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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة السادسة والثالثون
 2020أاير/مايو  4-15

 ةجتميع بشأن الوالايت املتحدة األمريكي  
 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاة الطابع الدوري 16/21و 5/1جملس حقوق اإلنسان أُعد هذا التقرير عمالً بقراري  -1

لالستتررا  التدوري المتتامهو وهتو لممتتع للمرلومتاة التتواررة ي اقتارير همتتتاة ااراهتداة واإل تترا اة 
حلتدل امص ت  اصة وغريها مت  وئقتا اممتمل اات تدة ااة ال تلة، وهتو مقتدل  ي زتته متو   اقملتداً ااخل

 لردر التلماةو

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اا اثني 
 (2) (1)اإلنسان

ون واامارسة أن الوالاية اات دة الحظ الفريا الرامه اارين مبسألة التممم  ضد اارأة ي القان -2
علتت   ت تتديا، ال2015و 2010تررا  التتدوري المتتامه لرتتام  وليت االستتاممريتمتتة الت متتإ ي  جتتار  تت

والحظ ثالثة مقرري   و(3)افره الك برد مل اافاصمة القضا  عل  مجمع أزتال التممم  ضد اارأة غري أهنا
 و(4)ا دق عل  اافاصمة حقوق الطفه مل دة اليتخاصني أن الوالاية اات دة ه  الدولة الوحم

ال التمممتتت  ضتتتد لتتتوالاية اات تتتدة علتتت  اافاصمتتتة القضتتتا  علتتت  مجمتتتع أزتتتتوأوصتتت  تن ا تتتدق ا -3
والرهتتتد التتتدو  اخلتتتاا  ،(7)واافاصمتتتة حقتتتوق امزتتتإلاا اوي اإلعاصتتتة ،(6)واافاصمتتتة حقتتتوق الطفتتته ،(5)ااتتترأة

ي  وأفترار ، واالافاصمة الدولمة حلمايتة حقتوق مجمتع الرمتال ااهتا ر احلقوق االصت ارية واال تماعمة والثقافمة
والربواوكتتول  ،(9)لطفتته ااترلتتا ء تترا  اقتتدت ال الغتتاةوالربواوكتتول االختمتتاري الافاصمتتة حقتتوق ا ،(8)أستترهمل

 الال نستتتتتانمة أو الرقوبتتتتتة القاستتتتتمة أو االختمتتتتتاري الافاصمتتتتتة مذاهضتتتتتة الترتتتتتذيل وغتتتتتري  متتتتت  ضتتتتترو  ااراملتتتتتة
وااترلتتتتتا  1949آ /أغستتتتتطس  12متتتتتق اارقتتتتتورة ي والربواوكتتتتتول اإلضتتتتتاي الافاصمتتتتتاة  ذ ،(10)مذتتتتتةهاا أو

الربواوكتتتول اإلضتتتاي الافاصمتتتاة  ذمتتتق ستتتل ة الدولمتتتة )الربواوكتتتول امول(، و ضتتت ااي ااذاتعتتتاة اا حبمايتتتة
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الربواوكتتتتول وااترلتتتتا حبمايتتتتة ضتتتت ااي ااذاتعتتتتاة ااستتتتل ة غتتتتري الدولمتتتتة ) 1949آ /أغستتتتطس  12ااؤرختتتتة 
 ،(13)ونظتتا  رومتتا امساستت  للم تمتتة الذاقمتتة الدولمتتة ،(12)بوضتتع الال تتتني واالافاصمتتة اخلاصتتة ،(11)الثتتا (

واافاصمة احلرية الذقابمة ، (14)(29 رصمل)1930 لرا  واافاصمة مذظمة الرمه الدولمة ااترلقة ءلغا  الرمه القسري
(، واافاصمتة 98 رصمل) 1949 ذظممل واافاوضة الماعمة،مة حا الت(، واافاص87 رصمل) 1948ومحاية حا التذظممل، 
، (15)(111 رصتتمل) 1958اهذتتة(،   )ي االستتتإلدا  وا(، واافاصمتتة التمممتت100 رصتتمل) 1951ااستتاواة ي ام تتور، 

 2011واافاصمتتتتتتتتة الرمتتتتتتتتال ااذتتتتتتتت لمني، ، (16)(138 رصتتتتتتتتمل) 1973واافاصمتتتتتتتتة احلتتتتتتتتد امر  لستتتتتتتت  االستتتتتتتتتإلدا ، 
 و(17)(189 رصمل)
دة مستتاتاة مالمتتة ستتذوية  ض مفولضتتمة اممتتمل اات تتدة الستتاممة حلقتتوق واقتتد  التتوالاية اات تت -4

 و(18)اإلنسان

 (19)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -اا اثلث 
أعتتر  الفريتتتا الرامتته اارتتتين مبستتتألة التمممتت  ضتتتد ااتترأة ي القتتتانون واامارستتتة عتت  أستتتف  لرتتتد   -5

ترلقتتتة مبركتتت  ااؤسستتتاة الوجذمتتتة لتر يتتت  ومحايتتتة نستتتان وفقتتتاً للم تتار  اا نمتتا  مؤسستتتة وجذمتتتة حلقتتتوق اإل
 و(20)حقوق اإلنسان )م ار  اريس(

تتد فريتتا الروأوصتت  ال -6 امتته ااتتذكور ءنمتتا  فريتتا عامتته رفمتتع ااستتتوا ممتتعه بتتني الوكتتاالة يُره 
ق اإلنستان علت  ال ترمد  لم  اإلزترا  علت  اذفمتذ االلت امتاة الدولمتة للتوالاية اات تدة ي جمتال حقتو 

 و(21)ذا التذفمذاحملل  واذسما ه

مااع مراةاااة القااانون  تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااان  -اا رابع 
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة قطاةات -ألف 
 (22)املساواة وةدم التمييا -1 

لتمممتت  اكمتلتت  القتتاقمل مذتتذ أمتتد وحقتتوق اإلنستتان  ض ا أزتتار ااقتترر اخلتتاا اارتتين الفقتتر ااتتدصع -7
 و(23)  الف تتتتتتتهاً يقتتتتتتتو  علتتتتتتتاتتتتتتت ال جمتمرتتتتتتت ال جويتتتتتته علتتتتتتت  أستتتتتتتاال الرتتتتتتترق، واكتتتتتتتر أن التتتتتتتوالاية اات تتتتتتدة

أعقا  ااظاهراة وأعمال الرذتق التيت وصرتإ ي زارلواستفمه بواليتة فري مذمتا، حتذر  وي ،2017 عا  وي
 و(24)م  ا ايد الرذ رية وكر  ام انل ر اإل را اة اخلاصةثالثة م  ااتلفني بوالاية ي  جا

فريقتتتت  أن الفاتتتتوة ااستتتتتمرة بتتتتني واكتتتتر فريتتتتا اخلتتتتربا  الرامتتتته اارتتتتين ااذ تتتتدري  متتتت  أصتتتته أ -8
قتت  وبقمتتة الستتتان ي مجمتتع مؤزتتراة التذممتتة ال متترية اقري تتاً ارتتتس مستتتوا اممتتريتمني متت  أصتته أفري

علتتت  حتتت س أعتتتدار ضتتتإلمة متتت  امزتتتإلاا، وعذتتتق  يتتت ال يعاتتتل وال و(25)التمممتتت  اكمتلتتت  وااؤسستتت 
ول قتتتتة ستتتتوق الرمتتتته، واحلرمتتتتان  المتتتترجة، والف تتتته ي جمتتتتال اإلستتتتتان، والتفتتتتاوة ي نوعمتتتتة الترلتتتتممل،

والحظ الفريتا الرامته  و(26) السماس ، والتدهور ال مت ، آئٌر ضارة الستان ااذ دري  م  أصه أفريق
 و(27)ة نمطة واستهد  اممريتمني م  أصه أفريق راقمل التراهمأن الماعاة القاقمة عل   

هراة الرذ ترية، التيت رفتع فمهتا أفترار وصد   عإ لذة القضا  عل  التممم  الرذ تري مت  ااظتا -9
وعاة القوممني ال مض والذتاتيون التدر وكتو كلتوال كتالن زتراراة، وررروا أغتا ، وأروا يذتمون  ض جمم

واكر عدة متلفني  و(28)مض وحمرضني عل  التممم  الرذ ري والتراهمةلتفوق ال  حتااي عذ رية، مرو ني
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الستتتتتإلدا  اات ايتتتتد للغتتتتة مثتتتترية للمتتتتقاق وحمتتتتاوالة  متتتتم  بتتتتوالاية ي  جتتتتار اإل تتتترا اة اخلاصتتتتة أن ا
أفستت   متتا صلمتتاة الررصمتتة واإلثذمتتة والديذمتتة ي اخلطتتا  السماستت  كتتان مبثابتتة رعتتوة  ض الت تتره، وهتتوام
 و(29)ق والتر ل والت مإال للرذاجمل
رة يثري صلقاً واكر ااقرر اخلاا اارين حبقوق اإلنسان للمها ري  أن اخلطا  الرا  بمأن اكا -10
وأعتر  عتدة متلفتني بتوالاية ي  جتار اإل ترا اة اخلاصتة عت  صلقهتمل  تا  اللغتة واامارستاة  و(30)الغاً 

للمهتتتا ري   اً امتتتته وصتتتملطاة، وأزتتتاروا  ض أهنتتتا الستتت الرذ تتترية وااراريتتتة لا انتتتل التتتيت استتتتإلدمها
 و(31)وبني الرمية واموبتةوالال تني، واساوي بمذهمل 

اخلاا اارين احلا ي حرية التامع السلم  واحلا ي حرية اتوي  مجرماة  ض  ااقرروأزار  -11
لتت  أستتاال الرتترق والتتدي  عأن التقتتارير افمتتد بمتتموي التمممتت  والت متت  متت   انتتل متتونيف   نفتتاا القتتوانني 

الترستف   وأزتار الفريتا الرامته اارتين االحتاتات و(32)والرامه الذسا  وغري الك مت  الروامته احملظتورة
ريق  همل أكثر عرضة للتوصمتق والتفتتم  مت  ص ته متونيف   نفتاا القتانونو  ض أن اممريتمني م  أصه أف

الك  جالق الذار ااممإ( اليت اُرامه هبا المرجة  يا أُبلغ عذ  م  الوحممة )مب ما وأعر  ع  صلق   تا 
 و(33)قال واالحتاات السابا للم اكمةاامت   فمهمل اممريتمني م  أصه أفريق  ي الغالل أثذا  االعت

والحظ فريا اخلربا  الرامه اارين ااذ دري  مت  أصته أفريقت  أن لثمته اممتريتمني مت  أصته  -12
ي اااقتتة متت  امزتتإلاا  40وأهنتمل ميثلتتون أكثتتر مت   ،(34)ي نظتتا  الستتاون اً رجتفم اً أفريقت  مرافتتع ارافاعتت

اارتين االحتاتات الترستف  أنل اممتريتمني مت  أصته يا الرامته والحظ الفر  و(35)احملتو  علمهمل اإلعدا 
راحه أفريق  أكثر عرضة للسا  ادر أجولو وأعر  ع  صلق   تا  و ور أو   افاوة عرصمة ي مجمع م

 و(36)ردالة الذاقمةظا  الن
 وأوصتت  الفريتتا الرامتته اارتتين االحتاتتات الترستتف  تن اتثتتق احلتومتتة  هورهتتا الراممتتتة  ض -13

ورعتتا ااقتترر اخلتتاا اارتتين احلتتا ي حريتتتة  و(37)مرالتتة أو تت  التفتتاوة الررصتت  ي نظتتا  الردالتتة الذاقمتتتة
 و(38) حظتتتر التذمتتتمق الررصتتت ااإلت تتتة  ضة الستتتلطاة التامتتتع الستتتلم  واحلتتتا ي حريتتتة اتتتتوي  مجرمتتتا

بضتمان ااستا لة ااذهامتة ي وأوص  الفريا الرامه اارين مبسألة التممم  ضد اارأة ي القتانون واامارستة 
 و(39)صضااي ااراملة الوحممة م   انل المرجة

متتته الدولمتتتة برتتتة اذظمتتتة الروزتتتارإ لذتتتة اخلتتتربا  اارذمتتتة بتط متتتا االافاصمتتتاة والتوصتتتماة التا -14
 يتتتتؤري التمممتتتتت  الرذ تتتتتري عذتتتتتد  صتتتتتدار احلتتتتتتمل أال تومتتتتة علتتتتت  ار يتتتتت   هورهتتتتتا الراممتتتتتة  ض ضتتتتتماناحل
 اة الردالة الذاقمتة  ض فتر  أحتتا  الستا  غتري متذاست ة عرصمتاً امتمه خرا م    راااراحه ام وي

 و(40)الرمه الربي
اامارستة  ض ازتتتدار ارتتر  رأة ي القتتانون و ة التمممتت  ضتتد ااتوأزتار الفريتتا الرامته اارتتين مبستأل -15

لذستني  ض  تراقمل التراهمتة ااثلماة وم رو   اامه الذس  ومغايري اكوية الذستانمة وحتامل  صتفاة ا
 و(41)والرذق ال د 

 (42)التنمية والبيية واألةمال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
لتتري احلتومتتة استرراضتتاً متت  أصتته أفريقتت  تن  ه اارتتين ااذ تتدري أوصتت  فريتتا اخلتتربا  الرامتت -16

قوق المرو  امصلمة تن لري وأوص  ااقرر اخلاا اارين حب و(43)للسماساة بغمة  حتسني محاية ال متة
 الً كتام  وأن اطلتل بمتا ً لتاثئر ال متمتة الذامجتة عت  ممتاريع ال ُتت الت تمتة  زامالً  اً احلتومة االحتارية اقممم

اة االستتتإلرا مة التتيت اتتؤثر علتت  المتترو  امصتتلمة، بغتتض الذظتتر عتت  امتتاريع ال تتذاع عتت  امثتتر ال متتت 
 و(44)الوضع القانو  لار 
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اخلاا اارين امثر السليب للتدابري القسرية االنفرارية ي التمتع حبقوق اإلنستان  ااقرروأعر   -17
هذا الرمه  ض  الثة بلدانو وصد يؤريصسرية انفرارية عل  ثع  صلق   تا  فر  الوالاية اات دة ادابري 
مل اات دة الساممة ، أعربإ مفولضة امم2019 عا  وي و(45)الترامه بتوارث  نسانمة م  صذع اإلنسان

قوق اإلنسان ع  خماوفها م  أن اسفر جمموعة  ديدة م  الرقواة االنفرارية اليت فرضتها الوالاية حل
الغتتذا  علتت  و تت  اخل تتوا،  وي اتتدا علتت  احلتتا ي ال تت ةد ئلتتع عتت  آئر برمتتدة ااات تتدة علتت  بلتت

 (46)حمع يرا  الك ال لد أصاًل م  نقص خطري ي السلع امساسمة
وأزار عدة متلفتني بتوالاية ي  جتار اإل ترا اة اخلاصتة  ض التت ا  احلتومتة مبو تل القتانون  -18

ة متتت  يتتتة وحقتتتوق اإلنستتتان احلمايتتتمهمتتتة بمتتتأن امعمتتتال التاار التتتدو  حلقتتتوق اإلنستتتان واا تتتار  التو 
 لدو ويتطلل انتهاكاة حقوق اإلنسان اليت ارات ها مؤسساة امعمال التاارية اليت يو د مقرها ي ال

مبؤسساة امعمال التاارية اذع هذ  التااوتاة والت قما فمها ومراص ة  يترلا فمماالك اختاا خطواة 
 و(47)ر الذا مل عذهامرات مها و رب الضر 

 (48)وق اإلنسان ومكافحة اإلرهابقح -3 
 حتتع عتتدة متلفتتني بتتوالاية ي  جتتار اإل تترا اة اخلاصتتة احلتومتتة علتت  وضتتع حتتد ل فتتالة -19

فممتا يستم  احلتر  م  الرقا  عل  انتهاكتاة حقتوق اإلنستان وانتهاكتاة القتانون اإلنستا  اارات تة 
 مر بتذفمذ عملماة اسلممل استثذاق الراامة عل  اإلرها و وجيل حماس ة كه زإلص متورط ي  صدار أ

يستتتم   متتتا اذفمتتتذ التتتك الرملمتتتاة، واالحتاتتتات الستتتري، واالعتقتتتال الترستتتف  للمتتتدنمني، واستتتتإلدا  أو
 و(49)تسالمل االستاوا  اار تة اسمل متاف ة اإلرها 

 الرقوبتتتة القاستتتمة أو وأزتتتار ااقتتترر اخلتتتاا اارتتتين مبستتتألة الترتتتذيل وغتتتري  متتت  ضتتترو  ااراملتتتة -20
استإلدا  الترذيل  2014 عا  ن لذة ااإلابراة مبالس المموخ أصرة يااهمذة  ض أ أو الال نسانمة وأ

تقتتتال واالستتتتاوا  التتتتابع لوكالتتتة االستتتتإل اراة والتتتك ي اقريتتتر كتتتا عتتت  بتتتر م  االع أثذتتتا  االحتاتتتات،
 يقدموا  ض الردالتة، مل اارك ية، بمد أن الذاة وواضر  السماساة ااسؤولني ع  سذواة م  االنتهاكاة

ذهتت  يستتتفمدوا متت   عتتارة وهمتتهو و زتتد ااقتترر اخلتتاا احلتومتتة أن ا أو لتتا الضتت ااي أي ارتتويضيت ومل
 و(50)سماسة اإلفالة م  الرقا  عل  هذ  الراقمل

وأعتتر  الفريتتا الرامتتته اارتتين االحتاتتتات الترستتف  عتتت  صلقتت  من احملتاتتت ي  ي صاعتتدة خلتتتم   -21
مستقلة وحمايدة برد سذواة عديدة م  احلرمان الترسف  م  حياكموا أما  حمتمة  مل   ريةغوانتا مو ال

ستتتتان عتتتت  صلقهتتتتا  تا  التقتتتتارير التتتتيت افمتتتتد تن حمتاتتتت ي رذمتتتتة حبقتتتتوق اإلنوأعربتتتتإ اللاذتتتتة اا و(51)احلريتتتتة
اكتتاة غوانتتتا مو صتتد ُحرمتتوا متت  القتتدرة علتت  التمتتاال االنت تتا  القضتتاق  متت  الترتتذيل وغتتري  متت  انته

 و(52)ضتتتتتتوا كتتتتتتا أثذتتتتتتا  و تتتتتتورهمل رهتتتتتت  االحتاتتتتتتات لتتتتتتدا التتتتتتوالاية اات تتتتتتدةحقتتتتتتوق اإلنستتتتتتان التتتتتتيت ارر 
رتتين مبستتألة الترتتذيل عتت  أستتف  اذرتت  متت  الوصتتول  ض صاعتتتدة رر اخلتتاا اا، أعتتر  ااقتت2017 عتتا  وي

 و(53)غوانتا مو وغريها م  اارافا اخلاضرة إل را اة أمذمة ممدَّرة
ت الترسف  تن اغلا احلتومة مرفا االحتاات ي خلم  االحتاا الرامه اارينوأوص  الفريا  -22

رمذتتني لتتذقلهمل  ض بلتتدان حتتتع  فمهتتا حقتتوصهمل اإلنستتانمة احعامتتاً  غوانتتتا مو، وأن اراتته بذقتته احملتاتت ي  اا
القتتتاري  التتتواررة ي القتتتانون متتت  أ تتته الستتتماإ بذقتتته احملتاتتت ي   ض اإلصلتتتممل كتتتاماًل، وأن ارفتتتع احملظتتتوراة

واكتر عتدة متلفتني بتوالاية ي  و(54)عاريتة دة للمالحقة القضاقمة واحملاكمة أما  حمتمة للوالاية اات
أن اتفه ح تول احملتات ي  ي صاعتدة غوانتتا مو علت    را اة اخلاصة أن  جيل عل  احلتومة جار اإل

 و(55)ااراملة الرب التامه ع  انتهاكاة حريتهمل م  االحتاات الترسف  والترذيل وسو 
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 
 (56)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان ةلى شخصه -1 

تتترة ل -23 ستتتمما  وال ق الطفتتته التتتوالاية اات تتتدة تهنتتتا مستتتؤولة عتتت  محايتتتة ااتتتدنمني،ذتتتة حقتتتو اكل
ن لذتع نت  يذ غت  كتا أامجفال، الذي  يذ غ   عطتا  امولويتة لستالمتهمل ي مجمتع الرملمتاة الرستترية، وأ

ا تتتار  التمممتتت  والتذاستتتل والضتتترورة واحلمطتتتةو وحثتتتإ اللاذتتتة  اً وصتتتوي خستتتاقر ي صتتتفو  ااتتتدنمني وفقتتت
امتوي   أو   الرمتواق  للقتوة لضتمان عتد  صتتهالوالاية اات دة عل  اختاا ادابري وصاقمة ومذع االستتإلدا

 و(57)سمما امجفال وال اادنمني،
عتت  صلقتت   تا   2016 عتتا  ين ااذ تتدري  متت  أصتته أفريقتت  ي  الرامتته اارتتوأعتتر  فريتتا اخلتتربا -24

 و(58)االحتاري والية وعل  ااستوا 31و ور عقوبة اإلعدا  ي 
ارستتفاً  أو ء تترا اة متتو  ة أو وأعربتتإ ااقتتررة اخلاصتتة اارذمتتة حبتتاالة اإلعتتدا  ختتار  القضتتا  -25

، كتررة اللاذتة 2017 عتا  وي و(59)ااستل ة ع  الرذق ع  صلقها  تا  ارافاي عدر حاالة القته الذامج
ي الك م  خالل  مبا ،لرذق ااسل احلد م  ا 2014 عا  اارذمة حبقوق اإلنسان اوصمتها ال اررة ي

السر   ض س  امريراة اقتض  الت ري ع  سوابا امزإلاا ي مجمع عملماة نقه امسل ة الذارية 
امفترار احملظتوري  مبو تل القتانون االحتتاري فني ي فتتة اا تذاا للإلواا، والك م  أ ه مذع امزتإل

 و(60)م  حماتة امسل ة
ي  مبتتا الت قمتتا ي ارعتتا اة الترتتذيل،ترتتذيل امتترر القلتتا لرتتد  وال اتت ال لذتتة مذاهضتتة ال -26

 و(61)الك ارعا اة أعمال الترذيل اارات ة ضد احملتا ي  لدا وكالة االستإل اراة اارك ية
ي تتدو أنتت   متتا   ثالثتتة متت  ااتلفتتني بتتوالاية ي  جتتار اإل ترا اة اخلاصتتة عتت  صلقهتتمل  تا عتر أو  -27

اة الذفستتتمة اال تماعمتتتة وغتتري الضتتترورية ضتتد امزتتتإلاا اوي اإلعاصتت استتتإلدا  مذهاتتت  للقتتوة اافرجتتتة
 و(62)و تاكمل وفر  احل س االنفراري علمهمل

ض أن عتدراً مت ايتداً مت  امزتإلاا يتررضتون  وخلص الفريا الرامه اارين االحتاتات الترستف   -28
اإليتداي ي  أو احل س ااتد لمته م  أزتال االحتاات ااإلفمة وغري اارروفة نس ماً م  خالل   را اة 

ااستمتتف  ب تتورة غتتري جوعمتتة ي حالتتة االزتتت ا  ي  ستتا ة استتترمال ااإلتتدراة وحتتاالة ال تت ة الرقلمتتةو 
وأزتتتار الفريتتتا  ض  و(63)ض أستتتس لمم يتتتة مثتتته الرامتتته الذستتتا  واإلعاصتتتة يستتتتذد هتتتذا االحتاتتتات  متتتا وكثتتترياً 

متتتتتة ي عتتتتتدة والاية صضتتتتتاقمة، استتتتتم  اإليتتتتتداي ي مرلومتتتتتاة عتتتتت  و تتتتتور صتتتتتوانني مترلقتتتتتة ال تتتتت ة الرقل
 و(64)اات ورة أو غري جوعمة عل  أساال اإلعاصة الذفسمة اال تماعمة الفرلمةااستمفماة ب ورة 

 (65)يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب  وسيادة القانون مبا  إقامة العدل -2 
حتاتات ااطتول الستابا للم اكمتة هتو الحظ الفريا الرامه اارين االحتاات الترستف  أن اال -29

وأزار ااقرر اخلاا اارين الفقتر ااتدصع وحقتوق اإلنستان  ض فتر  م تالغ   و(66)ثذا القاعدة ولمس االست
وأوصتت  فريتتا اخلتتربا   و(67)مهمل التتراغ ني ي اإلفتترا  عتتذهمل ي انتظتتار احملاكمتتةدع  علتتلتت  ااتتكفالتتة ك تترية ع

مفرجتةو ويذ غت   أفريق  اعتمار ادابري مذاس ة اذع فر  م الغ كفالتة الرامه اارين ااذ دري  م  أصه
احلتومتة تن وختذ  وأوص  الفريا الرامه اارتين االحتاتات الترستف  و(68)استتما  بداقه لالحتاات

متتريراة وم تتار  او مهمتتة اقضتت  تن استتتذد التفالتتة وستتذداة الضتتمان  ض اقمتتممل فتترري للمإلتتاجر بت
 صتتدرة ااتتدع  علمتت  علتت  التتدفع ويقت تتر علتت  اا لتتغ التتالت  لتتتأمني مثتتول ااتتدع  علمتت أيختتذ ي االعت تتار 

 و(69)حلماية اجملتمع أو
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متتاكه ااذهامتتة راختته نظتتا  القذتتاي عتت  اااتتات الترستتف  وكمتتق الفريتتا الرامتته اارتتين االحت -30
ستمة وغتري ااتذاست ة، و يتداي الردالة الذاقمة، ومذهتا عتد  و تور لثمته صتانو  فرتال، وا ايتد الرقتواة القا
 و(70)الذ ال  اوي اإلعاصة الذفسمة اال تماعمة ي الساون، وارافاي مردل احل س

  ع  صلق   تا  نيرو  االحتاات   م  أصه أفريقرين ااذ دريوأعر  فريا اخلربا  الرامه اا -31
ي الك الرال  ي  مبا ال   ، غري ااالقمة و تا  احلوا   اخلطرية اليت حتول رون احل ول عل  الرال 

واكر عدة متلفني بوالاية ي  جار اإل را اة اخلاصة أن هذاه اقارير افمد  و(71)جمال ال  ة الرقلمة
 و(72)ة الرقلمة وخدماة الدعملر  ض خدماة ال  د م  الساون افتقتن الردي

ستتتإلدا  الواستتع الذطتتاق وأعتتر  الفريتتا الرامتته اارتتين االحتاتتات الترستتف  عتت  صلقتت   تا  اال -32
لتتر  مل دير متتونيف  االحتاتتاتو وافمتتد التقتتارير تنتت لل تت س االنفتتراري وجتتول مداتت  واط مقتت  حستتل اقتت

 و(73)النفراريمرا رة مستقلة لل  س ا

 (74)احلّرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 
وستتتاقق اإلعتتتال ، لتتتواررة بمتتتأن  ديتتتداة احلتومتتتة ضتتتد ي مرتتتر  اإلزتتتارة  ض اارلومتتتاة ا -33

 اارتين حبريتة التر تري أعر  ااقرر اخلاا اارين بتر يت  ومحايتة احلتا ي حريتة الترأي والتر تري وااقترر اخلتاا
، ع  صلقهما  تا  منتق متتواار مت  ختويتق 2017 عا  اممريتمة حلقوق اإلنسان، ي التابع للاذة ال لدان

 و(75)سمما الرقمس، اقاريرهمل وال وال  فمني الذي  ارفض احلتومة،وساقق اإلعال  
 ض  ي حريتتة اتتتوي  المرمتتاة وأزتتار ااقتترر اخلتتاا اارتتين احلتتا ي حريتتة التامتتع الستتلم  واحلتتا -34

 عاصتتة حريتتة التامتتع الستتلم   أو حتتاة التمتتريرمة علتت  مستتتوا التتوالاية الراممتتة  ض لتترتعتتدر ك تتري متت  ااقع 
2017مارال والية، حىت آاار/ 19اصعاحاً م  هذا الق مه ي حوا   20و وهذاه أكثر م  والتر ري

وأوصت   و(76)
 و(77)سلم ربر احلا ي حرية التامع الس  صوانني  ديدة اقمد رون متن لتذع السلطاة ااإلت ة ع  

   الت تتاري اإلان ورستتو ازتتعاجاة وأوصت  ااقتترر اخلتتاا أيضتاً تن الغتت  الستتلطاة ااإلت تة  -35
اافرجة الالتمة لرقد لمراة، وأن ارتمتد بتداًل مت  التك نظامتاً ل خطتارو وأوصت  كتذلك تن اقت تر 

ا مبو تل القتانون ها عل  القمتور التيت ميتت  اربيرهتل  وصإ التامراة ومتاهنا وجريقتالقمور اافروضة ع
ي التتك استتتإلدا  المتترجة  مبتتا وأوصتت  تن استتترر  الستتلطاة أستتالمل  رارة التامرتتاة، و(78)التتدو 

مسل ة ومرداة ااة جابع عستري واستإلدا  القوة واالعتقاالة الترسفمة، لت  اضم  اوافقها مع 
 و(79)ن الدو  حلقوق اإلنسانالقانو 
وصتتال عتتتدة متلفتتني بتتتوالاية ي  جتتار اإل تتترا اة اخلاصتتة  نتتت  جيتتل علتتت  احلتومتتة أن حتتتتع   -36

ي نيه و ور صلا  تا  اإل را اة ااتإلذة ضد امرأة ختو  محلة  حقوق اادافرني ع  حقوق اإلنسان،
ة امزتتإلاا التتذي  يرملتتون ب تتورة  ستتتا أو حلمايتتة حقتتوق ااهتتا ري و واكتتروا أنتت  جيتتل عتتد  اقممتتد

 و(80)ة حلماية حقوق ااها ري ممروع
 والحتتتتظ ااقتتتترر اخلتتتتاا اارتتتتين حبقتتتتوق اإلنستتتتان والفقتتتتر ااتتتتدصع ا فتتتتا  مرتتتتدل اامتتتتتاركة ي -37

ذي  يرممون ي االنتإلااةو وأزار  ض احلرمان ااقذع م  حا الت ويإ، وخلص  ض أن امزإلاا ال
مة م  حقهتمل ي الت تويإو وهذتاه عتدة م  الفتاة احملرومة حيرمون ب ورة مذهافقر وامصلماة وغريها 

 و(81)د السا اية امعط رفع الغراماة والرسو  ااست قة م  أ ه استرارة احلا ي الت ويإ بروال
واكتر ااقتترر اخلتاا اارتتين احلتا ي حريتتة التامتتع الستلم  واحلتتا ي حريتة اتتتوي  المرمتتاة  -38

رارة المؤون ة مرظمل الذاال عل  ااماركة بفرالمة ي  اافرط لاموال ي االنتإلااة يروق صدر  أن التأثري
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ويتته احلمتتالة االنتإلابمتتة متت  أ تته وأوصتت  تن اقتتو  الستتلطاة ااإلت تتة بتاديتتد صتتوانني ل و(82)الرامتتة
 و(83)موال ي الرملمة السماسمةاحلد م  وثري ام

 (84)حظر مجيع أشكال الرق -4 
سمما الذسا  وامجفال  ض أن الوالاية  ال امزإلاا،أزارة ااقررة اخلاصة اارذمة االلار  -39

افمتتتد ملمتتتاة االلتتتار امزتتتإلااو و مق تتتداً ومرتتترباً وم تتتدراً لر اً اات تتتدة اوا تتت  حتتتتداية بوصتتتفها بلتتتد
مقارنتتتة  اً فضتتتالتقتتتارير تن عتتتدر امزتتتإلاا ااتاتتتر هبتتتمل التتتذي  م كمتتتفهمل واقتتتدت التتتدعمل كتتتمل يظتتته مذإل

 و(85)احلامل التقديري لاللار
 االلتار مغترا   ذستمة اً وأعربإ لذة حقوق الطفه ع  صلقها من التمريراة اتذاول أساست -40
والحظتتتإ ااقتتتررة اخلاصتتتة اارذمتتتة  و(86)االصت تتتاري لتتتار مغتتترا  االستتتتغاللارتتتاص ب تتتورة كافمتتتة اال وال

الل ل يركتتتت   ض حتتتتد برمتتتتد علتتتت  االلتتتتار مغتتتترا  االستتتتتغيتتتت ا ال االلتتتتار أن كمتتتتق حتتتتاالة االلتتتتار
 و(87)الذس 

وأوصتإ ااقتررة اخلاصتتة اارذمتة االلتتار بوضتع استتعااماماة ارالتة امستت ا  الذريتة لاللتتار  -41
ي الك الفقر وعد  ااساواة االصت ارية، والتمممت  علت  أستاال الرامته الذستا  وضتد  مبا مزإلاا،ا

 و(88)ةاكارة التقممدي امصلماة امخرا، وعد  كفاية احلماية ااقدمة للرمال وسماساة
ضتتع خي كتتمال  اً مذهامتت اً وأوصتتإ ااقتتررة اخلاصتتة ااتتذكورة بضتتمان اذفمتتذ م تتدأ عتتد  ااراص تتة اذفمتتذ -42

بتر ي   اً امزإلاا ااتار هبمل للمقاضاة عل   راقمل ات ه بوضرهمل كأزإلاا متَّار هبملو وأوصإ أيض
 و(89)اة ااتورجني فم الت قما ي القضااي ااترلقة االلار مغرا  الرمه ومقاض

 (90)احلق يف اخلصوصية -5 
مارستتاة التتيت استتم  مبستتتوا اكتتر ااقتترر اخلتتاا اارتتين احلتتا ي اخل وصتتمة أن القتتوانني واا -43

ااقممتتتتني فمهتتتتا  أو لمستتتتوا متتت  متتتتواجين التتتتوالاية اات تتتدة أر  متتت  محايتتتتة خ وصتتتتمة امزتتتإلاا التتتتذي 
م  التقذماة  ااراص ة عل  نطاق واسع، بدالً     تا  استإلدا اترار  مع القانون الدو و وأعر  ع  صلق

 و(91)اليت استهد  امفرار اامت   فمهمل

 ة واالجتماةية والثقافيةالقتصادياحلقوق ا -جيم 
أزتتتار ااقتتترر اخلتتتاا اارتتتين الفقتتتر ااتتتدصع  ض أن التتتوالاية اات تتتدة رفضتتتإ االعتتتعا  احمللتتت   -44

 و(92)سمما احلا ي الترلممل وال برض احلقوق اال تماعمة،عمة، استثذا  احلقوق االصت ارية واال تما

 (93)يةظروف ةمل ةادلة وموات ويف احلق يف العمل -1 
يقر  م  ربع الرمال بدوا  كامه، وثالثتة أراي  ما اكر ااقرر اخلاا اارين الفقر اادصع أن -45

 و(94)فوعة ام ريستفمدون م    اتة مرضمة مد ال الرمال بدوا    ق ،
وأوص  ااقرر اخلاا اارين االلار امزإلاا تن اقو  احلتومة مبوا مة وار ي  القوانني اليت  -46

ي التتك عتت  جريتتا تايرة احلتتد امر  لا تتور،  مبتتا حتمتت  الرمتتال بغتتر  التمتتتع بمتتروط عمتته عارلتتة،
ة بتتلفتتتة رعايتتتة الط متتتول علتتت  الوار يتتت  اإل تتتاتاة اادفوعتتتة ام تتتر واإل تتتاتاة اارضتتتمة، وضتتتمان احل تتت

 و(95)مرقولة واسهمه امتمه الذقااة ي مجمع القطاعاة
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وأوص  ااقرر اخلاا اارين احلا ي حريتة التامتع الستلم  واحلتا ي حريتة اتتوي  المرمتاة تن  -47
ع ارلتة، متار ت السلطاة ااإلت ة الرقواة اافروضة عل  أرا  الرمه التذي  يت رتون رارستاة عمته غتري ع

 و(96)ة وارويضاة عقابمة وأحتا  ارويضمة لرري انتهاكاة حقوق الرمال ي ااستق ه ررا  غراما

 (97)احلق يف مستوى معيشي الئق -2 
أزار ااقرر اخلاا اارين الفقر اادصع  ض ارافاي مستواية الفقر وعد  ااستاواةو والحتظ أن  -48

وحالتتة ال تتؤال واحلرمتتان التتيت ارتتم  فمهتتا أعتتدار  يت للتهتتا القلتتة قلتتة التتبتتني الثتتروة الطا هتتاقالً  اً هذتاه اذاصضتت
أبتتتمض  اً ف ستتتل، بتتته هتتتو أيضتتت اً هستتت انم أو ك تتترية متتت  اممتتتريتمنيو واكتتتر أن و تتت  الفقتتتر لتتتمس أستتتور  

والحتظ الفريتا الرامته اارتين مبستألة التمممت  ضتد ااترأة ي القتانون  و(98)وآسموي وم  أصول أخرا كثرية
  يرانني م  الفقر صتد تارة مبرتدل أعلت  مت  مرتدل الر تالو وصتد ااتوية للذسا  ر الذس ةواامارسة أن 

أثتتتتر التتتتك ي الغالتتتتل علتتتت  الذستتتتا  متتتت  أصتتتتول أفريقمتتتتة وعلتتتت  امستتتتر التتتتيت يروكتتتتا أحتتتتد امبتتتتوي  فقتتتتق 
 واكتتر ااقتترر اخلتتاا اارتتين الفقتتر ااتتدصع أن ارافتتاي مرتتدالة الفقتتر ي صتتفو  امجفتتال و(99)وااستتذاة

قتر بتني ام متالو وصتال  ن استتمرار الفقتر ااتدصع خمتار سماست  وميتت  القضتا  م ا  يدت انتقال الفوال
 و(100)علم  بتوافر  رارة سماسمة

واكتر نفتس ااقترر اخلتاا أن مراص تة الفقترا  وستاذهمل هت  الستمة ااممت ة للترر اممريتت  علتت   -49
اتالمق خدماة ااراص ة يستطمرون حتمه  ال ذي واليستطمرون سدار ريوهنمل،  ال الفقرو فالرمال الذي 

يستتتتتطمرون رفتتتتع  ال واآلا  التتتتذي  ،اً اخلاصتتتتة، وامصلمتتتتاة ااستتتتتهدفة مبإلالفتتتتاة ااتتتترور، واارضتتتت  عقلمتتتت
وأزار  ض أن اامرري  ي الرديد مت  ااتدن جُيرَّمتون  و(101)اتالمق  عالة امجفال، يورعون ي الساون

وأعتتتر  فريتتتتا اخلتتتتربا  الرامتتته اارتتتتين امزتتتتإلاا  و(102)دون أنفستتتهمل فمهتتتتاجيتتتت فرلمتتتاً بستتتت ل احلالتتتة التتتتيت
ااذ دري  م  أصه أفريق  ع  صلق   تا  لترت الفقتر التذي يتؤثر بمتته غتري متذاستل علت  اممتريتمني 

 و(103)م  أصه أفريق 
دن اتتوالحتتظ الفريتتا الرامتته نفستت  أن اممتتريتمني متت  أصتته أفريقتت  يوا هتتون ي الرديتتد متت  ا -50

رهتوهنمل الرقاريتةو وأعتر  عت  صلقت   تا  استتمرار  أو الذاال بس  ها رفتع  جيتارا مل يستطمع ال أتمة  ستان
 و(410)الف ه حبتمل الواصع ي أماك  اإلصامة ي الرديد م  ااذاجا احلضرية

واكتترة ااقتتررة اخلاصتتة اارذمتتة الستتت  الالقتتا كرذ تتر متت  عذاصتتر احلتتا ي مستتتوا مرممتت   -51
 هذا السماق، أن عدر امزإلاا الذي  يرممون ي حالة امرر رلمه ل واحلا ي عد  التممم  يمذاس

 و(105)فراالً  اً يُذفذ اذفمذ ال عل  أن احلا ي الست  الالقا
يتذامل  مبتا وزاع اثذان م  ااتلفني بوالاية ي  جار اإل را اة اخلاصة السلطاة عل  االعتعا  -52

اة غتتتري ااذظَّمتتتة الراملتتتة ي صطتتتاي اإلستتتتان )أ مول تتتة ريتتت  امستتتواق ااالمتتتة والمتتتركعتتت  التتتدور ااوستتتع التتتذي اؤ 
ستتمما ل تتاق امصلمتتاة  وال اإلستتتان( وستتمطر ا غتتري ااستت وصة متت  أثتتر علتت  التمتتتع احلتتا ي الستتت  الالقتتا،

 و(106)مةوالفتاة الضرمفة، وعل  اختاا خطواة حنو  عارة اإلستان  ض ونيمفت  امساسمة كسلرة ا تماع
قتترري  خاصتتني  ض أن صضتتمة مديذتتة فلمذتتإ )التتوث  متتداراة اامتتا  ي مديذتتة فلمذتتإ وأزتتار ثالثتتة م -53

بوالية ممممغان وعواصل الك الوخممة علت  ستتاهنا( اوضت  اارتا ة وال ترواة الذامجتة عت  عتد  االعتعا  
 و(107)بطريقة غري لمم ية ةمتن ااما  حا م  حقوق اإلنسان وع  عد  ضمان اوفري اخلدماة امساس

واكر عدة متلفني بتوالاية ي  جتار اإل ترا اة اخلاصتة أن نست ة أكترب مت  امصلمتاة الفقترية  -54
اذ رتع مذهتاو ويمتته  أو ارالهتا أو خت هنتا أو ارم  القر  م  اارافتا التيت استتإلد  ااتوار التممماقمتة

احملتملتتة  يرممتتون القتتر  متت  اا تتارر  ذييذتتاه  ن تتق الستتتان التت متتا امزتتإلاا متت  أصتتول  فريقمتتة



A/HRC/WG.6/36/USA/2 

9 GE.20-03758 

وأزار ااقرر اخلاا اارين الفقر اادصع كذلك  ض أن اجملتمراة الريفمة الفقرية   و(108)لالن رائة السامة
 و(109)اقع القر  م  ال ذاعاة االوثة ما كثرياً 

 (110)احلق يف الصحة -3 
ة عت  أستف  الستتمرار أة ي القتانون واامارستااتر ضتد  أعر  الفريا الرامه اارين مبسألة التممم  -55

أو تت  التفتتاوة الت تترية ي جمتتال انتمتتار برتتض اممتترا ، مثتته الستتمذة والستترجان وفتتريوال نقتتص ااذاعتتة 
 و(111)ال مرية/اإليدت، وفقاً لاصه اإلثين ونوي الذس ومستوا الترلممل

اجملتمرتتاة  فمونمتتة رمترة الرديتد مت ر امااتواواكتر ااقترر اخلتاا اارتين الفقتتر ااتدصع أن أتمتة  -56
يتتتتتتؤري  ض ارتتتتتتاج  اكتتتتتتريوي   متتتتتتا اً احمللمتتتتتتة، وأن  رمتتتتتتان ااتتتتتتوار امفمونمتتتتتتة ااستتتتتتتإلدمة لرتتتتتتال  اممل كثتتتتتتري 

م  االستاابة ب ايرة التمويه وحتسني فرا احل ول عل   واامثامفمتامني وغري  م  ااوار ااإلدرةو وبدالً 
اريتتة والرديتتد متت  حتومتتاة التتوالاية ، زتتذإ احلتومتتة االحتغتتت عذتت  ال يالرعايتتة احلمويتتة والتتدعمل التتذ

 و(112)محالة مذسَّقة بغمة احلد م  فرا ح ول أفقر الستان عل  الرعاية ال  مة واقممدها
واكتتر فريتتا اخلتتربا  الرامتته اارتتين ااذ تتدري  متت  أصتته أفريقتت  أن عتتدراً متت  الروامتته استتاهمل ي  -57

  عمتتال احلتتا ي التمتتتع تعلتت  مستتتوا متت  مريتمتتون متت  أصتته أفريقتت  يا اموا ههتتأو تت  التفتتاوة التتيت ي
ي التتك عتتد   متانمتتة احل تتول علتت  اغطمتتة التتتأمني ال تت   واخلتتدماة الوصاقمتتة  مبتتا ال تت ة ميتتت  بلوغتت ،

ملمتتتون  20والرعايتتتةو ومتتتع أن اذفمتتتذ صتتتانون محايتتتة اارضتتت  والرعايتتتة اامستتتورة التتلفتتتة صتتتد أرا  ض ح تتتول 
والاية التيت اتستع فمهتا الفتوارق تكترب صتدر ي اجملتال ال ت   ة التأمني ال   ، فإن التاغطم ص عل زإل

يتتوفر  ال رفضإ اوسمع نطاق بر م  اارونة الط مة، وهو أحد امرواة الرقمستمة لتغطمتة امزتإلاا التذي 
اامارسة ع  أستف  انون و ي القوأعر  الفريا الرامه اارين مبسألة التممم  ضد اارأة  و(113)كمل ومني ص  

 و(114)اغطمة التأمني ال    للاممعلرد  
وأعر  الفريا الرامه اارين مبسألة التممم  ضد اارأة ي القانون واامارسة ع  أستف  من ااترأة  -58

صد زهدة االز  حقها ي ال  ة الذسمة واإلجنابمةو وعل  الرغمل م  أن للمرأة احلا مبو ل القانون 
، فإن هذاه حوا   مت ايدة استمرار حتول بمذها وبتني الوصتول ا  احلمه ي نيرو  زىتل ي  هن الحتاريا

 ض عملمتتاة اإل هتتا و وصتتد صللك تتإ  متانمتتة ح تتول ااتترأة علتت  ختتدماة ال تت ة اإلجنابمتتة ي برتتض 
ستتت  متتتذي الراوأحاجتتتإ اللاذتتتة اارذمتتتة حبقتتتوق اإلنستتتان علمتتتاً اممتتتر التذف و(115)التتتوالاية بفتتتر  صمتتتور

ا  الرمه وزركاة التأمني بتقدت "اععاضاة بواتي الضمري" عل  بذتور ، الذي يسم  مر 13798 رصمل
الرعاية الوصاقمة ااذ وا علمها ي صانون محاية اارض  والرعاية اامستورة التتلفتة، والتتا  اقممتد وصتول 

 و(116)الذسا   ض الرعاية اإلجنابمة
ي القانون واامارسة بضمان لتني اارأة التممم  ضد اارأة ين مبسألة لرامه ااروأوص  الفريا ا -59

متت  رارستتة حقهتتا الدستتتوري ي اختمتتار  هنتتا  احلمتته ي امزتتهر الثالثتتة اموض، وءنفتتاا أحتتتا  صتتانون 
احلمتتهو بتتتأمني احل تتول علتت  وستتاقه مذتتع  يترلتتا فممتتا زتتامالً  اً احلمايتتة والرعايتتة اامستتورة التتلفتتة اذفمتتذ

متتتونيف  الرعايتتتة ال تتت مة ومقتتتدممها وزتتتركاة التتتتأمني، حباتتتة برتتتد  الستتتماإ اعتتتعا   اً أوصتتت  أيضتتتو 
يو د مقد   ال االستفارة مذها عذدما االستذتا  بواتي الضمري، عل    را  عملماة حيا للمرأة صانو ً 

 و(117)خدماة ص مة بديه يتم  الك الرملماة ب ورة فورية وسهلة ااذال ومرقولة التتلفة
نفست  بقلتا ارافتاي مرتدل محته ااراهقتاة، أوصت  ءئحتة وستاقه وبرد أن الحظ الفريتا الرامته  -60

 و(118)سمما ل اق ااراهقاة، بغمة متاف ة محه ااراهقاة وال مذع احلمه و متانمة احل ول علمها جما ً،
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لذريتة مست ا  ارالتة اوالحظ الفريتا الرامته أيضتاً تايرة مرتدل وفمتاة اممهتاة، وأوصت  مب -61
 و(119)سمما بني الذسا  اممريتماة م  أصه أفريق  وال هاة،ل ايرة وفماة امم

 (120)احلق يف التعليم -4 
أعر  فريا اخلربا  الرامه اارين ااذ تدري  مت  أصته أفريقت  عت  صلقت   تا  استتإلدا  المترجة  -62

قتت  مجفتتال اممتتريتمني متت  أصتته أفري  ايرتتر  رتتا ،ي ااتتدارال و تا  لتترت ممتتاكه االنضتت اط اادرستت 
بو   خاا لرقواة زديدةو والحظ الفريا أن هذ  اامارساة امته انتهاكاً حلقوق الطفه ويذ غ  

 و(121)القضا  علمها
وأوصت  الفريتتا الرامته نفستت  تن يتمتق ااتتذه  الدراستت  ي كته واليتتة علت  الذ تتو ااذاستتل  -63

 و(122) ه الرذ ريع  ئريخ االلار امفارصة عرب احملمق امجلس  وع  االسعصاق والف
وأوصتت  الفريتتا الرامتته اارتتين مبستتألة التمممتتت  ضتتد ااتترأة ي القتتانون واامارستتة بضتتمان  ل اممتتتة  -64
متتق ي جمتتال حقتتوق اإلنستتان ي ااتتدارال والعبمتتة الذستتمة ااذاستت ة والقاقمتتة علتت  أستتس علممتتة ي التثق

 و(123)ااذاه  الدراسمة

 ددةفيات حم أو حقوق أشخاص حمددين -دال 
 (124)النساء -1 

ة الحتتتظ الفريتتتا الرامتتته اارتتتين مبستتتألة التمممتتت  ضتتتد ااتتترأة ي القتتتانون واامارستتتة  رانتتتة الهتتتا -65
إلت تتة الرافتتاي مستتتواية الرذتتق الذستتا ، فأوصتت  بضتتمان  صتتدار أوامتتر محايتتة فرالتتة وتايرة اتتوافر اا

امستل ة الذاريتة بغمتة محايتة ااترأة د مت  احلتااال ئ والتربام  والتدعمل ي جمتال اإلستتان، وارتديه صتوانني 
 و(125)بفرالمة م  الرذق ااسل 

خاصتتة مؤصتتتتة لضتتتمان ااستتتاواة بتتتني الذستتتني ي اتتتدابري  وأوصتت  الفريتتتا الرامتتته نفستتت  بتط متتتا -66
الهتتات القضتتاق ،  وي الستتلطتني التذفمذيتتة والتمتتريرمة وي اجملتتال السماستت  وي التمثمتته ي احلمتتاة الرامتتة

 و(126)اا م ارراة لتمامع مماركة الذسا  ي ااذاصل ااذتإل ةواخت
 القتتتتوانني االحتاريتتتتة فتتتتال را الرمتتتتهورأة ي فتتتتوالحتتتتظ الفريتتتتا الرامتتتته استتتتتمرار التمممتتتت  ضتتتتد ااتتتت -67
صوانني الوالاية امعط ااستاواة ي ام تور عت  الرمته ااتستاوي القممتةو وا لتغ الفاتوة ي ام تور بتني  وال

 اااقتتتةو واستتتاَّه أر  اإليتتتراراة ي صتتتفو  اممريتمتتتاة متتت  أصتتته أفريقتتت  ومتتت  أصتتتول ي 21الذستتتني 
وأوصت  الفريتتا بتر يتت  التمتريراة القاقمتتة متت   و(127)مصتتلمنين أمريتتا استتتاهست انمة ومتت  ااذ تدراة متت  

ة ي أ ه القضا  عل  مجمع أزتال التممم  عل  أساال نوي الذس ي جمال الرمه، وارديه صانون ااستاوا
ام تتور لممتتمه احلتتا ي ام تتر ااتستتاوي عتت  الرمتته ااتستتاوي القممتتة، ووضتتع سماستتاة ارالتتة الف تته 

 و(128)الرأس  وامفق  عل  حد سوا ل  ااستوا ااهين، ع
وأعتتر  الفريتتا الرامتته عتت    عتت  لرتتد  و تتور مرتتايري  ل اممتتة إل تتاتة اممومتتة اادفوعتتة ام تتر،  -68

ون التتدو  حلقتتوق اإلنستتانو وستتاور  القلتتا  تا  التقستتممل غتتري ااتتتتافئ مع تتا  وهتتو أمتتر مطلتتو  ي القتتان
ل عمه اارأة بدوا    ق  مس ا  اترلا الرعاية امسرية ي كون احتمايتال   ما الرعاية امسرية، وهو

 و(129)ي يد بتسع مراة مقارنة الر ه
أست وعاً لممتع الرتامالة ي  14اتدة وأوص  الفريا الرامه مبتذ    تاتة أمومتة مدفوعتة ام تر  -69

مجفتال والرعايتتة مسترة لرعايتة االونيتاقق الرامتة واخلاصتةو وأوصت  أيضتاً بتتوفري مرافتا ممستورة التتلفتة وم
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برتتتتد اادرستتتتة ومرافتتتتا لت تتتتار الستتتت  وامزتتتتإلاا اوي اإلعاصتتتتة بغمتتتتة لتتتتتني ال تتتتالغني التتتتذي  يضتتتتطلرون 
 و(130)مبسؤولماة الرعاية م  الرمه بدوا  كامه

 (131)األطفال -2 
ا اآلمتت  ي أوصتتإ لذتتة حقتتوق الطفتته برتتد  لتترت ا تتراط امجفتتال ي ال غتتا  و صتتدار صتتوانني ااتتال -70
 افرتتتتته التتتتتك برتتتتتد لضتتتتتمان محايتتتتتة امجفتتتتتال ااستتتتتتغلني ي ال غتتتتتا  وعتتتتتد  اعتقتتتتتاكمل مل ع التتتتتوالاية التتتتتيتمجمتتتتت
نيف   نفتتاا القتتوانني والستتلطة القضتتاقمة متت  وحثتتإ التتوالاية اات تتدة علتت  بذتتا  صتتدراة متتو  و(132)احتاتتاتهمل أو

 و(313)همل ومراص تهملأ ه تايرة  خضاي ممعي خدماة امجفال الذسمة للت قما وحماكمت
وأعر  فريا اخلربا  الرامه اارين ااذ دري  مت  أصته أفريقت  عت  صلقت   تا  استتمرار  متانمتة  -71

القتتتتهو وأعتتتر  عتتت  صلقتتت   تا  مقاضتتتاة  فتتتر  أحتتتتا  الستتتا  متتتدا احلمتتتاة علتتت  امجفتتتال ااتتتدانني
 و(134)امجفال وكأهنمل الغون وو ور أجفال حمتا ي  ي ساون ال الغني

يا الرامه اارين االحتاات الترسف  مجمع الوالاية عل  اغمري صوانمذهتا ورارستا ا وزاع الفر  -72
لذست ة لازتإلاا التذي  اقته هبد   لغتا  عقوبتة الستا  متدا احلمتاة رون  متانمتة اإلفترا  اامتروط ا

عت  ال تالغني  سذة وصإ اراتتا  الرميتةو وأوصت  تن اتفته احلتومتة ف ته امحتداث 18أعمارهمل ع  
  االحتاتتات الستتابا للم اكمتتة وبرتتد  صتتدار امحتتتا  ومرا رتتة التمتتريراة لضتتمان عتتد  مراملتتة أثذتتا

ه اارين ااذ دري  م  أصه أفريق  وأوص  فريا اخلربا  الرام و(135)ااتهمني امحداث كمارمني الغني
 و(136)استتما  بداقه لسا  الم ا 

ات تدة استعاامامة مذستقة ومم انمتة خم  تة ن ارتمد التوالاية اوأوصإ لذة حقوق الطفه ت -73
وزتتارإ لذتتة ختتربا  ئبرتتة  و(137)ستتمما ي القطتتاي ال راعتت  وال اتاف تتة أستتوأ أزتتتال عمتته امجفتتال،

 ولمة عل  ضمان عد  السماإ لاجفال رون س  الثامذة عمرة مب اولة الرمه ي ال راعةاذظمة الرمه الد
همل؛ وعلتت  ار يتت  صتتدرة ااؤسستتاة ااستتؤولة عتت  رصتتد عمتته ط محايتتة صتت تهمل وستتالمت اا حتقتتا زتتر   ال

 و(138)امجفال ي ال راعة؛ ومحاية امجفال الراملني ي ال راعة م  امعمال اخلطرة

 (139)ليةالشعوب األص -3 
مت  الحظ ااقرر اخلاا اارين الفقر اادصع أن المرو  امصلمة ارا  بمتته غتري متذاستل  -74

رتار ومت  االستت رار اال تمتاع و واكتر أن مرتدالة ال طالتة أعلت  ي صتفوفهمل مقارنتة الفقر ااتردر امب
الة ال  مة بتني المترو  تي فتة  ثذمة أخراو وصد م مذذ وصإ جويه االععا  تو   التفاوة ي احل

 و(140)اراص بفرالمة مل امصلمة وغري امصلمة ولتذها
ص ملتتتة علتتتت  ااستتتتتوا  567ي لتتتتغ  مبتتتتا متتتت  االعتتتعا  اا نفستتتت  أنتتتت  علتتت  التتتترغملواكتتتر ااقتتتترر اخلتتت -75

غتري ممتمولة بقتانون حيمت  منتق ص ملتة غتري مرتع  هبتاو وهتذ  الفتتة امخترية  400االحتاري، فإن هذاه حنو 
  وااتتإ اروتهتتا الوستتاقه التمتمذمتتة، واترتتر  ثقافتهتتا للإلطتترو وارتتترب الق اقتته غتتري اارتتع  هبتتا علتتا حما تت

 و(141)ؤهلة لالستفارة م  الربام  اامولة م  احلتومة االحتاريةااستوا االحتاري غري م
اقته ي وأوص  ااقرر اخلاا اارين المرو  امصلمة تن اواصته احلتومتة االحتاريتة رعتمل الق  -76

متة الطاصتة و نفتاا ي التك اذم مبتا اذممة صدرا ا ومواررها م  أ ه حتقما اقرير اا ري ي مجمع اجملتاالة،
 و(142)القانون

وأوصتت  ااقتتترر اخلتتاا نفستتت  تن اذظتتتر احلتومتتة االحتاريتتتة ي اعتمتتتار امتتريع لفتتتر  التمتتتاور  -77
ستتمما ممتتاريع  وال لماتمرتتاة احمللمتتة امصتتلمة،بمتتأن مجمتتع اامتتاريع التتيت اتتؤثر علتت  امصتتالممل التقلمديتتة ل
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 مة وعلتتت  امراضتتت  التتتيتلممل التقلمديتتتة للمتتترو  امصتتتلالطاصتتتة وال ذمتتتة الت تمتتتة ااضتتتطلع هبتتتا راختتته امصتتتا
 و(143)للتها حالماً  ال
وأوص  ااقرر اخلاا أيضاً تن حتظر حتوماة الوالاية فر  ضراقل م  ص ته الواليتة علت   -78

احلتاالة التيت افتر  فمهتا  وي فظ هبا عل  س مه االستتمان ل اق المرو  امصتلمةوامراض  اليت حتت
 عارة استثمار هذ  اإليتراراة الضتري مة ي امراضت  الق لمتة  اقل عل  أراض  اكذور، يذ غ الوالاية ضر 

 و(144)لتوفري اكماكه امساسمة واخلدماة
الحتارية امريراً لترديه القوانني القاقمة اليت وأوص  ااقرر اخلاا كذلك تن ارتمد احلتومة ا -79

أ تتته تايرة محايتتتة احلتتتراية ر  حتتتدور احملممتتتاة احلالمتتتة متتت  اتتتذظمل محايتتتة اممتتتاك  ااقدستتتة والثقافمتتتة ختتتا
بترريتتق  يترلتتا فممتتاالديذمتتة للمتترو  امصتتلمةو ويذ غتت  أن اتتذكملل السماستتاة عتت  رليتتة المتترو  امصتتلمة 

 و(145)مفهو  القدسمة
ااقتترر اخلتتاا نفستت  تن اتفتته احلتومتتة االحتاريتتة ح تتول المتترو  امصتتلمة بمتتته   وأوصتت  -80

 تتتتة ي أراضتتتتمها وأصالممهتتتتا وضتتتتد هتتتتذ  امراضتتتت  االنت تتتتا  متتتت  االنتهاكتتتتاة ااراتكامتتتته علتتتت  ستتتت ه 
ي التتتتك اللاتتتتو   ض اكمتتتتتاة القضتتتتاقمة للطرتتتت  ي ااطال تتتتاة واحل تتتتول علتتتت  ااستتتتاعدة  مبتتتتا وامصتتتالممل،
 و(146)الوصإ ااذاسل للتإلفمق م  وجأة اآلئر السل مة عل  ااوارر ال متمة والثقافمة وي االموسة

 (147)اللجوءاملهاجرون والالجيون وملتمسو  -4 
، الحظ الفريا الرامه اارين االحتاات الترسف  أن رارسة االحتاات اإلل ام  2017 عا  ي -81

بمتتتأن احتاتتتات  2017كتتتانون الثا /يذتتتاير   25ارر ي للمهتتتا ري  صتتتد اترارة وأن اممتتتر التذفمتتتذي ال تتت
ي جمتتال حتستتني أمتت   بمتتأن اذفمتتذ سماستتاة التترقمس 2017 زتت اط/فرباير 20ااهتتا ري  ومتتذكرة مؤرختتة 

احلتتدور و نفتتاا صتتوانني اكاتترة صتتد وضتترا امستتس لتوستتمع نظتتا  االحتاتتات احلتتا  عتت  جريتتا تايرة عتتدر 
 و(148)ا ري امفرار اخلاضرني لتدابري احتاات ااه

ت امجفتتتتال غتتتتري وأعتتتتر  الفريتتتتا الرامتتتته نفستتتت  عتتتت  ان عا تتتت   تا  اارلومتتتتاة ااترلقتتتتة احتاتتتتا -82
أزتار ااقترر اخلتاا اارتين حبقتوق اإلنستان للمهتا ري   ض أن احتاتات امجفتال علت  و  و(149)اا ت وبني

همتاة حلقوق اإلنسان عدة  اً اكرة مرار  كما  للقانون الدو ، اً أساال وضرهمل كمها ري  يمته انتهاك
 و(150)ئبرة لاممل اات دة

اهتتا ري  وملتمستت  اللاتتو  حتاتتات الترستتف  أن نظتتا  احتاتتات اوالحتتظ الفريتتا الرامتته اارتتين اال -83
يتسمل ي كثري م  احلاالة بطابع عقايب وبطتول متدر  بمتته غتري مرقتول، وتنت  غتري ضتروري ومتلتق رغتمل 

يستتذد  ض اقمتممل فترري لضترورة االحتاتات واذاست  ،  ال أنت  كمتا  ع احمللت ،و ور حلول بديلتة صاقمتة علت  اجملتمت
 و(151)اامروعةمهمذة، وهو راري لطل اة اللاو   ويط ا ي نيرو 

، أئر عتتتتدة متلفتتتتني بتتتتوالاية ي  جتتتتار اإل تتتترا اة اخلاصتتتتة استتتتالالة 2018يونمتتتت  وي ح يران/ -84
  جتتول احلتتدور الذوبمتتة الغربمتتة اارذونتتة "عتتد  التستتام  بمتتأن اذفمتتذ متتذكرة ااتتدعني الرتتامني االحتتتاريني علتت

" ال تتاررة عتت  صتتوانني التوالاية اات تتدةمت  مدونتتة  8)أ( متت  ال تتا  1325ارة مطلقتاً متتع التتراقمل مبو تل ااتت
أن احلتومتتة االحتاريتتة ستتت اول  اً و وارتتين سماستتة عتتد  التستتام  مطلقتت2018وتيتتر الرتتدل ي نمستتان/أبريه 

  ض ال لد رون ارخمص مقاضاة  ذاقمةو وأعر  ااتلفون بوالاية ع  صلقهتمل  تا  مقاضاة كه مها ر يررب
 اإلصامتتة فمتت  ب تتفة غتتري صانونمتتة، وهتتو أو لتترت التتدخول  ض ال لتتد ستتمما متت  ختتالل وال يتتد لتترت اكاتترة،ا ا
 و(152)يذ غ  ان يرترب عل  أكثر اقدير  رمية  رارية ما
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ر اإل تترا اة اخلاصتتة أنتت  مبو تتل هتتذ  السماستتة فتتإن أستتر والحتتظ ااتلفتتون بتتوالاية ي  جتتا -85
تات  ب تورة مذهامتة واُف ته هتا ري  التذي  يرممتون ي أوضتاي همتة حتُ ملتمس  اللاو  وغتريهمل مت  اا

صسراً ع  أجفاكا، وأعربوا ع  صلقهمل  تا  استإلدا  احتاات ااها ري  وف ته أفترار امسترة كتراري عقتايب 
وأعربتوا عت  صلقهتمل  و(153)يترار  مع القواعد واارايري الدولمة حلقتوق اإلنستان مبا للدخول غري القانو ،

 و(154)ايتهمل ورفاههمل، وهمل مررضون بو   خاا ل يذا ا  رعاية امجفال ااذف لني صسراً ومح ت 
واكتتتر عتتتدة متلفتتتني بتتتوالاية ي  جتتتار اإل تتترا اة اخلاصتتتة أن اممتتتر التذفمتتتذي التتتذي وصرتتت   -86

يرتتتاص حالتتتة آال  امجفتتتال ااهتتتا ري  التتتذي  انف تتتلوا صستتتراً عتتت   مل 2018يران/يونمتتت  ح   20التتترقمس ي 
أنت  علت  ، الحظتإ اللاذتة اارذمتة حبقتوق اإلنستان 2019 عتا  وي و(155)والديهمل واحتات وا علت  احلتدور

 300الرغمل م   صدار أمر م  احملتمة يقض  بلمل مشه امسر ااها رة، فإن التقارير افمد تن أكثتر مت  
 اا كانإ الت قمقاة صد  ما تالوا مذف لني ع  والديهملو وجل إ م  الوالاية اات دة أن ا ني ما جفه

 و(156)اية احلدورمجفال ااها ري  ي رعاية وحراسة سلطاة الماره ومحبدأة ي وفاة ا
 وصتتتد أعربتتتإ مفوضتتتة اممتتتمل اات تتتدة الستتتاممة حلقتتتوق اإلنستتتان عتتت    عهتتتا متتت  نيتتترو  احتاتتتات -87

 و(157)م  امجفال والت ار عقل ع ور امزإلاا احلدور الذوبمة لل لد -ااها ري  والال تني 
عا تتة علتت  برواوكتتوالة اارتتين ااهتتا ري  عتت  صلقتت  من اآلئر الرملمتتة ااوأعتتر  ااقتترر اخلتتاا  -88

المتاع ، وارمته  ارصت   ض مستتوا الطترر 2019كتانون الثا /يذتاير   24محاية ااها ري  اليت ُنمترة ي 
عل  اقويض ضما ة اإل را اة القانونمة الوا  ة، وصد اؤري  ض اإلعارة القسريةو وا ني جراقا اذفمذ 

 و(158)ارة القسرية أعل  بتثري م  اارايري الدولمةالربواوكوالة أن الرت ة ااتوصرة لل ماية م  اإلع
اتتتات امجفتتتال علتتت  أستتتاال وضتتترهمل  ورعتتتا ااقتتترر اخلتتتاا نفستتت  الستتتلطاة  ض التتتتق عتتت  احت -89

  تن وأوصتت  الفريتتتا الرامتتته اارتتتين االحتاتتتات الترستتتف و(159)كمهتتا ري  وال  تتتع عتتت  بتتتداقه لالحتاتتتات
ا ري  وملتمستت  اللاتتو  بستت ل وضتترهمل غتتري الذظتتام  وأن اضتتع احلتومتتة حتتداً لالحتاتتات اإلل امتت  للمهتت

واختاا صرار بمأن وضرهمل ي الوصتإ ااذاستلو وأوصت  اوفر   راً   رارايً فورايً إل را  اقمممل فرري لظروفهمل 
 و(160)أيضاً تن اتفه احلتومة الطر  ي زرعمة االحتاات أما  حمتمة

 أقاليم حمددة أو مناطق -هاء 
اخلاا اارتين الفقتر ااتدصع  ض أن ال وراتوريتمني لتمس كتمل رثلتون يتمترتون حبقتوق  أزار ااقرر -90

ميتتتتذهمل الت تتويإ ي االنتإلتتتااة الراستتمة، علتتت  التترغمل متتت  أهنتتتمل  وال غرالالت تتويإ التاملتتتة ي التتتون
 و(161)سمةيستطمرون الت ويإ ي االنتإلااة التمهمدية الرا

 بوالاية ي  جار اإل را اة اخلاصة، ي مرر   زار مل ، أعر  عدة متلفني2016 عا  وي -91
اوريتتو، عت  صلقهتتمل  تا  وثتري أتمتة التدي  الرتتا   ض مرلومتاة اترلتا التديون الرامتة التتيت اثقته كاهته بور 
خل تري ااستتقه اارتين  ئر التتديون ورعتا ا و(162)علت  احلقتوق االصت تارية واال تماعمتة والثقافمتة للمقممتتني

يت تتته هبتتتا متتت  الت امتتتاة مالمتتتة رولمتتتة أختتترا علتتت  التمتتتتع التامتتته  ممتتتع حقتتتوق  ومتتتا للتتتدول اخلار متتتة
الصت تتتارية واال تماعمتتتة والثقافمتتتة،  ض  جيتتتار حلتتتول عارلتتتة متمتتتة التتتديون ستتتمما احلقتتتوق ا وال اإلنستتتان،

 و(163)الضإلمة ي بوراوريتو
 جار اإل را اة اخلاصة م   ، حذر عدة متلفني بوالاية ي2017ول/أكتوبر وي امري  ام -92

زتتتهر علتتت  اتتت ال افتقتتتر  ض استتتتاابة فرالتتتة ي حتتتاالة الطتتتوار  برتتتد متتترور أكثتتتر متتت   ال أن بوراوريتتتتو
 ع تتتار متتتاراي التتتذي ا تتتتاإ هتتتذ  ال يتتترةو والحظتتتوا أن اإلع تتتار أرا  ض افتتتاصمل احلالتتتة املممتتتة القاقمتتتة 

 و(164)الديون وادابري التقمق الذامجة ع 
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