحتجاز

غري ُمكـرس  احلظر األمريكي احلايل للتعذيب     أن    األمريكية رابطة احملامني الحظت  و  -٣٣
وأبـدت  . الـشفافية إىل الوضوح كما يفتقر تنفيذه إىل       بالقدر الكايف يف التشريعات ويفتقر      

الواليات املتحدة، عند تصديقها على اتفاقية مكافحة التعذيب وعلى العهد الدويل اخلـاص             
 حبظر املعاملة    ...تعترب نفسها ملزمة  "هنا  تشري فيها إىل أ   حتفظات  باحلقوق املدنية والسياسية،    

املهينة فقط يف حدود معىن املعاملة أو العقوبة القاسية وغري           وأأو العقوبة القاسية والالإنسانية     
ر لدسـتور   أو الرابـع عـش    /املألوفة والالإنسانية اليت حتظرها التعديالت اخلامس والثامن و       

تفسريا يف بعض األحيان    ويف املاضي، فُسرت هذه التحفظات      . "الواليات املتحدة األمريكية  
 معظم اخلرباء شكال    هايعترباليت  " اإليهام بالغرق "منها  قاسية  حتقيق  أساليب  بللسماح  واسعا  

ذه االنتهاكات، أصدر الرئيس أمـرا تنفيـذيا        وضع حد هل  يف حماولة ل  و. من أشكال التعذيب  
سـلطات  األشخاص الـذين حتتجـزهم      يقضي بأال ُيخضع    التعذيب، و أشكال  حيظر كل   

التقنيـات  أثناء التحقيق ألي تقنيات غـري       أو يقعون حتت سيطرهتا املادية      الواليات املتحدة   
أنه من غري الواضح ما إذا     احملامني األمريكية   رابطة  ت  وأشار. احملددة يف الدليل امليداين للجيش    

تقيد التعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو              اسة  كانت هذه السي  
  . )٤٨(ة املسلحاتخارج سياق الصراعالالإنسانية أو املهينة 

ملزمة حتكـم   وطنية  أنه ال توجد مبادئ توجيهية      إىل  وأشارت منظمة العفو الدولية       -٣٤
وتنتـشر األسـلحة    . )٤٩(الـصاعقة سلحة  األمثل  " قل فتكا األ"األسلحة  استخدام القيود أو    

. الواليات املتحـدة  يف  وكاالت إنفاذ القانون    وكالة من    ١٢ ٠٠٠أكثر من   الصاعقة لدى   
أسلحة ب إصابتهم بعد   ٢٠٠١يف الواليات املتحدة منذ عام      شخص   ٤٠٠أكثر من   وقد تويف   

بـاء  استنتج األط و. القلق إزاء سالمة هذه األجهزة    بالغ  ، مما يثري    صاعقة استخدمتها الشرطة  
هناك حاالت أخرى   وأن   حالة وفاة،    ٥٠دورا يف أكثر من     الصاعقة  ألسلحة  الشرعيون أن ل  
على نطاق واسع ضد األفـراد      األسلحة الصاعقة   ستخدم  وُت. سبب الوفاة بعد  مل يتضح فيها    

حتت تأثري  األشخاص الواقعون    و املسنوناألطفال و ن فيهم   الذين ال يشكلون هتديدا خطريا، مب     
  . )٥٠(ملخدرات أو االكحول

والية  ٣٠أكثر من    احلكومة االحتادية وحكومات     والحظت منظمة العفو الدولية أن      -٣٥
ممن يشكلون  أو  من املخربني   السجناء الذين يعتربون    ملراقبة  " األمن الفائق "استحدثت مرافق   

 ٢٤   إىل ٢٣ملدة  للحرية  السجناء يف الوحدات األكثر تقييدا      ُيحتجز   ماوعادة  . هتديدا لألمن 
وال يستفيد السجناء فيها من ،  أحيانابال نوافذتكون صغرية، زنزانات انفرادية ساعة يوميا يف 

إدخال بعلى الرغم من أن احملاكم أمرت       و. يوميةمتارين رياضية   أو برامج تأهيل أو     أي عمل   



A/HRC/WG.6/9/USA/3 

GE.10-15514 8 

قاسـية للغايـة يف     فيها  ظروف  ال تزال ال  حتسينات على بعض السجون الشديدة االكتظاظ،       
الـسجناء إىل هـذه     نقل  املراجعة اليت تسبق    ، وغالبا ما تكون إجراءات      الوالياتثري من   كال

  . )٥١(غري كافيةاملرافق 
قـوانني  مل تـسن    كية  يمنظمة العفو الدولية أن معظم الواليات األمر      كما الحظت     -٣٦

 ، وهي ممارسـة   الوضعاحلوامل، مبا يف ذلك أثناء      ينات  السجضد  للحد من استخدام القيود     
ن إىل أ وأشارت منظمـة العفـو الدوليـة        . ميكن أن تشكل خطرا على صحة املرأة وطفلها       

ـ /الواليات املتحدة مل تنفذ توصية اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف متوز          ظـر  حب ٢٠٠٦ هيولي
  . )٥٢(الوضعاستخدام األصفاد لتقييد السجينات أثناء 

ـ ملنحدرين من أ  ااألشخاص  وذكرت منظمة حقوق اإلنسان أوال أن         -٣٧ ل أفريقـي   ص
واملهـاجرين واليهـود     املثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنسي واحملولني جنـسياً        و

 ألعمال عنف بدافع العنصرية والتعـصب وعـدم         ونتعرضما زالوا ي  واملسلمني واملسيحيني   
لـسلطات  االواليات و سلطات  ضرورة أن تسن    والحظ جملس املساواة العاملية     . )٥٣(التسامح

  . )٥٤(رائم الكراهيةالسلطات االحتادية جباحمللية قوانني حلماية الضحايا، فضال عن إبالغ 
ألسلحة فالحظت أن   ستخدام ا بااملنظمة الوطنية للنساء إىل العنف املتصل       وأشارت    -٣٨

  . )٥٥(الضوابط املتعلقة باألسلحة واللوائح اخلاصة باألسلحة النارية غري كافية
ضحايا العنـف املـرتيل إىل      ضمان وصول   نظمة رصد حقوق اإلنسان ب    موأوصت    -٣٩

بسن قوانني  " املدافعون عن حقوق اإلنسان   "منظمة  أوصت  و. )٥٦(اخلدمات الوقائية والتأهيلية  
العنف املـرتيل  مع أخذ ضانة األطفال املتصلة حبقرارات الختاذ تتعلق باووضع مبادئ توجيهية  

  . )٥٧(يف االعتبار
 أن قوانني مجيع الواليات تـسمح       "البدنية لألطفال وقف العقوبة   "ظمة  ت من وذكر  -٤٠
 ةالبدنيوبة  للعقطفال تعرضوا    ٢٢٣ ١٩٠أن  األطفال، و ضد   ةالبدنيوبة  ستخدام العق باآلباء  ل

وحظـرت  . إىل عالج طيب  وحيتاج الكثري من هؤالء     ،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف املدارس يف الفترة     
  . )٥٨(دارسالعقوبة البدنية يف املثالثون والية 

تعريـف   ملواءمـة     مبراجعة قانون محاية ضحايا االجتار     ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٤١
مبـضاعفة  أيضاً  الورقة  أوصت  و. )٥٩(بروتوكول بالريمو مع التعريف الوارد يف     الجتار بالبشر   ا

حماكمة املسؤولني عن االجتار ومساعدة الـضحايا، وخباصـة ضـحايا           الرامية إىل   هود  اجل
تقدمي خدمات شاملة ودعـم قـانوين        ب ٥الورقة املشتركة   أوصت  و. )٦٠(الل اجلنسي االستغ

  .)٦١(للمشتغلني باجلنسلمهاجرين ل
اعتماد معايري وطنية للتـصدي للعنـف       ب  منظمة االحتجاز العادل الدولية    أوصتو  -٤٢

  . )٦٢(غريها من مرافق االحتجازو اجلنسي وغريه من االنتهاكات يف السجون
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إىل معاملة األطفـال والعمـال الـزراعيني        منظمة رصد حقوق اإلنسان     وأشارت    -٤٣
  .)٦٣(مسؤولة يف العمالةممارسات من أجل األطفال  قانون باعتماد توأوص
نظام متكامل حلماية املـدافعني عـن    إىل عدم وجود ١٤ت الورقة املشتركة   وأشار  -٤٤

النتهاكات املرتكبة ضـد    ، وأوصت بإنشاء مكتب احتادي مستقل ملنع ا       )٦٤(حقوق اإلنسان 
  . )٦٥( والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها قضائيااملدافعني عن حقوق اإلنسان

   وسيادة القانون ،اإلفالت من العقابمسألة إقامة العدل، مبا يف ذلك   -٣  
التزاماهتا إىل أن الواليات املتحدة مل تف ب       ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان    أشار  -٤٥

 ةالعنـصري خيص إصدار األحكام إقامة العدل، ال سيما فيما   املتعلقة ب  اإلنسان   يف جمال حقوق  
 وظـروف   ،)٦٦(اإلفراج املـشروط  إمكانية  إتاحة  إصدار أحكام مؤبدة ضد األحداث دون       و

معاملة األفراد يف   و؛  ذوي اإلعاقة حقوق املرأة اإلجنابية، وحقوق السجناء      اليت تنتهك   احلبس  
. )٦٧(الـسجناء الـسياسيني  رض فيها تدابري أمنية مشددة، ومعاملـة  مرافق االحتجاز اليت ُتف  

بأن تقوم الواليات األمريكية اليت متلك نظما غري حمددة لإلفراج           هوا   يوأوصت مؤسسة دو  
ت منظمـة   وأشـار . )٦٨(املشروط بإنشاء جمالس مستقلة لإلفراج املشروط بإشراف قضائي       

HRAlert   إنفـاذ القـانون    يف  التمييـز   إىل  نة احملاماة، و  مهيف  فساد يف احملاكم و   تفشي ال إىل
  . )٦٩(يف والية كاليفورنيااألمريكي 

احلـبس  من  إىل السجناء الذين يعانون     وأشارت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان        -٤٦
شكلية روتينية تنتهي برفض    جلسات  وإىل عقد   سوء الرعاية الطبية والصحية     من  االنفرادي، و 

  . )٧٠( عنهمفراجاإل
 مع  القوانني األمريكية تفسري  بضمان اتساق   وأوصت املنظمة الدولية حلقوق األرض        -٤٧

حاسبة مبضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، و    وفري سبل االنتصاف ل   تبالواليات املتحدة   التزام  
ن عن املخالفـات أ   والحظ املركز الوطين للمبلغني     . )٧١(املمارسات التعسفية املسؤولني عن   
  . )٧٢(مبلغني عن املخالفاتال توفر احلماية للدة الواليات املتح

 ةموحـد دنيـا   سن  إىل عدم وجود    قوق اإلنسان   الدويل حل لقانون  ت مجعية ا  وأشار  -٤٨
حتّدد وفقاً للقانون اخلـاص     إىل أن العقوبة    وواليات  للمحاكمة اجلنائية يف القوانني اجلنائية لل     

إمكانيـة  إتاحـة   األحداث دون   بد على   بالسجن املؤ احلكم  وحتظر واليتان   . )٧٣(بكل والية 
إمكانية اإلفـراج   إتاحة  ، فيما تسمح مخس واليات بإصدار هذا احلكم مع          اإلفراج املشروط 

، فلديها نظم قانونية تكّرس مبـدأ احلكـم         الواليات الثالث واألربعني املتبقية   أّما  . املشروط
وط أو تترك املسألة لـسلطة       املشر إمكانية اإلفراج بالسجن املؤبد على األحداث دون إتاحة       

وضع حد الستخدام عقوبـة الـسجن       بوأوصت منظمة العفو الدولية     . )٧٤(القضاة التقديرية 
الذين كانوا وقت ارتكـاب     مرتكيب اجلرائم   إمكانية اإلفراج املشروط حبق     إتاحة  دون  املؤبد  

جـل ضـمان    إعادة النظر يف مجيع األحكام القائمة من أ       ب، و الثامنة عشرة دون سن   اجلرمية  
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كـان دون سـن الثامنـة عـشرة عنـد           جمـرم مـدان     إمكانية اإلفراج املشروط لكل     
  . )٧٥(ميةجلرا ارتكابه
وأشارت الرابطة الكوبية لألمم املتحدة واحتاد النساء الكوبيات وحركـة الـسالم              -٤٩

وإىل ،  )٧٦(الواليات املتحـدة  سجون  مخسة كوبيني يف    إيداع  إىل قضية   ) MOVPAZ(الكوبية  
  .)٧٧(هتمالزياراثنني منهم جيت لزودخول التأشرية هم ورفض منح سجن ظروف
عن القلق إزاء عدم الشروع يف إجـراء حتقيقـات          إطار التعاون اإلقليمي    وأعرب    -٥٠

  . )٧٨(مستقلة يف انتهاكات حقوق املواطنني األمريكيني يف اخلارج

   األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة   -٤  
وبوضع حد  ؛   بالكامل خلصوصيةأشكال محاية ا  استعادة  بلقلم  حتاد الدويل ل  أوصى اال   -٥١

  . )٧٩(وللمراقبة غري املربرةعتقاالت حلمالت اال
" الزوج"و،  "أحد الوالدين "و،  "األسرة" أن عبارات    ١٠ت الورقة املشتركة    والحظ  -٥٢

يني جنسياً ومزدوجـي    املثليات واملثل تستبعد عادة أسر    يف قوانني الواليات والقانون االحتادي      
اآلباء منهم ظر التمييز ضد حب ١٠الورقة املشتركة أوصت  و. )٨٠(امليل اجلنسي واحملولني جنسياً   

  . )٨١(يف جمال التبين

 والتجمع السلمي واحلـق يف      )٨٢(حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات         -٥  
  السياسيةاحلياة املشاركة يف احلياة العامة و

لممارسات لال تضمن محاية كافية      أن احملاكم األمريكية     ١١أفادت الورقة املشتركة      -٥٣
  . )٨٣(للشعوب األصليةالتقليدية الدينية 
يف اخلدمة  التسجيل اإلجباري   ن   ع أبلغت املنظمة الدولية لضرائب الضمري والسالم     و  -٥٤

الـذين  اجلنود واجهها  ي الصعوبات اليت و،  الثامنة عشرة العسكرية، وجتنيد أشخاص دون سن      
يف االسـتنكاف الـضمريي     أصـحاب   استنكاف ضمريي، واستخدام ضرائب     ينشأ لديهم   

  . )٨٤(النفقات العسكرية
والـسياسات األمنيـة يف     أن القوانني   ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان      والحظ  -٥٥

ـ        ختالواليات املتحدة      أنـشطة منظمـات    ة أمـام  لق حواجز غري ضـرورية وغـري معقول
  . )٨٥(املدين اجملتمع

  اتية وعمل عادلة ومالتمتع بشروط احلق يف   -٦  
هدف يالعمل القانون الوطين لعالقات أن الحظت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان       -٥٦

، وال تـوفر  أحكامه ال تنطبق إال على القطاع اخلـاص     لكن   اجلماعي،   التفاوضإىل تشجيع   
أن مخس واليات   الشبكة  والحظت  . )٨٦(الشكل الصحيح  الكافية للعمال وال ُتطبق ب     احلماية
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مركـز احلقـوق االقتـصادية      وأشـار   . )٨٧(اجلماعي يف القطاع العام   التفاوض  حتظر متاما   
اجلماعـات العرقيـة وبـني    واالجتماعية إىل وجود تفاوتات يف مستويات األجـور بـني    

  . )٨٨(والنساء الرجال
احلمل يف  التمييز  القانون املتعلق ب  إىل أن   ان   الشبكة األمريكية حلقوق اإلنس    أشارتو  -٥٧
. كاملة للنساء احلوامل يف مكان العمل     الماية  احل انوفريال   الطبية   اتاألسرة واإلجاز قانون  و

تتعلق سياسة اليت ال تطبق عالوة على ذلك، هي الدولة الصناعية الوحيدة     ،  والواليات املتحدة 
  . )٨٩(إجازة األمومةب

املنازل وعمال  قانون العمل ال يوفر احلماية الكاملة لعمال        إىل أن   ت الشبكة   وأشار  -٥٨
 ال سيما فيما يتعلق باحلد األدىن لألجور ودفع أجور العمـل            ، واملتعاقدين املستقلني  الزراعة

  . )٩٠(آمنة وصحيةباحلق يف بيئة عمل اإلضايف و

  ستوى معيشي الئق يف التمتع مباحلق يف الضمان االجتماعي و  -٧  
ال من السكان   يف املائة    ٣٠أن حوايل   إىل   ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان    أشار  -٥٩

من أصل  من األمريكيني    يف املائة  ٢٤,٧وأن  حتياجات األساسية،   اال لتلبية   اكافيجينون دخال   
. )٩١(االحتـادي على املـستوى    الفقر  خط  حتت  يشون  من النساء يع  يف املائة    ١٤,٥وأفريقي  
يعـاين مـن    كل مخسة أطفال    ق االقتصادية واالجتماعية أن طفال من       مركز احلقو والحظ  

تعاين مـن  األصلية الشعوب معظم جمتمعات  إىل أن ١١ت الورقة املشتركة    وأشار. )٩٢(فقرال
عدم تكافؤ فرص   إىل  وأشارت منظمة العفو الدولية     . )٩٣( شديد جتماعياحرمان اقتصادي و  

مثل الغذاء الكايف واملأوى والعمل     لراحة األساسية   أسباب ا الوصول يف الواليات املتحدة إىل      
فـرص  يف  عقولة، ونقص   املسعار  مثة نقص يف املساكن ذات األ     و. والرعاية الصحية والتعليم  

  . )٩٤(األقليات والنساءيف أوساط الدخل، ال سيما إضافة إىل عدم استقرار العمل 
ميوتون كـل   اص الذين   الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان أن عدد األشخ      وذكرت    -٦٠

 فيما يؤدي انعـدام     ١٠١٠٠٠ يقدر حبوايل    النظام الصحي هبا  ظم  اليت نُ طريقة  العام بسبب   
مركز احلقـوق االقتـصادية     وأشار  . )٩٥(سنوياشخص   ٤٥ ٠٠٠ التأمني الصحي إىل وفاة   

ومـع  . )٩٦(معدالت الوفيات النفاسية مع التركيز على التفاوتـات اإلثنيـة  إىل  واالجتماعية  
 يستند إىل نظـام قـائم علـى         ٢٠١٠لعام   ألسف، ال يزال قانون إصالح قطاع الصحة      ا

على الرغم من القيـام مـؤخرا باعتمـاد     وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه  . )٩٧(السوق
منظمة وأشارت  . تشريعات تتيح الرعاية الصحية، فإن ماليني األشخاص ما زالوا دون تغطية          

مل ُيعترف هبا بعـد يف الواليـات        والعمل،  سكان  اإلوعاية الصحية   العفو الدولية إىل أن الر    
  . )٩٨(للجميعبوصفها حقوقا مكفولة املتحدة 

ملرأة احلامل  الوطنيون عن ا  واملدافعون   )٩٩(أبلغت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان    و  -٦١
اإلجهـاض وخـدمات الرعايـة الـصحية         حجر عثرة أمـام      قفتقوانني وسياسات   عن  
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منظمة العفو الدولية إىل أن مئات النساء مينت كـل عـام بـسبب              وأشارت  . )١٠٠(يةاإلجناب
ميكن الوقاية منها، مع وجود تفاوتات واسعة يف احلصول على          ومل  هلا صلة باحل  مضاعفات  

وضـع الـسكان   مركز املهاجر و واألصل العرقي واألصل اإلثين  الرعاية الصحية على أساس     
ضمان حـصول    إىل   نظمة العفو الدولية الواليات املتحدة    دعت م و. )١٠١(األصليني والدخل 

  . )١٠٢(مجيع النساء على خدمات الرعاية الصحية
جهود الوقاية من فـريوس نقـص        تحديد أولويات  ب ١٠الورقة املشتركة   وأوصت    -٦٢

  . )١٠٣( وبتمويلها بشكل كافاملناعة البشرية
ن ع) EMF Sensitivity.org(سية الكهرومغناطيأبلغت منظمة التوعية بآثار احلقول و  -٦٣

  . )١٠٤(االستخدام الواسع النطاق للحقول الكهرومغناطيسية وآثارها الضارة على الصحة
ـ اإلنسان وحاالت اإلخالء إىل أن النقص يف املساكن ال        مركز حقوق   وأشار    -٦٤  ةالئق

تفاقم بسبب زيادة عمليات اإلخالء، وخاصـة يف سـياق األزمـة املاليـة، وخصخـصة               
  . )١٠٥(العام سكاناإل
 إىل أثر تكنولوجيا اهلندسة الوراثية على احلق يف الغذاء،          ٣املشتركة   ت الورقة وأشار  -٦٥

، والتأكد من أن املواد )١٠٦(الزراعةيف جمال استخدام هنج مستدام قائم على احلقوق     بوأوصت  
ناسبة من الناحية   م،   فيها مواد معدلة وراثيا  عالمة تشري إىل وجود     تتطلب وضع   الغذائية اليت   

  . )١٠٧( ضارةوادوخالية من أي مالغذائية 
حلد من انبعاث غازات    با إىل التزام الواليات املتحدة      ١٣ت الورقة املشتركة    أشارو  -٦٦

الذي يشكله تغري املنـاخ     اخلطر  لتخفيف من حدة    على ا التعاون مع اجملتمع الدويل     ب، و الدفيئة
  .)١٠٨(اإلنسانعلى حقوق 

  املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع يف التعليم واحلق يف   -٨  
ميارس سياسة الفصل   أن نظام التعليم    ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان إىل       أشار  -٦٧

عدم التـسامح فيمـا     التمويل وسياسات   وقالت إن النقص يف     . )١٠٩(إىل حد كبري  العنصري  
ـ  .)١١٠( انقطاع الشباب عن التعليم    تؤدي إىل االنضباط  يتعلق ب   الواليـات   ت الـشبكة   ودع

الفـصل العنـصري يف     التمييز العنصري بشأن    القضاء على   تنفيذ توصيات جلنة    إىل  املتحدة  
حلقوق االقتصادية واالجتماعيـة إىل     ت مركز ا  وأشار. )١١١(يف فرص التعليم  املدارس والتمييز   

  . )١١٢( العلمي فيما يتعلق بالتحصيلفجوات بني اجملموعات العرقيةوجود 
منتدى احلريات األربع على وضع منـهج دراسـي للتثقيـف يف جمـال              وشجع    -٦٨

  . )١١٣(اإلنسان حقوق
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  األقليات والشعوب األصلية   -٩  
املنصوص ميع الشعوب األصلية   اإلنسان جل حقوق  ت منظمة أمة هاواي بضمان      أوص  -٦٩

ئـتالف حقـوق    اوالحـظ   . )١١٤( الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     العهدعليها يف   
، بوصفها عضوا يف جملس حقوق اإلنسان، اإلنسان للشعوب األوىل أن على الواليات املتحدة      

  . )١١٥(يف الدفاع عن حقوق اإلنسان للشعوب األصليةُيحتذى أن تكون مثاال 
الواليـات  لشعب نافاهو، تواصل    جلنة حقوق اإلنسان     و وهنافاملنظمة شعب   ووفقا    -٧٠

محايـة متـساوية    احلـصول علـى     من حقهـم يف     الشعوب األصلية   أفراد  املتحدة حرمان   
  . )١١٦(القانون مبوجب

عدم االمتثـال   عن  الواليات املتحدة   مبساءلة  وأوصى اجمللس الدويل ملعاهدات اهلنود        -٧١
حلقوق اإلنسان فيما يتعلـق     بلدان األمريكية   جلنة ال القضاء على التمييز العنصري و    جلنة  لقرار  

 أفرادهـا   وحرمانها  املقدسة للشعوب األصلية وتدنيس    األماكن    وتدمري ؛بالشوشون الغربيني 
احلرة واملـسبقة  آرائها  للحصول على ةاألصليالشعوب  وعدم التشاور مع يها؛ن الوصول إل  م

املعاهدات مع الشعوب   لغاء   وإ ا؛اليت تؤثر مباشرة على مصاحله    باألمور  واملستنرية فيما يتعلق    
 أحكـام النتـهاكات   تـصدي   ترمـي إىل ال   تنفيذ عملية   عدم   و  من جانب واحد؛   األصلية
  . )١١٧(املعاهدات هذه
ن أالرغم مـن    على  نه  أللمنطقة اجلنوبية الشرقية إىل     وأشار مركز الشعوب األصلية       -٧٢

، فـإن الواليـات املتحـدة ال تتفـاوض مـع      مبثابـة أمـم   قبائل اهلنـود    يعترب  الدستور  
  . )١١٨(األصلية الشعوب

ناضـل  ت هواالبايهافاسوباي و قبائل  أن  املعرضة للخطر   عية الشعوب   والحظت مج   -٧٣
ـ  من أنشطة    اعقود من أجل محاية أراضيه    منذ   ـ    تالتعدين وأعرب  إزاء خمـاطر    ا عـن قلقه

  . اإلشعاعي التلوث
إقصاء أعضاء القبائـل    إىل أثر   مواردهم  قوق اهلنود و  وأشارت املنظمة األمريكية حل     -٧٤

  . )١١٩(همونفياهلندية 
من أضرار   هذا الشعب ال يزال يعاين     سكان أكياك األصليني إىل أن    مجاعة  ت  وأشار  -٧٥

  . )١٢٠(فُرضت على الشعوب األصلية بالقوةالثقافة والتقاليد اليت 

  اللجوء ملتمسو ن وون والالجئواملهاجر  -١٠  
إصالح نظام اهلجرة،   إىل  الواليات املتحدة   ت الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان      دع  -٧٦

وأشارت منظمة رصد حقـوق     . )١٢١(وضمان مراعاة األصول القانونية ومحاية وحدة األسرة      
وأبلغت هيئة اخلدمة اللوثرية للمهاجرين . )١٢٢(ىل اعتقال عدد كبري من غري املواطنني اإلنسان إ 
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مالبـس  ويرتـدون  ؛ والالجئني عن ظروف احتجاز املهاجرين الذين ُتقيد حرية حركتـهم    
  .)١٢٣(عقابيةمرافق م يف ُيحتفظ هبالسجن، و

 اهلجـرة   إنفـاذ قـوانني   لرصد واملساءلة يف    إىل زيادة ا   دوي هوا    ت مؤسسة ودع  -٧٧
 وأعربت مؤسـسة    .)١٢٤(متثيل قانوين ضرورة حصول احملتجزين على      إىل   تواجلمارك وأشار 

 التمتع باالستحقاقات الطبية وعدم احلصول علىبشأن عدم ها خماوفالدولية عن   دموند رايس   إ
  . )١٢٥(العمال الزائرينتأشريات دخول عائلية للعمال املشمولني بربامج 

للحصول أهلية املهاجرين   عن الشروط التقييدية املتعلقة ب    جامعة سيتون هول    بلغت  أو  -٧٨
دون من املهاجرين   إىل ترحيل املرضى    دفع املستشفيات   مما   تدعمها الدولة، رعاية صحية   على  

 ة عرقي اتتفاوتعن  لقطاع العام   لتالنتا  أفاد حتالف أ  و. )١٢٦( الواجبة اتباع اإلجراءات القانونية  
يف احلصول على خدمات الرعاية الـصحية فيمـا يتعلـق املهـاجرين غـري الـشرعيني                 

  .)١٢٧(جورجيا يف
يف احلـاالت   تطبيق السلطة التقديرية القضائية     إعادة   ب ١٥ة  املشتركالورقة  أوصت  و  -٧٩

حيملون جنـسية   لديهم أطفال   بصورة شرعية ممن    ني الدائمني   اليت تنطوي على ترحيل املقيم    
  . )١٢٨(الواليات املتحدة

لالجئني نظام الواليات املتحدة    إصالح  الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان ب    أوصت  و  -٨٠
، وعلـى   ١٩٥١اتفاقية عام   الواردة يف   ضمان أن يفي بااللتزامات     من أجل   ونظام اللجوء،   

مـن   ٣فئة  الإلغاء  طلبات اللجوء، و  تقدمي  للة احملددة بسنة واحدة     املهإلغاء  وجه اخلصوص،   
لوضـع حـد    تصنيف املنظمات واجلماعات اإلرهابية، وإصالح نظام احتجاز املهـاجرين          

   .)١٢٩(املعاملة اإلنسانية لألشخاص احملتجزينالتعسفي، وضمان حتجاز لال
 األراضـي جلنـسية علـى     تحديد نطاق انعدام ا   ب الرابطة الدولية لالجئني  أوصت  و  -٨١
. )١٣٠(كية، واالمتناع عن احتجاز األشخاص الذين ال يشكلون خطرا علـى اجملتمـع            يمراأل
بوضـع   املتعلقـة    ١٩٥٤اتفاقية عام   طرفاً يف   الواليات املتحدة   صبح  تن  الرابطة بأ أوصت  و

  . )١٣١(١٩٦١ لعام حاالت انعدام اجلنسيةخفض األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية 

  ملشردون داخليا ا  -١١  
إعصار كاترينـا،   من  مخس سنوات   ه بعد حوايل    نإىل أ أشارت منظمة العفو الدولية       -٨٢

شاكل املسكن والرعاية الصحية يف املنطقة، فضال عن        الاحلصول على   يستمر النقص يف فرص     
د العديمما حيول دون عودة     أجزاء نظام العدالة اجلنائية،     بعض  املوارد داخل   النامجة عن نقص    

 يكفـي علـى املـستوى       ومل يتم القيام مبا   . العائدينقوق  حبس  ميمن املشردين إىل ديارهم و    
السكنية املعـّدة   وحدات  للبديل   لتوفري   لياملستوى احمل أو  مستوى الواليات   على  أو  االحتادي  
للمدارس واملستشفيات اليت دمرها اإلعصار،     واالجتماعية  مساكن  للبأسعار معقولة و  لإلجيار  
دعت منظمة  و. امللونني غري متناسب على الفقراء وجمتمعات       جه تقصري أثرت بشكل   وهي أو 
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التـشرد  املتعلقة ب التوجيهية  األمم املتحدة   بادئ  إىل االلتزام مب  العفو الدولية الواليات املتحدة     
 بيوهتم ومواطنهم األصلية؛  داخليا احلق يف العودة إىل      املشردين  ميع  جلالداخلي واالعتراف بأن    

  . )١٣٢(إعادة التوطني والعودةيف إطار عملييت املساواة وعدم التمييز مبدأي تطبيق ن وضما
القـسري  الترحيـل   ظر   واجملتمعات احمللية حب   صحاب املنازل رابطة دينيه أل   توأوص  -٨٣

  . )١٣٣(للسكان األصليني يف األمريكتني

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب   -١٢  
 ١١العدالة العاملية إىل أن الواليات املتحدة أضفت منذ          مركز حقوق اإلنسان و    أشار  -٨٤
 ةاملـسلم اجلاليـات   تمييزي ضد أفراد    الالتنميط  صفة مؤسسية على    ،  ٢٠٠١سبتمرب  /أيلول
وضع منها  مجلة أمور   املركز إىل   ودعا  . )١٣٤(وسطاألجنوب آسيا والشرق    جاليات   و يةوالعرب

ـ  استثناء  أي  حيظر التنميط على أي أساس، دون       تشريع احتادي    إىل  و ،األمن الـوطين  يتعلق ب
  . )١٣٥(احلكوميةقوائم الرصد /إجراء مراجعة متعمقة لقواعد البيانات

لكنـها  ،  ٢٠٠٩التطورات اليت حدثت منذ عـام       جلنة احلقوقيني الدولية ب    تورحب  -٨٥
ة طـري واجلرائم اخل نتهاكات  االاستمرار اإلفالت من العقاب وانعدام املساءلة عن        إىل  أشارت  
 املركز الدويل للعدالة االنتقالية     الحظو. )١٣٦(حقوق اإلنسان مبوجب القانون الدويل    يف جمال   

ونطـاق  احلقائق املتعلقـة بطبيعـة       عن   الكشف الكامل ينبغي أن تشمل    ملساءلة  اتدابري  أن  
 وحتليل هـذه احلقـائق؛      مكافحة اإلرهاب اليت ُترتكب حبق احملتجزين يف إطار       االنتهاكات  

ضمن تصالحات مؤسسية   جراء إ وإ؛  االنتصافلضحايا إىل آليات    الفعلي ل وصول  الوضمان  
  . )١٣٧(إلجراءات القانونية الواجبةااستعادة 

ومنظمات أخرى عن    جلنة احلقوقيني الدولية  ، وكذلك   مرفق املوارد البشرية  وأعرب    -٨٦
ان دون هتمة أو     وأفغانست )١٣٨(وانتاناموغاحملتجزين يف منشآت عسكرية يف خليج       بشأن  قلق  ال

مرفق إغالق   ب وأوصت جلنة احلقوقيني الدولية   . )١٣٩( يف العراق  األمريكيةاملنشآت  يف  حماكمة و 
معترف هبا مبوجب القانون الدويل وفقا وحماكمة كل من ميكن اهتامه جبرمية        ؛خليج غوانتانامو 

 ؛ هتمة أو حماكمة   وضع حد لنظام االعتقال اإلداري دون     وللمعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛     
أفغانستان وإتاحة إمكانية املراجعة القضائية املستقلة واحملايدة للطعن يف قرارات االحتجاز يف            

 غـري   عـدو ال احملارب‘ واستعراض مجيع تعاريف     ؛التمثيل القانوين وإعمال احلق يف     ؛والعراق
  . )١٤٠( اإلنساين الدويلمتطلبات القانونمع الكامل متطابقة ب جلعلها ‘املتمتع بامتيازات األسري

 احملتجزينتوفري معلومات وافية عن     كما أبلغت منظمة حقوق اإلنسان أوال عن عدم           -٨٧
القلق من عن وأعربت منظمة الدفاع عن ضحايا العنف . )١٤١(يف أفغانستان" سجن سري"يف 

  . )١٤٢(ريةسالحتجاز االالوصول إىل مرافق للصليب األمحر ال ُيسمح هلا بأن اللجنة الدولية 
ـ وقوانني  الت جلنة احلقوقيني الدولية إىل      وأشار  -٨٨  املتعلقـة   مارسـات املسياسات و ال
يف أن تولـت اإلدارة األمريكيـة اجلديـدة احلكـم           اليت ُوضعت منـذ     اإلرهاب  كافحة  مب
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 جواباتالذي يقضي بضمان اسـت    إىل أن األمر التنفيذي     وأشارت اللجنة   . )١٤٣(٢٠٠٩ عام
ميـع  جباحترام احلظر املطلق للتعـذيب فيمـا يتعلـق          بجمدداً  اليات املتحدة   الوُيلزم   قانونية

صـدرت تعليمـات إىل      ،يف األمر التنفيذي  و. الواليات املتحدة الذين حتتجزهم   األشخاص  
الواليات املتحدة يف نـزاع     حتتجزه  أي شخص   بعدم إخضاع   وكالة االستخبارات املركزية    

ـ درجـة يف  املغري ستجواب من أساليب اال ي أسلوب   ألمسلح   .  للجـيش دليل امليـداين ال
، التعسفية االستجواب   طرقدليل حيظر جمموعة من     الالرغم من أن    على  أنه  والحظت اللجنة   

 -وتشكل هذه األسـاليب     . تقوم على اإلكراه اجلسدي والنفسي    أساليب  عدة  بفإنه يسمح   
لقاسـية والالإنـسانية     انتهاكا حلظر التعذيب واملعاملـة ا      -جمتمعة  ستخدم  ُتعندما  السيما  
تزال تشعر بالقلق بشأن التعريفات الضيقة للتعذيب        الكما ذكرت اللجنة أهنا     . )١٤٤(واملهينة

 إىل األحكام الواردة تواملعاملة القاسية أو الالإنسانية مبوجب قانون الواليات املتحدة، وأشار
الدليل امليداين  ة النظر يف    إعاداللجنة ب وأوصت  . )١٤٥(احلربجرائم  يف قانون التعذيب وقانون     

التشريعية الالإنسانية يف مجيع القوانني مبواءمة تعريفات التعذيب واملعاملة القاسية أو ولجيش؛ ل
اتفاقية مناهضة  على  سحب التحفظات ذات الصلة     باتفاقية مناهضة التعذيب، و   مع متطلبات   

على السجون العسكرية   قابة  الروجود  انعدام   إىل   ٧أشارت الورقة املشتركة    و. )١٤٦(التعذيب
. )١٤٧( بالوصـول إليهـا    لجنة الصليب األمحر الدولية واألمم املتحـدة      لالسماح  بوأوصت  
 ٢٠٠٢نه خالل الفترة من عـام       أإىل   "قوق اإلنسان حل املناصرونطباء  األ"ت منظمة   وأشار

ـ  "احملسنة"ا يسمى تقنيات االستجواب     مبإدارة الرئيس بوش    مسحت   ٢٠٠٨حىت عام   و ا ، مم
وكالـة  لدى اجلـيش األمريكـي و     التعذيب اجلسدي والنفسي للمعتقلني     أدى إىل ممارسة    

الواليات أن  األطباء املناصرون حلقوق اإلنسان إىل      "منظمة  وأشارت  . االستخبارات املركزية 
، وكذلك ضمان حصول الـضحايا      هذه األعمال املتحدة تتحمل مسؤولية مقاضاة مرتكيب      

   .)١٤٨(ةساعداملو التعويضعلى 
الواليات املتحدة معلومات   من  طلب  على أن ت  لجنة جملس حقوق اإلنسان     الوحثت    -٨٩

ـ  ال تزال متارس، و   رمبا   اليت   تسليم املتهمني /نقلعمليات  : عما يلي  ىل االحتـرام   دعو إ أن ي
  . )١٤٩(الكامل ملبدأ عدم اإلعادة القسرية

صاص حصري للمحـاكم     ومنح اخت  ؛إلغاء نظام اللجان العسكرية   اللجنة ب وأوصت    -٩٠
احلـق يف  احتـرام   على املدنيني وضـمان  ةالعسكريالواليات القضائية حظر متديد  واملدنية،  

اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       من العهد الـدويل      ١٤كامل للمادة   المتثال  حماكمة تراعي اال  
حـول إمكانيـة حماكمـة      شكوك  رابطة احملامني األمريكية إىل      توأشار. )١٥٠(والسياسية

أمام سبتمرب /أيلول ١١ على الواليات املتحدة يوم اإلرهابيةعن اهلجمات ولني املزعومني  املسؤ
  .)١٥١(جلان عسكرية

االعتبارات اجلنسانية يف برامج مركز حقوق اإلنسان والعدالة العاملية بإدماج     ىأوصو  -٩١
  .)١٥٢(مكافحة اإلرهابوسياسات 
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قوانينـها املتعلقـة    يات املتحدة تقييم    الوالتعيد   بأن   ٢ -املشتركة   وأوصت الورقة   -٩٢
  .)١٥٣(على منظمات اجملتمع املديناليت تطبقها القومي ومكافحة اإلرهاب باألمن 

  واملعوقاتاإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات   - ثالثاً  
 خطـوات   مؤخرا مـن  الواليات املتحدة   احملامني األمريكية مبا اختذته      ت رابطة أشاد  -٩٣

أن ومن بني التدابري األخرى،     . حقوق اإلنسان يف جمال   ثال لاللتزامات الدولية    لتحسني االمت 
من جانب  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      أو العقوبة   التعذيب واملعاملة   ممارسة  رئيس  حظر ال 
اليت كانت تـسيِّرها    سرية  الستجواب  االأغلق مراكز   و ؛ة األمريكية يوكاالت احلكوم المجيع  

البحريـة  القاعدة يف االحتجاز  وأعلن عزمه على إغالق مركز       ؛بارات املركزية وكالة االستخ 
الضمانات اإلجرائية لألشـخاص    يعزز   اقانونوقع   و ؛األمريكية يف خليج غوانتانامو يف كوبا     

 احملـامني األمريكيـة  وترى رابطـة  . املتهمني بارتكاب جرائم حرب أمام اللجان العسكرية      
  .)١٥٤(قوق اإلنسانحلالواليات املتحدة احترام لتعزيز لعمل ضرورة القيام باملزيد من ا

 نظام احلكم والنظام القضائي يف الواليـات املتحـدة         أن   ت مؤسسة التراث  والحظ  -٩٤
منوذجـا ألفـضل    ويشكالن عموماً مثالً ُيحتذى يف جمال احترام حقوق اإلنسان ومحايتها           

  . )١٥٥(ب النظامنيالنقائص اليت تشو  وذلك على الرغم من بعضاملمارسات

   الوطنية الرئيسيةاألولويات واملبادرات وااللتزامات  - رابعاً  

  تعهدات الدولة  - لفأ  
ببيان اجلمعية العامة لألمم    التزام الواليات املتحدة    إىل  أشار فريق اخلرباء االستشاري       -٩٥

ضـرورة  الحـظ   لكنـه   ،  املتعلق حبقوق اإلنسان وامليول اجلنسية واهلوية اجلنسانية      املتحدة  
 للمثليات واملثليني جنسياً ومزدوجي امليل اجلنـسي واحملـولني جنـسياً        احلماية نفسها    توفري
  .)١٥٦(البلد داخل

  توصيات حمددة للمتابعة  - اءب  
املقدمة مـن هيئـات     التوصيات  مجيع  عادة النظر يف    بإأوصت منظمة العفو الدولية       -٩٦

  .)١٥٧(بغية وضعها موضع التنفيذاملعاهدات واخلرباء واليت مل ُتنفّذ بعد 
أن الواليات املتحدة جتاهلت توصيات اهليئات      إىل   ١١ - ت الورقة املشتركة  وأشار  -٩٧

  .)١٥٨(املعنية حبقوق اإلنسان فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية
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الواليات املتحدة مل تتخذ التدابري     الشبكة األمريكية حلقوق اإلنسان إىل أن        توأشار  -٩٨
السكان فيما يتعلق ب  القضاء على التمييز العنصري     الصادرة عن جلنة    التوصيات  لتنفيذ  مة  الالز

  .)١٥٩(جلنة حقوق اإلنسانالصادرة عن األصليني، أو تلك 

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
 الواليات املتحـدة مـع جلنـة      تعمل  ن  إىل ضرورة أ   ١٤ت الورقة املشتركة    أشار  -٩٩

 األمم املتحدة واملكتب املعين باملخدرات واجلرمية، واهليئـة الدوليـة ملراقبـة             املخدرات يف 
من تعاطي املخدرات اسـتنادا إىل مبـادئ        للعالج  منوذج رعاية   من أجل وضع    املخدرات  

 .)١٦٠(حقوق اإلنسان
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all original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a non-
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JS-25 Joint submission No. 25 - The Iraqi Association Against War 
(IAAW)  and The Indian Movement (TUPAJ AMARU)*;  

LIRS Lutheran Immigration and Refugee Service, USA; 

LPDOC Leonard Peltier Defense Offense Committee, USA; 

MCLI Meiklejohn Civil Liberties Institute, USA; 

MICJ Maria Iñamagua Campaign for Justice, USA; 
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MITA- CMP Joint Submission  No. 20 - Indian Movement Tupaj Amaru 
*, Geneva (Switzerland) and Consejo Mundial por la Paz,  

MOVPAZ Movimiento Cubano por la Paz y la Solidaridad, * La 
Habana, Cuba; 

NACG Native American Church of the Ghost Dancers, USA; 

NAPW National Advocates for Pregnant Women , USA; 

NAVAJO The Navajo Nation Department of Justice, USA; 

NCBL National Conference of Black Lawyers, USA; 

NIYC The National Indian Youth Council,* USA; 

NNHRC Navajo Nation Human Rights Commission, USA; 

NOW West Virginia National Organization for Women ,* USA; 

NWC National Whistleblowers Center, USA; 

OAK Joint Submission No. 16   - Organizations Associating for 
the Kind of  Change America Really Needs, USA;  

ODVV Organization for Defending Victims of Violence,* Iran; 
OSPAAAL Organización de Solidaridad de los Pueblos de 
África, Asia y América  Latina, Cuba;  

PEN International Pen*, London (United Kingdom) and PEN 
American  Center, USA; 

PHR Physicians for Human Rights,* USA; 

RCF The Rachel Corrie Foundation for Peace and Justice, USA;
RI Refugees International,* USA; 

SCHRD Studies Center of Human Rights and Democracy, Iraq; 

SIPC Southeast Indigenous Peoples’  Center , USA;  

STP Society for Threatened Peoples*, Göttingen (Deutschland); 

The 5-11 Campaign  The 5-11 Campaign, USA; 

USHRN Joint Submission No. 17 - US Human Rights Network (23 
annexes), USA; 

WILD The Women's Institute for Leadership Development for 
Human  Rights, USA; 

WR Worldrights, USA; 

WWA-OWO Joint submission No. 26 -  Women’s Will Association and 
the Organization for Widows and Orphans, Iraq; 

YAMASI Yamasi People, USA; 

YAMASSEE At-sik-hata Nation of Yamassee Moors, USA; 

Academic  

JS-8 Joint Submission No. 8   - International Human Rights Law 
Clinic, University of California, Berkeley,  School of Law; 
Chief Justice Earl Warren Institute on Race, Ethnicity and 
Diversity, University of California, Berkeley, School of 
Law; Immigration Law Clinic, University of California, 
Davis, School of Law, USA; 

JS-11 Joint Submission No. 11   - University of Arizona, 
Indigenous Peoples Law & Policy Program;  Western 
Shoshone Defense Project; Human Rights Research Fund; 
First Peoples Human Rights  Coalition, USA; 
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JS-15 Joint Submission No. 15   - International Human Rights Law 
Clinic, University of California, Berkeley, School of Law; 
Chief Justice Earl Warren Institute on Race, Ethnicity and 
Diversity,  University of California, Berkeley, School of 
Law; Immigration Law Clinic, University of California, 
Davis, School of Law, USA; 

PIJIP-GAP Joint submission No. 18 - American University Washington 
College of Law’s Program on Information Justice and 
Intellectual Property (PIJIP) and Health Global Access 
Project (Health GAP), USA; 

SHUSL Center for Social Justice of  the Seton Hall University 
School of Law, USA; 

Regional organizations 

IACHR Inter-American Commission of Human Rights, USA  
 Annexe 1 - Report No. 63/08, Case 12.534, Admissibility and 

Merits  (Publication), Andrea Mortlock, United States, July 
25, 2008. 
Annexe 2 - Report No. 90/09, Case 12.644, Admissibility and 
Merits (Publication), Medellín, Ramirez and Leal García, 
United States, August 7, 2009. 
Annexe 3 - Report No. 26/06, Petition 434-03, Isamu Carlos  
Shibayama et al., United States,  March 16, 2006. 
Annexe 5 - Report No. 57/06, petition 526-03, Hugo 
Armendariz,  United States, July 20, 2006. 
Annexe 4 - Report No. 56/06, Petition 8-03, Wayne Smith, 
United States, July 20, 2006. 
Annexe 6 - Report No. 52/07, petition 1490-05, Jessica 
González and  Others, United States, July 24, 2007. 
Annexe 7 - Report No. 60/09, Case 12.706, Frank Enwonwu, 
United  States, July 20, 2009. 
Annexe 8 - Report No. 77/09, petition 1349-07, Orlando 
Cordia Hall, United States, August 5, 2009. 
Annexe 9 - Report No. 78/08, Petition 478-05, undocumented 
migrant, Legal Resident, and the US Citizen Victims of Anti-
Immigrant vigilantes, United States, August 5, 2009. 
Annexe 10 - Report No. 100/09, Petition 1177-04, Warren 
Wesley Summerline et al., United States, October 29, 2009. 
Annexe 11 - Access to justice for women victims of violence 
in the Americas 
Annexe 12 - Precautionary Measures granted by the IACHR 
in 2009  PM 385-09 - 31 Undocumented Immigrants Residing 
in Atlanta, Georgia, United States 
Annexe 13 - IACHR Table of ratifications: USA 

2 AI, Appendix 1. See also USHRN, page 3 and USHRN separate documents on Treaty 
Ratification, Toward Economic and Social Rights in the United States: From Market 
Competition to Public Goods; Political Repression: Continuum of Domestic Repression and 
Right to Adequate Housing;  FFF page 1; DREDF, page 1; JS 14, page 3; CHRGJ, paragraph 
6; IHRB, page 2; COHRE, paragraph 22; CESR page 1; MCLI, pages 1-2.  

3 IACHR, annexe 13.  
4 FFF, page 2. See also submission from JDI, page 1.  
5 FPHRC, page 5; USHRN, paragraph 40; EDM, page 5; NIYC, page 5 ; Yamassee, page 5; 

NNHRC report annex 1, page3-4; CONFEDERACY, page 1.  
6 USHRN, paragraph 40. See also submission from NIYC, page 5 and Yamassee, page 5; JS 

11, page 8.  
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8 AI, page 8. See also ICJ.  
9 ICJ, page 1. See also submission from AI.   
10 CCERF, page 1. See also submission from AIJ, SCHRD, ICHR, JS24, AMSI-ABMA, WWA-

OWO, GFIW-GWAF, ICJ, AI.  
11 CESR, page 1.  
12 USHRN, page 2.  
13 AI, page 2.  
14 USHRN,  paragraph 3. See also USHRN separate document on Treaty Ratification.  See also 

JS 10.  
15 USHRN,  paragraph 3. See also JS-10 and USHRN separate documents on Treaty 

Ratification; Racial Discrimination and Civil Rights and From Civil Rights to Human Rights: 
Implementing US Obligations under the International Convention on the Elimination of All 
Forms of Racial Discrimination.  

16 IHRB, page 4.  
17 DREDF, paragraphs 4-5. See also submissions from ITHACA; JS14, page 1; and USHRN 

separate document on Human Rights of Persons with Disabilities.  
18 USHRN, page 3.   
19 FFF, page 2. See also submission from USHRN, paragraph 5 and separate document on Right 

to Adequate Housing;  NIYC; Joint Submission 11; JS14, page 1 and CESR, paragraph 18  
20 AI, Appendix 1. See also submission from MICJ, pages 1-5.  
21 CESR, page 5.  
22 USHRN, paragraph 34. See also submission form USHRN separate document on Racial 

Discrimination and Civil Rights and From Civil Rights to Human Rights: Implementing US 
Obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination.  

23 USHRN, paragraph 34. 
24 USHRN separate document Towards a Human Rights-Centered Macro-Economic and 
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26 IHRB, page 4. See also COHRE, paragraph 21. US Obligations to Respect, Protect and 
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27 CHRGJ, paragraph 6. See also submission from RCF and USHRN separate document on The 
Negative Impact of US Foreign Policy on Human Rights in Colombia, Haiti and Puerto Rico 
and JS4, page 2.  

28 GJC, pages 1-5.  
29 PIJIP-GAP, pages 1-4. See also USHRN separate document on The Negative Impact of US 

Foreign Policy on Human Rights in Colombia, Haiti and Puerto Rico.  
30 ANEC, page 3.  
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32 MCLI, pages 1-2.  
33 FFF, pages 1-2.  
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34 USHRN, page 4. See also submissions from APSA;  JS-5, page 2; and submission form 
USHRN separate document on Racial Discrimination and Civil Rights and From Civil Rights 
to Human Rights: Implementing US Obligations under the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination.  
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Discrimination and Civil Rights and From Civil Rights to Human Rights: Implementing US 
Obligations under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination.   

36 AI, page 1.  
37 AI, page 1.  
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and USHRN separate document on The Persistence, in the United States, of Discriminatory 
Profiling Based on Race, Ethnicity, Religion and National Origin.  

39 JS 11, paragraph 19. See also USHRN separate document on Environmental Justice.  
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41 USHRN, paragraphs 10-11. See also USHRN separate document on The Application of the 

Death Penalty in the United States and submissions from ABA, AI.  
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43 AI, page 4.  
44 USHRN, paragraph 35. See also submissions from The Dui Hua Foundation and AI.  
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50 AI, page 4.  
51 AI, page 4.  
52 AI, page 3.  
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55 NOW, pages 1-5.  
56 HRW, page 2. See also NOW and IACHR, annexe 6.  
57 AHR, pages 2-3. See submission for cases cited.   
58 EPOCH, pages 1-2.  
59 JS 3, paragraphs 15 to 23. See also submission from AHR.  
60 JS 3, paragraph 23. See also submission from AHR.  
61 JS 5 , page 5. See also USHRN separate document on Migrants, Refugees and Asylum 

Seekers.  
62 JDI, pages 1-5. See also submission from ODVV.  
63 HRW, page 2.  
64 JS14, page 1.  
65 JS14, page 59. See also submission from ITHACA.  
66 See also submissions from AI, as well as cases cited in STP and LPDOC;  separate document 

of USHRN on Criminal and Juvenile Justice.  
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67 USHRN, paragraph 12 and separate document on Political Repression-Political Prisoners. 
See also submission from CURE; NCBL; JS 16; IACHR annexe 8.  
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NCBL and USHRN separate document on The Negative Impact of US Foreign Policy on 
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69 HRAlert, pages 1-5. See submission for cases cited.  
70 USHRN paragraph 14. See also USHRN separate document on Political Repression and 

Political Prisoners, and Joint Submission on Domestic Repression.    
71 EarthRights, page 1. See submission for cases cited.  
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73 IHRLS, page 2. See submission for cases cited. See also submission from HRW.  
74 IHRLS, page 2. See submission for cases cited.  
75 AI, Appendix 1.  
76 ACNU, page 3 ; MOVPAZ, page 3 ; FMC, page 2.  
77 ACNU, page 3.  
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80 JS 10, pages 3-4. See also GCE, pages 1-10 and for cases cited.  
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87 USHRN, paragraph 24. See USHRN separate document on Labor Rights.  
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Rights in the United States: From Market Competition to Public Good, on  Labor Rights and 
on the Right to Work.  

89 USHRN, paragraph 21.  
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91 USHRN, paragraphs 25-26. See also USHRN separate document Toward Economic and 

Social Rights in the United States: From Market Competition to Public Goods.  
92 CESR, paragraph 6.  
93 JS 11, paragraph 19. See also USHRN separate document on Environmental Justice.  
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101 AI, page 5.  
102 AI, Appendix 1. See also submission from C-FAM, paragraph 8; and USHRN separate 
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104 EMF, pages 1-5. See also USHRN separate document Toward Economic and Social Rights in 
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107 SJ 3, paragraphs 31-41. See also USHRN separate document Toward Economic and Social 
Rights in the United States: From Market Competition to Public Goods.  
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111 USHRN, paragraph 39. 
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