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  األرض والسكان-أوالً 

  السكان-ألف 

، كان عدد سكان الواليات املتحدة األمريكية قد بلغ ٢٠٠٠عـندما أجـري آخـر تعداد وطين للسكان سنة        -١
.  مليون نسمة٢٤٨,٧ الذي بلغ ١٩٩٠املائة عن تعداد السكان عام  يف ١٣,٢ ملـيون نسـمة، بزيادة نسبتها        ٢٨١,٤

 نسمة  ١٢ ٢٣٣ ٤٩٨مبعدل منو بلغ    ) ٢٠٠٤يوليه  / متوز ١( نسمة   ٢٩٣ ٦٥٥ ٤٠٤ويقدر مكتب التعداد عدد السكان حالياً ب          
واملتوقع . يات املتحدة يف املائة يف حجم سكان الوال٤,٣وميثل هذا النمو زيادة نسبتها . ٢٠٠٠أبريل / نيسان١منذ تعداد  

وتباين منو السكان تبايناً ملموساً حسب      .  نسمة ٣٠٨ ٩٣٥ ٥٨١ أن يبلغ عدد سكان الواليات املتحدة        ٢٠١٠مع سنة   
اإلقلـيم يف التسـعينات، فكانـت أعلى املعدالت يف الغرب واجلنوب، وكانت املعدالت أقل كثرياً يف الغرب األوسط                   

 . والشمال الشرقي

 ان الواليات املتحدة يف األقاليم والوالياتالتغيري يف سك
 ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٠: وبورتوريكو

 لالطالع على معلومات بشأن محاية السرية، ونسبة اخلطأ خارج العينات،(
 )www.census.gov/prod/cen2000/doc/p/94-171.pdfوالتعاريف، انظر 

  السكان ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٠التغيري، 

 املنطقة ١٩٩٠أبريل / نيسان١ ٢٠٠٠أبريل / نيسان١ العدد النسبة املئوية

 ........................الواليات املتحدة  ٢٤٣ ٧٠٩ ٨٧٣ ٢٨١ ٤٢١ ٩٠٦ ٣٢ ٧١٢ ٠٣٣ ١٣,٢
 اإلقليم    

 ........................الشمال الشرقي  ٥٠ ٨٠٩ ٢٢٩ ٥٣ ٥٩٤ ٣٧٨ ٢ ٧٨٥ ١٤٩ ٥,٥
 .........................ألوسطالغرب ا  ٥٠ ٦٦٨ ٦٣٢ ٦٤ ٣٠٢ ٧٧٥ ٤ ٧٢٤ ١٤٤ ٧,٠
 ................................اجلنوب  ٨٥ ٤٤٥ ٩٣٠ ١٠٠ ٢٣٦ ٨٢٠ ١٤ ٧٩٠ ٨٩٠ ١٧,٣
 .................................الغرب  ٥٢ ٧٨٦ ٠٨٢ ٦٣ ١٩٧ ٩٣٢ ١٠ ٤١١ ٨٥٠ ١٩,٧

 الوالية    
 .................................أالباما  ٤ ٠٤٠ ٥٨٧ ٤ ٤٤٧ ١٠٠ ٤٠٦ ٥١٣ ١٠,١
 ................................أالسكا  ٥٥٠ ٠٤٣ ٦٢٦ ٩٣٢ ٧٦ ٨٨٩ ١٤,٠
................................أريزونا  ٣ ٦٦٥ ٢٢٨ ٥ ١٣٠ ٦٣٢ ١ ٤٦٥ ٤٠٤ ٤٠,٠
 ..............................أركانسو  ٢ ٣٥٠ ٧٢٥ ٢ ٦٧٣ ٤٠٠ ٣٢٢ ٦٧٥ ١٣,٧
.............................كاليفورنيا  ٢٩ ٧٦٠ ٠٢١ ٣٣ ٦٧١ ٦٤٨ ٤ ١١١ ٦٢٧ ١٣,٨
 .............................كولورادو  ٣ ٢٩٤ ٣٩٤ ٤ ٣٠١ ٢٦١ ١ ٠٠٦ ٨٦٧ ٣٠,٦
 ............................كونكتيلت  ٣ ٢٨٧ ١١٦ ٣ ٤٠٥ ٥٦٥ ١١٨ ٤٤٠ ٣,٦
 ...............................ديالوير  ٦٦٦ ١٦٨ ٧٨٣ ٦٠٠ ١١٧ ٤٣٢ ١٧,٦

 .......................مقاطعة كولومبيا  ٦٠٦ ٩٠٠ ٥٧٢ ٠٥٩ ٣٤ ٨١١- ٥,٧-
................................فلوريدا  ١٢ ٩٣٧ ٩٢٦ ١٥ ٩٨٢ ٣٧٨ ٣ ٠٤٤ ٤٥٢ ٢٣,٥
...............................جورجيا  ٦ ٤٧٨ ٢١٦ ٨ ١٨٦ ٤٥٣ ١ ٧٠٨ ٢٣٧ ٢٦,٤
 .................................هاواي  ١ ١٠٨ ٢٢٩ ١ ٢١١ ٥٣٧ ١٠٣ ٣٠٨ ٩,٣
 .................................إيداهو  ١ ٠٠٦ ٧٤٩ ١ ٢٩٣ ٩٥٣ ٢٨٧ ٢٠٤ ٢٨,٥
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  السكان ٢٠٠٠ إىل ١٩٩٠التغيري، 

 املنطقة ١٩٩٠أبريل / نيسان١ ٢٠٠٠أبريل / نيسان١ العدد النسبة املئوية
 )تابع(الوالية     

 .................................النيوي  ١١ ٤٣٠ ٦٠٢ ١٢ ٤١٩ ٢٩٣ ٩٨٨ ٦٩١ ٨,٦
 .................................إنديانا  ٥ ٥٤٤ ١٥٩ ٦ ٠٨٠ ٤٨٥ ٥٣٦ ٣٢٦ ٩,٧
 ....................................أيوا  ٢ ٧٧٦ ٧٥٥ ٢ ٩٢٦ ٣٢٤ ١٤٩ ٥٦٩ ٥,٤
 ...............................كانساس  ٢ ٤٧٧ ٥٧٤ ٢ ٦٨٨ ٤١٨ ٢١٠ ٨٤٤ ٨,٥
 ................................كنتاكي  ٣ ٦٨٥ ٢٩٦ ٤ ٠٤١ ٧٨٩ ٣٥٦ ٤٧٣ ٩,٧
................................لويزيانا  ٤ ٢١٩ ٩٧٣ ٤ ٤٦٨ ٩٧٦ ٢٤٠ ٠٠٣ ٥,٩
....................................مني  ١ ٢٢٧ ٩٢٨ ١ ٢٧٤ ٩٢٣ ٤٦ ٩٩٥ ٣,٨
................................مرييالند  ٤ ٧٨١ ٤٦٨ ٥ ٢٩٦ ٤٨٦ ٥١٥ ٠١٨ ١٠,٨
.........................ماساتشوسيتس  ٦ ٠١٦ ٤٢٥ ٦ ٣٤٠ ٠٩٧ ٣٣٢ ٦٧٢ ٥,٥
................................ميتشغان  ٩ ٢٩٥ ٢٩٧ ٩ ٩٣٨ ٤٤٤ ٦٤٣ ١٤٧ ٦,٩
................................مينسوتا  ١ ٣٧٥ ٠٩٩ ٤ ٩١٩ ٤٧٩ ٥٤٤ ٣٨٠ ١٢,٤
...............................مسيسييب  ٢ ٥٧٣ ٢١٦ ٢ ٨٤٤ ٦٥٨ ٢٧١ ٤٤٢ ١٠,٥
...............................ميسوري  ٥ ١١٧ ٠٧٣ ٥ ٥٩٦ ٢١١ ٤٧٨ ١٣٨ ٩,٣
.................................مونتانا  ٧٩٩ ٠٦٥ ٩٠٢ ١٩٥ ١٠٣ ١٣٠ ١٢,٩
................................نرباسكا  ١ ٥٧٨ ٣٨٥ ١ ٧١١ ٢٦٣ ١٣٢ ٨٧٨ ٨,٤
..................................نيفادا  ١ ٢٠١ ٨٣٣ ١ ٩٩٨ ٢٥٧ ٧٩٦ ٤٢٤ ٦٦,٣
...........................هامباشاير نيو  ١ ١٠٩ ٢٥٢ ١ ٢٣٥ ٧٨٦ ١٢٦ ٥٣٤ ١١,٤
..............................نيوجريسي  ٧ ٧٣٠ ١٨٨ ٨ ٤١٤ ٣٥٠ ٦٨٤ ١٦٢ ٨,٩
...........................كونيو مكسي  ١ ٥١٥ ٠٦٩ ١ ٨١٠ ٠٤٦ ٣٠٣ ٩٧٧ ٢٠,١
................................نيويورك  ١٧ ٩٩٠ ٤٥٥ ١٨ ٠٧٦ ٤٥٧ ٩٨٦ ٠٠٢ ٥,٥
.........................نورث كارولينا  ٦ ٦٢٨ ٦٣٧ ٨ ٠٤٠ ٣١٣ ١ ٤٢٠ ٦٧٦ ٢١,٤
..........................نورث داكوتا  ٦٣٨ ٨٠٠ ٦٤٢ ٢٠٠ ٣ ٤٠٠ ٠,٥
.................................أوهايو  ١٠ ٨٤٧ ١١٥ ١١ ٣٥٣ ١٤٠ ٥٠٦ ٠٢٥ ٤,٧
.............................أوكالهوما  ٣ ١٤٥ ٥٨٥ ٣ ٤٥٠ ٦٥٤ ٣٠٥ ٠٦٩ ٩,٧
...............................أوراجون  ٢ ٨٤٢ ٣٢١ ٣ ٤٢١ ٣٩٩ ٥٧٩ ٠٧٨ ٢٠,٤
...............................انيابنسلف  ١١ ٨٨١ ٦٤٣ ١٢ ٢٨١ ٠٥٤ ٣٩٩ ٤١١ ٣,٤
 ............................يالندآرود   ١ ٠٠٣ ٤٦٤ ١ ٠٤٨ ٣١٩ ٤٤ ٨٥٥ ٤,٥
........................ساوث كارولينا  ٣ ٤٨٦ ٧٠٣ ٤ ٠١٢ ٠١٢ ٥٢٥ ٣٠٩ ١٥,١
..........................ساوث داكوتا  ٦٩٦ ٠٠٤ ٧٥٤ ٨٤٤ ٥٨ ٨٤٠ ٨,٦
..................................تينسي  ٤ ٨٧٧ ١٨٥ ٥ ٦٨٩ ٢٨٣ ٨١٢ ٠٩٨ ١٦,٧
................................تكساس  ١٦ ٩٨٦ ٥١٠ ٢٠ ٨٥١ ٨٢٠ ٣ ٨٦٥ ٣١٠ ٢٢,٨
...................................أوتا  ١ ٧٢٢ ٨٥٠ ٢ ٢٣٣ ١٦٩ ٥١٠ ٣١٩ ٢٩,٦
...............................فريمونت  ٥٦٢ ٧٥٨ ٦٠٨ ٨٢٧ ٤٦ ٠٦٩ ٨,٢
................................فريجينيا  ٦ ١٨٧ ٣٥٨ ٧ ٠٧٨ ٥١٥ ٨٩١ ١٥٧ ١٤,٤
................................واشنطن  ٤ ٨٦٦ ٦٩٢ ٥ ٨٩٤ ١٢١ ١ ٠٢٧ ٤٢٩ ٢١,١
..........................وست فريجينيا  ١ ٧٩٣ ٤٧٧ ١ ٨٠٨ ٣٤٤ ١٤ ٨٦٧ ٠,٨
............................ويسكونسن  ٤ ٨٩١ ٧٨٩ ٥ ٣٦٣ ٦٧٥ ٤٧١ ٩٠٦ ٩,٦
................................وايومينغ  ٤٥٣ ٥٨٨ ٤٩٣ ٧٨٢ ٤٠ ١٩٤ ٨,٩
.............................بورتوريكو  ٣ ٥٢٢ ٠٣٧ ٣ ٨٠٨ ٦١٠ ٢٨٦ ٥٧٣ ٨,١

 ).(CPH-2-1 1990، السكان وعدد الوحدات السكنية، الواليات املتحدة ١٩٩٠؛ تعداد ٢٠٠٠ مكتب التعداد العام األمريكي، تعداد :املصدر
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 يف املائة يف نيفادا ونسبة      ٦٦وتـراوح الـنمو يف عدد سكان الواليات خالل التسعينات بني نسبة عالية بلغت                -٢
القرن العشرين الذي شهدت فيه مجيع      وكان هذا العقد هو الوحيد يف       .  يف املائة يف نورث داكوتا     ٠,٥منخفضـة بلغت    

 .الواليات منواً يف السكان

وازداد العمر الوسيط   .  يف املائة من جمموع السكان     ٥٠,٩ويـزيد عـدد اإلناث عن عدد الذكور، حيث ميثل            -٣
مار ، األمر الذي يعكس تغيرياً يف التوزيع العمري حنو اإلع٢٠٠٠ يف عام ٣٥,٣ إىل ١٩٩٠ يف ٣٢,٩جلميع السكان من   

 يف املائة   ٦١,٩ سنة، و  ١٨ يف املائة ملن هم حتت سنة        ٢٥,٧ سنة، فكانت النسبة     ٦٤ إىل   ١٨األكرب داخل الفئة العمرية     
 .  فأكثر٦٥ يف املائة يف سن ١٢,٤ سنة، و٦٤ و١٨بني سن 

 السكان حبسب فئات عمرية خمتارة للواليات
  ٢٠٠٠ و١٩٩٠: املتحدة واألقاليم

 شأن محاية السرية، ونسبة اخلطأ خارج العينات، لالطالع على معلومات ب(
 )www.census.gov/prod/cen2000/doc/stt.pdfوالتعاريف، انظر 

١٩٩٠ ٢٠٠٠  

 املنطقة  ١٨حتت   فصاعدا٦٥ً   ١٨حتت   فصاعدا٦٥ً 

العمر 

 الوسيط

النسبة 

 املئوية

النسبة  العدد

 املئوية

العمر  اجملموع العدد

 الوسيط

النسبة 

 املئوية

النسبة  عددال

 املئوية

  اجملموع العدد

 ...........الواليات املتحدة ٢٤٨ ٧٠٩ ٨٧٣ ٦٣ ٦٠٤ ٤٣٢ ٢٥,٦ ٣١ ٢٤١ ٨٣١ ١٢,٦ ٣٢,٩ ٢٨١ ٤٢١ ٩٠٦ ٧٢ ٢٩٣ ٨١٢ ٢٥,٧ ٣٤ ٩٩١ ٧٥٣ ١٢,٤ ٣٥,٣

 اإلقليم            

 ............الشمال الشرقي ٥٠ ٨٠٩ ٢٢٩ ١١ ٩١٣ ٠٠٧ ٢٣,٤ ٦ ٩٩٥ ١٥٦ ١٣,٨ ٣٤,٢ ٥٣ ٥٩٤ ٣٧٨ ١٣ ٠٤٧ ٧٨٣ ٢٤,٣ ٧ ٣٧٢ ٢٨٢ ١٣,٨ ٣٦,٨

 .............الغرب األوسط ٥٩ ٦٦٨ ٦٣٢ ١٥ ٦١٤ ٧٨٣ ٢٦,٢ ٧ ٧٤٩ ١٣٠ ١٣,٠ ٣٢,٩ ٦٤ ٣٩٢ ٧٧٦ ١٦ ٦٤٧ ٦٦٦ ٢٥,٩ ٨ ٢٥٩ ٠٧٥ ١٢,٨ ٣٥,٦

 .....................اجلنوب ٨٥ ٤٤٥ ٩٣٠ ٢٢ ٠٠٨ ٣٧٨ ٢٥,٨ ١٠ ٧٢٤ ١٨٢ ١٢,٦ ٣٢,٧ ١٠٠ ٢٣٦ ٨٢٠ ٢٥ ٥٦٦ ٩٠٣ ٢٥,٥ ١٢ ٤٣٨ ٢٦٧ ١٢,٤ ٣٥,٣

 .....................الغرب ٥٢ ٧٨٦ ٠٨٢ ١٤ ٠٦٨ ٢٦٤ ٢٦,٧ ٥ ٧٧٣ ٣٦٣ ١٠,٩ ٣١,٨ ٦٣ ١٩٧ ٩٣٢ ١٧ ٠٣١ ٤٦٠ ٢٦,٩ ٦ ٩٢٢ ١٢٩ ١١,٠ ٣٣,٨

 ئص العامة للسكان، الواليات املتحدة  ، اخلصا ١٩٩٠؛ تعداد السكان لعام     ٢٠٠٠؛ لـتعداد    ١مكتـب الـتعداد العـام األمـريكي، امللـف املوجـز              :املصدر
1990 CP-1-1).( 

النسبة املئوية للتغيري يف جمموع السكان
  حبسب الوالية٢٠٠ إىل ١٩٩٠من

 الزيادة
ـيري يف الواليات املتحدة التغ

 ائة يف امل١٣,٢
 ال تغيري
 نقصان
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والواليات املتحدة هي وطن جملموعة واسعة من األعراق واجلناس، والواقع أن كل مجاعة قومية وعنصرية وعرقية                 -٤
 ع يف املائة من اجملمو    ٩٧,٦، فإن   ٢٠٠٠ووفقاً لتعداد عام    . وثقافـية ودينـية يف العـامل ممـثلة تقريـباً يف سـكاهنا             

 يف املائة من جمموع     ٧٥وأكرب جمموعة هم من البيض وحدهم ويشكلون        . هم من عنصر واحد فقط    ) ٢٧٤ ٥٩٥ ٦٧٨(
.  يف املائة من جمموع السكان     ١٢وشكل األمريكيون السود أو األفارقة وحدهم       . مـن يعيشـون يف الواليـات املتحدة       

وأشار قرابة  . نود األمريكيني أو من سكان أالسكا األصليني       يف املائة من اجملموع إىل أهنا من اهل        ١وأشارت نسبة أقل من     
وكانت أصغر جمموعة عنصرية تتألف من السكان      .  يف املائـة مـن جمموع اجمليبني يف االستبيان إىل أهنم آسيويون فقط             ٤

ي اجمليبني من   وأشار باق .  يف املائة من جمموع السكان     ٠,١األصليني جبزر هاوي واجلزر األخرى للمحيط اهلادئ، فشكلوا         
 اليت تتألف أساساً   " عنصر واحد آخر فقط   " إىل أهنم من فئة      - يف املائة من جمموع اجمليبني       ٥,٥ -" العنصر الواحد "ذوي  

وذكر . من املنحدرين من أصول أمريكية التينية، وال تشكل فئة العناصر النمطية ملكتب اإلدارة وامليزانية             )  يف املائـة   ٩٧(
 .موع اجمليبني أهنم ينحدرون من عنصرين أو أكثر يف املائة من جم٢,٤

 السكان حبسب العنصر واألصل األمريكي الالتيين
 ٢٠٠٠: يف الواليات املتحدة

 العنصر واألصل اإلسباين أو الالتيين العدد النسبة املئوية من جمموع السكان

 العنصر  
 ....................................جمموع السكان ٢٨١ ٤٢١ ٩٠٦ ١٠٠,٠
 ................................................عنصر واحد ٢٧٤ ٥٩٥ ٦٧٨ ٩٧,٦
 ..................................................أبيض  ٢١١ ٤٦٠ ٦٢٦ ٧٥,١
 ..................................أمريكي أسود أو أفريقي  ٣٤ ٦٥٨ ١٩٠ ١٢,٣
 .................مريكي ومن سكان أالسكا األصلينيهندي أ  ٢ ٤٧٥ ٩٥٦ ٠,٩
 ................................................آسيوي  ١٠ ٢٤٢ ٩٩٨ ٣,٦
 .......من سكان هاواي األصليني وجزر أخرى باحمليط اهلادئ  ٣٩٨ ٨٣٥ ٠,١
.............................................عنصر آخر  ١٥ ٣٥٩ ٠٧٣ ٥,٥
........................................عنصران أو أكثر  ٦ ٨٢٦ ٢٢٨ ٢,٤

   
 إسباين أو التيين  

٢٨١ ٤٢١ ٩٠٦ ١٠٠,٠ ....................................جمموع السكان 
............................................إسباين أو التيين ٣٥ ٣٠٥ ٨١٨ ١٢,٥
 ........................................غري إسباين أو التيين ٢٤٦ ١١٦ ٠٨٨ ٨٧,٥

 .٢ و١، ملف موجز، اجلدوالن )١٧١-٩٤القانون العام  (٢٠٠٠مكتب التعداد العام األمريكي، تعداد  :املصدر

 مليون  ٣٤,٣ قدر عدد السكان املولودين يف اخلارج ب           ٢٠٠٤ووفقـاً الستقصاء الطوائف األمريكية، ففي عام         -٥
ويوجد السكان املولودون يف اخلارج يف كل أحناء        ).  يف املائة من جمموع سكان األسر املعيشية األمريكية        ١٢أي  (شخص  

 . وتوضح اخلريطة التالية النسبة املئوية للسكان املولودين يف اخلارج استناداً إىل جمموع سكان كل والية. الواليات املتحدة
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 ٢٠٠٤:  املولودون يف اخلارجالنسبة املئوية للسكان

 

 

 .٢٠٠٤مكتب التعداد العام األمريكي، استقصاء الطوائف األمريكية،  :املصدر

ودخل حنو اخلمس إىل    .  يف املائة على اجلنسية األمريكية     ٤٢ويف إطـار السـكان املولودين يف اخلارج، حصل           -٦
 ٥٤,٨:  ويفد السكان املولودون يف اخلارج إىل الواليات املتحدة من كل أحناء العامل      .٢٠٠٠الواليـات املتحدة منذ عام      

  يف أمريكا اجلنوبية    ٦,٧ يف املائة يف أمريكا الوسطى و      ٣٦,٣ يف املائة يف الكارييب و     ٩,٢(يف املائـة ولدوا يف األمريكتني       
 ٠,٦ يف املائة يف أفريقيا و٣,٣ يف املائة يف أوروبا و١٤,٣ يف املائة يف آسيا و٣٠وولد )  يف املائة يف أمريكا الشمالية٢,٤و

 .يف املائة يف أوقيانوسيا

ويضـم السـكان املولـودون يف اخلارج مواطنني حاصلني على اجلنسية األمريكية، ومهاجرين دائمني قانونيني       -٧
ن يف الواليات املتحدة بطريقة     وأشخاصاً موجودي ) كالالجئني(ومهاجرين ألسباب إنسانية    ) كالطالب(ومهاجرين مؤقتني   

 ).كاملهاجرين دون إذن(غري قانونية 

وبوجه عام فإن تقديراهتم مستمدة من مصادر       . وال تـتاح تقديـرات مباشرة عن السكان املوجودين دون إذن           -٨
ان مل  وأنتجت اجلهود األخرية تقديرات لسك    . بـيانات مـتعددة كالتعدادات العامة واالستقصاءات والسجالت اإلدارية        

 أي أولئك املوجودون يف الواليات املتحدة       -" شبه قانونيني "حيسـم أمـرهم بعد ومنهم مهاجرون بال إذن ومهاجرون           
 . بشكل قانوين وإن مل حيصلوا على وضع اإلقامة القانونية الدائمة

سمة يف عام  مليون ن٣,٨وقـدر عـدد هؤالء السكان املولودين يف اخلارج والذين مل حيسم وضعهم بعد بنحو            -٩
وكانت نسبة املولودين يف اخلارج ممن مل حيسم وضعهم بعد من الذكور            . ٢٠٠٠ مليون نسمة يف عام      ٨,٧ وحنو   ١٩٩٠

 فئة البيانات
 النسبة املئوية
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 يف املائة   ٢٧ومن بني هؤالء، جاء حنو      ).  يف املائة  ٥٤ (٢٠٠٠أقل مما كانت عليه يف عام       )  يف املائة  ٤٨ (١٩٩٠يف عام   
 .٢٠٠٠ يف املائة يف عام ٤٧نسبة القادمني من املكسيك حنو  يف حني بلغت ١٩٩٠من املكسيك يف عام 

يف مناطق حضرية، مع تعريف     )  يف املائة  ٧٩(ويعـيش حنـو أربعة أمخاس جمموع السكان يف الواليات املتحدة             -١٠
 . ساكن أو أكثر٢ ٥٠٠بأهنا جتمعات كثيفة السكان تضم " احلضرية"

 مليون شخص   ٢٦٦، ومن بني قرابة     ٢٠٠٤ويف عام   . الواليات املتحدة واللغـة اإلنكليزية هي اللغة السائدة يف         -١١
يتكلمون لغة أخرى غري اإلنكليزية يف     )  يف املائة  ١٩قرابة  ( مليون شخص    ٥٠ سنوات أو أكثر، كان حنو       ٥تبلغ أعمارهم   

 لغات   مليون شخص يتحدثون لغة آسيوية أو إحدى       ٧,٦ مليون شخص يتحدثون اإلسبانية و     ٣١وكان هناك   . البيـت 
. ، كانت الفرنسية واألملانية من أكثر اللغات شيوعاً بعد ذلك٢٠٠٣واستناداً إىل بيانات من عام      . جـزر احملـيط اهلادي    

وكانت أعلى النسب   ". جيدة جداً " إىل أهنهم ال يتكلمون اإلنكليزية بطريقة        ٢٠٠٤ مليون شخص يف عام      ٢٢وأشـار   
 . واليات كاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساساملئوية لغري املتحدثني باإلنكليزية هي يف 

  اإلحصاءات احليوية-باء 

ومالت النساء إىل   .  سنة ٧٦,٧ كان متوسط العمر املتوقع العام يف الواليات املتحدة هو           ١٩٩٩وفقاً ألرقام عام     -١٢
متوسط عمر البيض   و.  سنة للرجال  ٧٣,٩ سنة مقارنة بنسبة     ٧٩,٤العيش عمراً أطول من الرجال، فبلغ عمرهن املتوقع         

 ٧١,٤ سنة لكنه يبلغ لألمريكيني األفارقة ٧٧,٣فمثالً يبلغ متوسط العمر املتوقع للبيض . أطول من متوسط عمر األقليات
فازداد للذكور السود من    . ، زاد العمر املتوقع للذكور لكنه نقص لإلناث       ١٩٩٩ إىل   ١٩٩٨ويف الفترة من    . سـنة فقط  

وفيما يتعلق بالسود من اإلناث، نقص العمر املتوقع .  سنة٧٤,٦ إىل   ٧٤,٥لبيض من    سـنة وللذكور ا    ٦٧,٨ إىل   ٦٧,٦
وبوجه عام كانت أكرب املكاسب يف العمر املتوقع بني .  سنة٧٩,٩ إىل ٨٠ سنة ولإلناث البيض من ٧٤,٧ إىل ٧٤,٨من 

واإلناث )  سنة٢,٢(ود واإلناث الس)  سنة٣,٩(والذكور البيض )  سنوات٤( هي للذكور السود ١٩٩٩ و١٩٨٠عامي 
 ).  سنة١,٨(البيض 

 ١ ٠٠٠ والدة لكل    ٢ ١٣٠، هو   ٢٠٠٠وكـان معدل اخلصوبة اإلمجايل للواليات املتحدة، وفقاً ألرقام عام            -١٣
 والدة طوال فترة    ٢,١وبعبارة أخرى فإنه ميثل للمرأة يف الواليات املتحدة يف املتوسط           .  سنة ٤٩ و ١٠امـرأة بـني سن      

ويف خالل عقد التسعينات، حدث تقارب بني معدل خصوبة         . ٢,١يعادل إحصائياً مستوى إحالل قدره      وهذا  . اإلجناب
، ١ ٠٠٠ والدة لكل    ٢ ١١٤، بلغ جمموع معدل خصوبة النساء البيض        ٢٠٠٠ويف عام   . النسـاء البيض والنساء السود    

ود معدل خصوبة أعلى يف املتوسط      ، كان للنساء الس   ١٩٩٠ويف عام   .  من النساء السود   ١ ٠٠٠ لكل   ٢ ١٩٣مقارنة ب     
 ٣٣ (٢٠٠٠وبوجه عام كان ثلث جمموع املواليد يف الواليات املتحدة يف عام .  والدة للمرأة عن النساء البيض٠,٥بنحو 
 . لنساء غري متزوجات) يف املائة

 وفاة لكل   ٨٨١,٩ حالة وفاة، مبعدل     ٢ ٣٩١ ٣٩٩ بلغ جمموع الوفيات يف الواليات املتحدة        ١٩٩٩ويف عام    -١٤
 ٧٦,٧وبلغ معدل العمر املتوقع عند الوالدة .  هو ثاين أقل معدل شهدته البالد      ١٩٩٩وكان معدل   .  نسـمة  ١٠٠ ٠٠٠

 من املواليد ١ ٠٠٠ طفل لكل ٧,١وبلغ معدل وفيات الرضع . ١٩٩٨سنة، وهو نفس الرقم القياسي الذي حتقق يف عام          
وظلت الثغرات  . لتغيريات يف سنة وحيدة مل ختتلف إحصائياً ألعوام عديدة        ويواصل هذا املعدل اخنفاضه رغم أن ا      . األحياء
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 مرة من النساء، وختلف     ١,٤تضـيق بني الرجال والنساء، فكانت معدالت الوفيات املعدلة حبسب األعمار للرجال أكرب              
لى حاهلا، فكانت   وظلت الفجوات بني السكان السود والبيض ع      .  سنة ٥,٥العمـر املـتوقع للرجال عن النساء مبقدار         

 مرة، وكان معدل    ٢,٥ مرة، وكانت معدالت وفيات الرضع أكرب        ١,٣معـدالت الوفيات املعدلة حبسب األعمار أكرب        
وجتاوز العمر املتوقع للسكان البيض أعمار السكان .  مرة من السكان البيض٣,٧وفيات األمومة بني السكان السود أعلى   

 . اه حنو التقارب يف معدالت العمر املتوقع ومعدالت الوفيات املعدلة حبسب األعمار سنة ليستمر االجت٥,٩السود مبقدار 

 مليون أسرة معيشية يف الواليات املتحدة، منها        ١١٢ إىل وجود    ٢٠٠٤وأشارت بيانات االستقصاءات عن عام       -١٥
 يف ٢٣ سنة يشكلون فحسب ١٨غري أن األزواج الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن     .  يف املائة تتألف من عائالت     ٦٨

ويف العقود األخرية، ونتيجة الزدياد حاالت الطالق واألسر وحيدة الوالد، أصبح املزيد . املائـة من جمموع األسر املعيشية   
 يف املائة   ٢٨ سنة، عاش    ١٨ومن بني جمموع األطفال ممن تقل أعمارهم عن         . من األطفال يعيشون مع أحد الوالدين فقط      

، أي أكثر من ضعف نسبة األطفال الذين كانوا يعيشون مع أحد الوالدين يف عام ٢٠٠٤والدين يف عام مـنهم مع أحد ال    
فمثالً يف عام . ومعظم األطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين يعيشون مع أمهاهتم   .  يف املائة  ١٢ والـيت بلغـت      ١٩٧٠
وختتلف نسبة األطفال   . الدين يعيشون مع أمهاهتم    يف املائة من األطفال الذين يعيشون مع أحد الو         ٨٣ كـان حنو     ٢٠٠٤

 يف املائة من األطفال     ٢٢ سنة، كان    ١٨فمن بني األطفال األقل سناً من       . الذيـن يعيشون مع أحد الوالدين وفقاً للعنصر       
ة لألطفال   يف املائ  ١٤ يف املائة ألطفال األمريكيني األفارقة، و      ٥٦البيض يعيشون مع أحد الوالدين، يف حني بلغت النسبة          

وكان األطفال يف كل جمموعة يفضلون كثرياً       .  يف املائـة لألطفال املنحدرين من أصول أمريكية التينية         ٣١اآلسـيويني و  
ومن بني األطفال الذين عاشوا مع أمهاهتم أو آبائهم فقط، بلغت نسبة من يعيشون مع األم                . العيش مع أمهاهتم عن آبائهم    

 ٨٣ يف املائة من األطفال اآلسيويني و      ٨٦ يف املائة من األطفال األمريكيني األفارقة و       ٩٠ و  يف املائة من األطفال البيض     ٨٠
 مع ١٨ يف املائة من األطفال دون سن        ٤وإمجاالً يعيش قرابة    . يف املائـة من األطفال املنحدرين من أصول أمريكية التينية         

 .قريب هلم غري أبويهم أو مع شخص غريب

 .  لالستقصاء اجلاري للسكان٢٠٠٤ي واالقتصادي السنوي لعام امللحق االجتماع :املصدر
 .<http://www.census.gov/population/www/socdemo/hh-fam/cps2004.html>انظر اجلداول الواردة على املوقع 

 من  ١ ٠٠٠ زجية لكل    ٨,٤ زجية يف الواليات املتحدة، مبعدل       ٢ ٢٥٦ ٠٠٠ قدر أن هناك     ١٩٩٨ويف عـام     -١٦
ويف كلتا احلالتني تقل هذه األرقام قليالً       .  من السكان  ١ ٠٠٠ لكل   ٤,٢ طالق مبعدل    ١ ١٣٥ ٠٠٠ كما وقع    .السكان
 . ١٩٩٧عن عام 

 إحصاءات عن النساء يف قوة العمل

. يوفـر مكتـب املـرأة بوزارة العمل األمريكية معلومات عن جمموعة من املواضيع املتصلة باملرأة يف قوة العمل          -١٧
ملعلومات إحصاءات عن عدد النساء يف قوة العمل، وخصائصهن املهنية والصناعية، ومشاركتهن يف قوة              وتشـمل هذه ا   

العمـل حسب العنصر والتحصيل العلمي، والعمل حلساهبن اخلاص وأجورهن؛ وحقائق سريعة عن املرأة يف الوظائف غري          
ائع عن الوظائف املطلوبة للقرن الواحد والعشرين،       التقليدية، والعامالت يف التمريض والعامالت األكرب سناً، وصحف الوق        
ويتم جتميع البيانات اإلحصائية من تقارير مكتب  . والنسـاء من أصحاب املشاريع والنساء يف الوظائف عالية التكنولوجيا         

 . ما مل يذكر خالف ذلك٢٠٠٤إحصاءات العمل وهي عن عام 
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 رجل من السكان املدنيني غري املشمولني       ١٠٧ ٧١٠ ٠٠٠ امرأة مقارنة ب       ١١٥ ٦٤٧ ٠٠٠يوجد  . السـكان  -١٨
 . سنة أو أكرب١٦مبؤسسات يف سن 

 يف املائة من السكان املدنيني من النساء        ٥٩,٢( امرأة   ٦٨ ٤٢١ ٠٠٠تشمل قوة العمل هذه     . قوة العمل املدنية   -١٩
 يف  ٤٦,٤ وتشكل النساء    ). من السكان املدنيني من الرجال     ٧٣,٣( رجل   ٧٨ ٩٨٠ ٠٠٠مقارنة ب     )  فأكثر ١٦يف سن   

 . املائة من قوة العمل املدنية

 ٣ ٦٩٤ ٠٠٠يف حني أن هناك     )  يف املائة من السكان    ٥٦( امرأة   ٦٤ ٧٢٨ ٠٠٠ متارس العمل . العمالة والبطالة  -٢٠
 .  يف املائة٥,٦ يف املائة وللرجال ٥,٤وبلغ معدل البطالة للنساء . امرأة عاطلة عن العمل

 يف املائة من جمموع النساء      ٧٤,٣( امرأة لكامل الوقت     ٤٨ ٠٧٣ ٠٠٠تعمل  . غة واجلزئـية  العمالـة املـتفر    -٢١
وبلغ عدد الرجال العاملني لكامل الوقت ).  يف املائة٢٥,٧( امرأة لبعض الوقت    ١٦ ٦٥٤ ٠٠٠يف حني تعمل    ) العامالت
 ). يف املائة١٠,٨(وقت  رجل يعملون لبعض ال٨ ٠٨٠ ٠٠٠يف حني هناك )  يف املائة٨٩,٢( رجل ٦٦ ٤٤٤ ٠٠٠

بأجور أسبوعية (كانت املهن السبع اليت تضم أكرب عدد من النساء العامالت    . املهـن اليت يعمل هبا معظم النساء       -٢٢
 :هي) للنساء العامالت لكامل الوقت بأجر وراتب)  أسبوعا٥٢ًاألجور األسبوعية (وسيطة وأجور سنوية مقدرة 

 دوالراً يف األسبوع، عائد سنوي ٥٥٠ امرأة عاملة؛ ٣ ٤١٣ ٠٠٠ - سكرتريات ومساعدات إداريات �
 . دوالر٢٨ ٦٠٠يقدر مببلغ 

 دوالراً يف األسبوع، عائد ٧٧٦ امرأة عاملة؛    ٢ ٠٩٧ ٠٠٠ - مدرسـات باملدارس األولية واملتوسطة     �
 . دوالرا٤٠ً ٣٥٢سنوي يقدر مببلغ 

 ٥٤٠سبوع، عائد سنوي يقدر مببلغ       دوالراً يف األ   ٨٩٥ امرأة؛   ٢ ٢٧١ ٠٠٠ - ممرضات مسجالت  �
 . دوالرا٤٦ً

 دوالراً يف ٣٨٣ امرأة؛ ١ ٦١٤ ٠٠٠ - معاونـات للـتمريض والصـحة النفسـية والصحة املرتلية          �
 . دوالرا١٩ً ٩١٦األسبوع، عائد سنوي يقدر مببلغ 

 . دوالرا١٦ً ٢٧٦ دوالراً يف األسبوع، عائد سنوي يقدر مببلغ ٣١٣ امرأة؛ ٢ ٢٦١ ٠٠٠ - موظفو صرافة �

 دوالراً يف األسبوع، عائد سنوي      ٦٣٦ امرأة؛   ١ ٠٠١ ٠٠٠ - مديرو مكاتب ودعم إداري   /مشـرفو  �
 . دوالرا٣٣ً ٠٧٢يقدَّر مببلغ 

 دوالرات يف األسبوع،    ٥٠٥ امرأة؛   ٩٨٥ ٠٠٠ - مديرو عمال مبيعات التجزئة   /مشـرفو خط أول    �
 . دوالرا٢٦ً ٢٦٠عائد سنوي يقدر مببلغ 

 . دوالرا٢٠ً ٠٧٢ دوالراً يف األسبوع، عائد سنوي يقدر مببلغ ٣٨٦ امرأة؛ ١ ٥٩١ ٠٠٠ - بائعو جتزئة �
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 دوالراً يف األسبوع، عائد     ٥٤٢ امرأة؛   ١ ٤٣٩ ٠٠٠ - مسك الدفاتر، واحملاسبة، ومراجعة احلسابات     �
 . دوالرا٢٨ً ١٨٤سنوي يقدر مببلغ 

 امرأة على األقل ٥٠ ٠٠٠ السبع اليت عمل هبا ، كانت املهن  ٢٠٠٤يف عام   . مهـن ذات أعـلى أجـر للنساء        -٢٣
 : وحصلت فيها املرأة على أعلى متوسط أجر أسبوعي هي

 امرأة  ١١٠ ٠٠٠وكان هناك   .  دوالراً ٧٤ ٤٦٤ دوالراً، بعائد سنوي يقدر مببلغ       ١ ٤٣٢ - الصيادلة �
 .  صيديل٢٣٣ ٠٠٠ يف املائة من جمموع الصيادلة البالغ عددهم ٤٧,٢يعملن كصيادلة، بنسبة 

 وكان هناك  .  دوالراً ٦٨ ١٢٠ دوالرات، بعـائد سنوي يقدر مببلغ        ١ ٣١٠ - رؤسـاء تنفـيذيون    �
 يف املائة من جمموع الرؤساء التنفيذيني البالغ        ٢٣,٣ امرأة يعملن كرؤساء تنفيذيني، بنسبة       ٣٩٢ ٠٠٠

 .١ ٦٨٠ ٠٠٠عددهم 

 حمامية، ٢٨٠ ٠٠٠وكان هناك . دوالراً ٦٥ ٢٦٠، بعائد سنوي يقدر مببلغ دوالراً ١ ٢٥٥ - حمامون �
 . حماٍم٩٥٤ ٠٠٠ من جمموع عدد احملامني البالغ املائة يف ٢٩,٤بنسبة 

. دوالراً ٦٣ ٨٥٦، بعائد سنوي يقدر مببلغ      دوالراً ١ ٢٢٨ - مديـرو نظـم احلواسيب واملعلومات      �
 من املائة يف ٣٠,٩  امرأة يعملن كمديرات لنظم احلواسيب واملعلومات بنسبة١٠٤ ٠٠٠وكان هناك 

 . مدير٣٣٧ ٠٠٠جمموع عدد مديري نظم احلواسيب واملعلومات البالغ 

وكان هناك  . دوالراً ٥٩ ٧٤٨، بعائد سنوي يقدر مببلغ      دوالراً ١ ١٤٩ - مهندسو برامج احلواسيب   �
 من جمموع عدد مهندسي املائة يف ٢٥,١ امـرأة تعمل كمهندسي برامج حواسيب بنسبة  ٢٠٤ ٠٠٠

 . مهندس٨١٣ ٠٠٠احلواسيب البالغ برامج 

 وكان هناك  .  دوالراً ٥٢ ٣١٢ دوالرات، بعـائد سنوي يقدر مببلغ        ١ ٠٠٦ - مـربجمو حواسـيب    �
 من جمموع عدد املربجمني البالغ املائة يف ٢٦,٨ امـرأة تعمل كمربجمات للحواسيب، بنسبة  ١٥١ ٠٠٠
 . مربمج حواسيب٥٦٤ ٠٠٠

 وكان هناك  . دوالراً ٥٠ ٨٥٦عـائد سـنوي يقـدر مببلغ        ، ب دوالراً ٩٧٨ - أطـباء وجـراحون    �
 ٠٠٠ من جمموع عدد األطباء البالغ املائة يف ٢٩,٤ امرأة تعمل طبيبات وجراحات، بنسبة ٢٤٤ ٠٠٠
 . طبيب٨٣٠

 أسرة أساسية وأسرة فرعية غري منتسبة يف        ٧٦ ٧٤١ ٠٠٠، كان هناك    ٢٠٠٤مارس  /يف آذار . أسر تعوهلا نساء   -٢٤
 أو أقل قليالً من أسرة واحدة من كل املائة يف ١٨,٥ أسرة تعوهلا نساء، بنسبة ١٤ ١٩٦ ٠٠٠تحدة، منها الواليـات امل 

 أسرة  ٦٧٩ ٠٠٠، زاد عدد األسر املعيشية اليت ترأسها امرأة مبقدار          ٢٠٠٤ و ٢٠٠٢ويف الفترة ما بني عامي      . مخس أسر 
 ).املائة يف ٥(
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 من األمهات ذوي أطفال دون سن السادسة يعملن يف          املائة يف ٦٢,٢اك  ، كان هن  ٢٠٠٤يف عام   . األمهـات العامالت   -٢٥
وقد هبطت مشاركة األمهات ذوي     . ٢٠٠٢ يف عام    املائة يف ٦٤,١، فهبطت النسبة بعد أن كانت قد بلغت         قـوة العمل  

دسة يف  وكان جمموع عدد النساء ذوي أطفال دون سن السا        . ٢٠٠٠األطفال دون سن السادسة يف قوة العمل منذ عام          
 أم يف عام    ١٠ ١٩٣ ٠٠٠ امرأة، أقل من عدد األمهات الذي بلغ         ١٠ ١٣١ ٠٠٠، وهو   ٢٠٠٤قـوة العمـل يف عام       

، األمر الذي يتسق مع واقع أن عدد األمهات ذوي أطفال أقل من سن السادسة قد هبط منذ مستويات الذروة يف                  ٢٠٠٢
  من ذوي األطفال دون سن الثالثة يعملن يف قوة العمل           من األمهات  املائة يف ٥٧,٣، كان   ٢٠٠٤ويف عام   . ١٩٩٤عام  

 .٢٠٠٢يف عام )  أم٥ ٦٠٠ ٠٠٠ (املائة يف ٦٠,٥مقارنة بنسبة )  أم٥ ٤٠١ ٠٠٠(

  االقتصادية- املؤشرات االجتماعية -جيم 

لدخل وكان متوسط ا  .  دوالراً بالدورات اجلارية   ٢٣ ٨٤٨، بلغ دخل الفرد يف الواليات املتحدة        ٢٠٠٤يف عام    -٢٦
 ٣١ ٢٢٣ دوالراً للذكور مقارنة مببلغ      ٤٠ ٧٩٨ للعمال العاملني بكامل الوقت وعلى مدار السنة         ٢٠٠٤النقدي يف عام    

وقد ازداد  . ٢٠٠٤ دوالراً لعام    ١١ ٧٣٤وكان الناتج احمللي اإلمجايل مبليارات الدوالرات اجلارية هو         . دوالراً لإلنـاث  
 وبنسبة  ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٢,٣لذي يستخدم عادة لقياس التضخم، بنسبة       الـرقم القياسي لألسعار االستهالكية، ا     

 .٢٠٠٤ لعام املائة يف ٢,٧

مبجموع ( سنة فأكثر يف قوة العمل       ١٦ من السكان الذين يبلغون من العمر        املائة يف ٦٦، كان   ٢٠٠٤ويف عام    -٢٧
وبالنسبة . املائة يف ٥,٥عدل الشامل للبطالة    وبلغ امل .  مليون أم يف قوة العمل     ٢٥,٧، مـنهم قـرابة      )١٤٧ ٤٠١ ٠٠٠

، املائة يف ٤,٨وبلغ معدل البطالة بالنسبة للبيض      .  للنساء املائة يف ٥,٤ مقارنة بنسبة    املائة يف ٥,٦للـرجال كـان الرقم      
حلد األدىن لألجر   وبلغ ا . املائة يف ٧ واملعدل للمنحدرين من أمريكا الالتينية       املائة يف ١٠,٤واملعـدل لألمريكيني األفارقة     

 .٢٠٠٤ دوالر يف الساعة يف عام ٥,١٥

 من السكان دون مستوى الفقر، ممثالً برقم حمدد احتادياً ودونه يعترب            املائة يف ١٢,٧، كـان    ٢٠٠٤ويف عـام     -٢٨
 ١٩ ٣٠٧وبالنسبة ألسرة من أربعة أفراد، كان هذا الرقم يساوي          . الشخص ذا دخل غري كاف لتلبية حاجاته األساسية       

وكان معدل  .  دون مستوى الفقر   املائة يف ٢٨,٤ومن بني مجيع األسر اليت ترأسها نساء، كان         . ٢٠٠٤دوالرات يف عام    
 يف ٢٤,٨الفقـر لألسر اليت ترأسها نساء بني البيض واألمريكيني األفارقة واملنحدرين من أمريكا الالتينية هو على التوايل                  

 يف املائة ١٧,٣وفيما بني األطفال ذوي الصلة ممن هم دون الثامنة عشرة، كان   . املائة يف ٣٨,٩ و املائة يف ٣٧,٦ و املائـة 
 .املائة يف ١٩,٩وكان املعدل بالنسبة لألطفال ذوي الصلة دون سن السادسة هو . يعيشون يف فقر

 من  املائة يف ١٠,٨فبينما كان   .  بني اجلماعات العرقية يف الواليات املتحدة      ٢٠٠٤واختلف معدل الفقر يف عام       -٢٩
 يف ٢٤,٧يعيشون دون مستوى الفقر، كانت النسبة       )  عند استبعاد املنحدرين من أمريكا الالتينية      املائة يف ٨,٦(البـيض   

، ٢٠٠٣ومن بني الفقراء يف عام      .  لآلسيويني املائة يف ٩,٨ للمنحدرين من أمريكا الالتينية و     املائة يف ٢١,٩ للسود و  املائة
مساعدة نقدية أو   (يف أسرة معيشية حيصل فرد فيها على مساعدة بعد استطالع املوارد املالية              يعيشون   املائة يف ٦٨كـان   
 . يف أسرة معيشية حيصل أحد أفرادها على مساعدة نقدية بعد استطالع مواردها املاليةاملائة يف ٢٢,٦، وعاش )غري نقدية
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أكثر على شهادة إمتام الدراسة الثانوية،  سنة ف٢٥ من السكان يف سن املائة يف ٨٥,٢، حصل ٢٠٠٤ويف عـام     -٣٠
وحقق الذكور واإلناث   .  على شهادة جامعية   املائة يف ٢٧,٧ عـلى تعليم يف كلية أو أكثر و        املائـة  يف ٥٣,١وحصـل   

 من  املائة يف ٢٦,١ من الذكور مقابل     املائة يف ٢٩,٤مستويات مماثلة من التعليم، وكان االختالف األساسي هو حصول          
فكانت معدالت  . غري أن مستويات التعليم اختلفت اختالفاً واسعاً على أساس العرق         . شـهادة جامعية  اإلنـاث عـلى     

 للبيض غري املنحدرين من أمريكا الالتينية، مقابل        املائة يف ٣٠,٦ و املائة يف ٩٠اسـتكمال الدراسة الثانوية والكليات هي       
ويف .  للمنحدرين من أمريكا الالتينية    املائة يف ١٢,١ و املائة يف ٥٨,٤ للسكان السود، و   املائة يف ١٧,٦ و املائة يف ٨٠,٦

 .  من أحدث خرجيي املدارس الثانوية مسجلني يف كليات وجامعاتاملائة يف ٦٦,٧ كان ٢٠٠٤عام 

 )أ(١اجلدول 

  سنة فأكثر، حبسب ١٥النسبة املئوية خلرجيي املدارس الثانوية من جمموع السكان من سن 
 ٢٠٠٤: رق واألصل املنحدرين من أمريكا الالتينيةالسن ونوع اجلنس والع

 )سكان مدنيون غري مشمولني مبؤسسات. األرقام باآلالف(

 خرجيو املدارس الثانوية شهادات جامعية
 شهادة جامعية
 أو أعلى

أقل من شهادة 
 اجملموع جامعية

خرجيو مدارس 
 ثانوية أو أعلى

غري خرجيي 
 اجملموع اجملموع ملدارس الثانويةا

مجيع األعراق وكال 
 اجلنسني

٪ ٪ ٪ ٪ ٪ ٪   
  سنة فأكثر١٥ ٢٢٧ ٥٢٩ ١٠٠,٠ ٢٠,٤ ٧٩,٦ ١٠٠,٠ ٧٦,٢ ٢٣,٨
  سنة١٧ إىل ١٥ ١٢ ٨٢٩ ١٠٠,٠ ٩٨,٣ ١,٧ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٠,٠
  سنة١٩ إىل ١٨ ٧ ٤٨٥ ١٠٠,٠ ٤٣,٩ ٥٦,١ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٠,٠
  سنة٢٤ إىل ٢٠ ٢٠ ٣٣٩ ١٠٠,٠ ١٤,١ ٨٥,٩ ١٠٠,٠ ٨٨,٥ ١١,٥
  سنة٢٩ إىل ٢٥ ١٩ ٠٠٨ ١٠٠,٠ ١٣,٤ ٨٦,٦ ١٠٠,٠ ٧١,٣ ٢٨,٧
  سنة٣٤ إىل ٣٠ ٢٠ ١٩٣ ١٠٠,٠ ١٢,٥ ٨٧,٥ ١٠٠,٠ ٦٨,٤ ٣١,٦
  سنة٣٩ إىل ٣٥ ٢٠ ٧٩١ ١٠٠,٠ ١١,٩ ٨٨,١ ١٠٠,٠ ٦٩,٤ ٣٠,٦
  سنة٤٤ إىل ٤٠ ٢٢ ٧٨٢ ١٠٠,٠ ١٢,١ ٨٧,٩ ١٠٠,٠ ٧١,٤ ٢٨,٦
  سنة٤٩ إىل ٤٥ ٢١ ٨٢٣ ١٠٠,٠ ١٠,٦ ٨٩,٤ ١٠٠,٠ ٧٠,٣ ٢٩,٧
  سنة٥٤ إىل ٥٠ ١٩ ٢٤٦ ١٠٠,٠ ١٠,١ ٨٩,٩ ١٠٠,٠ ٦٨,٥ ٣١,٥
  سنة٥٩ إىل ٥٥ ١٦ ١٥٨ ١٠٠,٠ ١٢,١ ٨٧,٩ ١٠٠,٠ ٦٩,٨ ٣٠,٢
  سنة٦٤ إىل ٦٠ ١٢ ٢١٧ ١٠٠,٠ ١٥,٦ ٨٤,٤ ١٠٠,٠ ٧٤,٤ ٢٥,٦
  سنة٦٩ إىل ٦٥ ٩ ٨١٨ ١٠٠,٠ ٢١,٨ ٧٨,٢ ١٠٠,٠ ٧٩,١ ٢٠,٩
  سنة٧٤ إىل ٧٠ ٨ ٤٢٠ ١٠٠,٠ ٢٥,٨ ٧٤,٢ ١٠٠,٠ ٨٠,١ ١٩,٩
  سنة فأكثر٧٥ ١٦ ٤٢١ ١٠٠,٠ ٣٠,٦ ٦٩,٤ ١٠٠,٠ ٨٣,٣ ١٦,٧
  سنة١٧ إىل ١٥ ١٢ ٨٢٩ ١٠٠,٠ ٩٨,٣ ١,٧ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠ ٠,٠
  سنة فأكثر١٨ ٢١٤ ٧٠٠ ١٠٠,٠ ١٥,٨ ٨٤,٢ ١٠٠,٠ ٧٤,٨ ٢٥,٢
  سنة٢٤ إىل ١٥ ٤٠ ٦٥٢ ١٠٠,٠ ٤٦,٢ ٥٣,٨ ١٠٠,٠ ٩٤,٢ ٥,٨
  سنة فأكثر٢٥ ١٨٦ ٨٧٧ ١٠٠,٠ ١٤,٨ ٨٥,٢ ١٠٠,٠ ٧٢,٣ ٢٧,٧
  سنة٦٤ إىل ١٥ ١٩٢ ٨٧٠ ١٠٠,٠ ١٩,٣ ٨٠,٧ ١٠٠,٠ ٧٥,٣ ٢٤,٧
  سنة فأكثر٦٥ ٣٤ ٦٥٩ ١٠٠,٠ ٢٦,٩ ٧٣,١ ١٠٠,٠ ٨١,٣ ١٨,٧

 .٢٠٠٥مارس /آذار: تاريخ النشر على اإلنترنت. مكتب التعداد العام األمريكي، االستقصاء اجلاري للسكان :املصدر
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) املائة يف ٨٤( سنة فأكثر ٢٥، كان حنو أربعة أمخاس جمموع النساء األمريكيات الاليت يبلغن   ٢٠٠٣ عـام    ويف -٣١
 من الطالب يف برامج ما قبل املائة يف ٥٦ شكلن ٢٠٠٠يضاف إىل ذلك أن النساء يف عام       . قـد أكملن الدراسة الثانوية    

 من  املائة يف ٥٦,١وبتحديد أكرب كان    ). ١٧٤ول املوجز   اجلد(الـتخرج وبرامج التخرج وبرامج نيل الدرجات املهنية         
اجلدول ( من الطالب اخلرجييني من النساء املائة يف ٥٧,٩، وكان )١٨٩اجلدول املوجز (طالب ما قبل التخرج من النساء 

 ). ١٩٠املوجز 

لم قراءة وكتابة النثر والوثائق     وقـد طورت وزارة التعليم األمريكية أسلوباً لتقييم حمو األمية الوظيفية باختبار لتع             -٣٢
، أجري االستقصاء الوطين حملو أمية الكبار على عينة       ١٩٩٢ويف عام   . وحمو األمية الكمية على مخسة مستويات حملو األمية       

 من املشتركني فيه ُسجلوا يف أدىن املستويات اخلمس         املائة يف ٢٣ إىل   ٢١ووجد االستقصاء أن    .  شخص ٢٦ ٠٠٠بلغت  
ووجد االستقصاء أن   .  يف أعلى املستويني   املائة يف ٢١-١٨ومت تسجيل أقل من     . ن الفئات الثالث حملو األمية    يف كل فئة م   

الكـبار األكرب سناً، ممن أكملوا عادة عدداً أقل من سنوات املدرسة، أظهروا مهارات على تعلم القراءة والكتابة أقل من                    
 مل  املائة يف ٦٢ املسجلني يف أدىن مستوى املهارات، كان هناك         ومن بني املشاركني  . مهـارات الفـئات العمرية األخرى     

 يف ٢٥كما أن .  حصلوا على مثانية أعوام أو أقل من التعليم املدرسي النظامي     املائة يف ٣٥يسـتكملوا تعليمهم الثانوي، و    
 املشاركة الكاملة يف العمل أو       كانوا يعانون من أحوال بدنية أو عقلية متنعهم من         املائة يف ٢٦ ولدوا يف بلد آخر، و     املائـة 

وكان الكبار . ، يف فقراملائة يف ٤٤ إىل ٤١وعاش حنو نصف املشاركني، . املدرسـة أو العمل املرتيل أو األنشطة األخرى   
 . يف السجون يشغلون موقعاً غري متناسب يف املستويني األدىن من مهارات تعلم القراءة والكتابة

حمو أمية الكبار يف    ومن  ) ٥٣٤-٢٠٠١ (حمو أمية الكبار وتعليمهم يف أمريكا     رير  وتـرد هـذه البيانات من تقا       -٣٣
 ).٢٧٥-١٩٩٣ (نظرة أوىل على نتائج االستقصاء الوطين حملو أمية الكبار: أمريكا

ونتيجة لذلك، توجد مجيع    . وحيمي الدستور يف الواليات املتحدة حرية العبادة واعتناق الدين الذي خيتاره الفرد            -٣٤
والسكان يف أغلبيتهم   . ديانـات الرئيسية يف العامل يف الواليات املتحدة مثلما توجد بالفعل مئات امللل والطوائف الدينية              ال

السـاحقة مسـيحيون، وإن كان احلصول على بيانات إحصائية دقيقة عن األديان أمراً بالغ الصعوبة ألن هذه املعلومة ال    
واألرقام املتاحة كثرياً ما    . شر سنوات أو جتمعها احلكومة بطريقة أو أخرى       تـدرج يف تعـداد السكان الذي ُينظم كل ع         

ووفقاً حلولية الكنائس األمريكية والكندية . تكون تقريبية، وتستند إىل دراسات عن اإلبالغ الذايت تترك جماالً واسعاً للخطأ  
ومن أعضاء الكنائس   . السكان بوجه عام   من   املائة يف ٥٧، يشكل السكان الذين ميارسون الشعائر الكنسية        ٢٠٠١لعام  

وخاصة أتباع املذاهب املعمدانية وامليثودية واللوثرية واملشيخية واألسقفية        (هؤالء، تشمل اجلماعات الرئيسية الربوتستانت      
بيانات املتاحة  وتفيد آخر ال  ). املائة يف ٤(واليهود  ) املائة يف ٤٠(، والروم الكاثوليك    )املائة يف ٥٦) (واخلمسينية واملرمونية 

وال تضاف هذه األرقام إىل ). املائة يف ١أي ( شخص ١ ١٥٥ ٠٠٠عـن الـبوذيني واهلندوس واملسلمني بأن جمموعهم        
 . بسبب التقريباملائة يف ١٠٠نسبة ال  

  األرض-دال 

 ذات احلدود   ٤٨ل     مليون كيلومتر مربع، مبا يف ذلك الواليات ا        ٩,٤تغطـي الواليـات املتحدة األمريكية يف جمموعها          -٣٥
 .  متتد يف قارة أمريكا الشمالية وآالسكا وهاواي وشىت املناطق اجلزرية يف احمليط اهلادئ والبحر الكارييباملشتركة اليت
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وجغرافـية الواليـات املتحدة القارية شديدة التنوع، حيث توجد سالسل جبال كبرية وسهول منبسطة وأهنار                 -٣٦
ون معظم الساحل الشمايل صخرياً، لكن الساحل األوسط واجلنويب لألطلسي يرتفع           وعلى شاطئ األطلسي يك   . عديـدة 

فهو يبدأ كأرض منخفضة رطبة ومسطحات رملية، لكنه يصبح بعد ذلك أرضاً ساحلية             . تدرجيـياً مـن ناحـية البحر      
قريباً مبوازاة الساحل إن سلسلة جبال أباالتشيا اليت متتد ت. منخفضـة ومتعرجة تشبه إىل حد ما أرض مشال وغرب أوروبا  
وإىل الغرب توجد هضبة أباالتشيا اليت متتد فوق ترسبات         . الشـرقي، هي جبال قدمية يتخللها كثري من الوديان املفتوحة         

واسـعة مـن الفحم، ووراءها توجد األراضي املنخفضة الوسطى اليت تشبه سهول شرق أوروبا أو السهول الكربى يف                   
 ٥ ٩٧٠نخفضة الوسطى أساساً بشبكة أهنار املسيسييب وامليسوري الواسعة اليت متتد حنو            وُتـروى األراضي امل   . أسـتراليا 

ويف اجلنوب، توجد األراضي الساحلية املنخفضة ملنطقة       . ١٩٩٣كيلومـتراً والـيت شهدت فيضانات كارثية خالل عام          
ار واملستنقعات والكثبان الرملية إضافة     اخلليج واليت تشمل فلوريدا ومتتد غرباً إىل ساحل تكساس وتشمل الكثري من األغو            

 .إىل السهل الساحلي املتعرج

 كيلومتراً تقريباً، منها أربع     ١ ٨٦٠ومتـتد البحريات الكربى اخلمس مشال األراضي املنخفضة الوسطى ملسافة            -٣٧
  نصف املياه العذبة وتفيد التقديرات بأن هذه البحريات حتتوي على حنو. حبـريات تـتقامسها الواليـات املتحدة مع كندا      

 . يف العامل

ويف غـرب األراضي املنخفضة الوسطى توجد السهول الكربى اليت تشبه السطح األعلى ملائدة متيل قليالً صوب            -٣٨
وتعترب هذه اجلبال الصخرية جباالً حديثة من       ". العمود الفقري للقارة  "وهي تتوقف عند جبال روكي اليت تعد        . الغـرب 

 ٤ ٣٠٠وهي جبال عالية وعرة غري منتظمة الشكل وهلا قمم تتجاوز    .  أوروبا أو اهليمااليا يف آسيا     عمـر جبال األلب يف    
وعرب هذه اجلبال الصخرية ميتد خط التقسيم القاري الذي يفصل تصريف املياه إىل احمليط األطلسي               . متر فوق سطح البحر   

 . عن تصريفها إىل احمليط اهلادئ

فتضم إحدى املناطق هضبة كولورادو     .  من مناطق متمايزة ومنفصلة    روكي جبال   وتتألف األراضي الواقعة غرب    
راضي  أوتشمل مناطق أخرى .  كيلومتر ١,٦املـرتفعة الـيت يقـع فيها األخدود الكبري لنهر كولورادو الذي يبلغ عمقه               

دا، وعلى حدود احمليط اهلادئ كولومبيا املرتفعة إىل الشمال وإقليم احلوض والسالسل إىل اجلنوب وسلسلة جبال سيريا نيفا
 ويضم وادي املوت الذي يقع شرقي       . أحياناً  يف منطقة تتعرض للزالزل    السالسـل الساحلية، وهي جبال منخفضة نسبياً      

  حتت  متراً ٨٦ يف نصف الكرة الغريب وهي على اخنفاض         كاليفورنـيا وجـنوب غـريب نـيفادا النقطة األكثر اخنفاضاً          
 .مستوى البحر

عن ريا نيفادا القريبة من الساحل الغريب للقارة القسط األكرب من األمطار ي وجبال سكاسكيدال منطقة وحتجز جب -٣٩
 يف معظم أجزاء النصف الغريب من الواليات        ونتيجة لذلك تقل األمطار كثرياً    . حمليط اهلادئ قبل أن تتجه إىل داخل القارة       ا

 يف جزء كبري من ذلك اإلقليم أن يعتمدوا على الري من مياه             وعلى الزراع . األمطارعنه  املـتحدة الـذي حتجب اجلبال       
ويتلقى معظم النصف الغريب من البلد، باستثناء واليات الشمال الغريب املطل على            . الثلوج أو األمطار اليت حتتجزها اجلبال     

 ويف كثر من     سنتيمتراً ٥٠ويتلقى النصف الشرقي على األقل      .  من األمطار يف العام     سنتيمتراً ٥٠احملـيط اهلادئ، أقل من      
األحـيان أكثر من ذلك بكثري من خالل كتل اهلواء الرطبة القادمة من خليج املكسيك ومن احمليط األطلسي واملتجهة إىل                    

 .داخل القارة
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ففي بعض  .  بني الشتاء والصيف   وعلى طول ساحل احمليط اهلادئ أو الساحل الغريب ختتلف درجات احلرارة قليالً            -٤٠
واملناخ على طول اجلزء الشمايل .  فقط درجات مئوية١٠يناير /يوليه وكانون الثاين/الفرق بني متوزمتوسط كون اجلهات ي

.  يف اجلزء األوسط الشمايل من البلد       كبرياً غري أن الصيف والشتاء خيتلفان اختالفاً     . نكلتراإمـن هذا الساحل مماثل ملناخ       
ويف .  ما حتدث اختالفات أكثر حدة     درجة مئوية، وكثرياً   ٣٦يناير يبلغ   /يوليه وكانون الثاين  /بني متوز الفـرق   فمتوسـط   

وقرب الركنني  .  ولكنه ليس هبذه احلدة     أيضاً اجلزء الشرقي من الواليات املتحدة يعترب الفرق بني الصيف والشتاء واضحاً          
رة قد تصل يف الصيف إىل مستويات        يف الشتاء ولكن احلرا    اجلـنويب الغـريب واجلنويب الشرقي من البلد يعد املناخ معتدالً          

 .االستوائيةاملناطق 

أشجار  إىل املراعي يف السهول الكربى ومن        جببال أباالتشيا وتـتفاوت النـباتات الطبيعية من الغابات املختلطة          -٤١
اري  إىل الغابات ذات األخشاب احلمراء يف كاليفورنيا والصبار والنباتات الشوكية يف الصح            روكييف جـبال    الصـنوبر   

 واملنغروف يف اخلليج ويف السواحل    شبه االستوائية   اجلنوبـية الغربـية والصـنوبر والـبلوط وأشجار النخيل يف املناطق             
 .األطلسية اجلنوبية

. والخـتالفات درجات احلرارة يف الواليات املتحدة القارية تأثري واضح على اقتصاد البلد وعلى مستوى املعيشة   -٤٢
 وجيوب صغرية عدة إىل     شرائط يف   ة على امتداد الساحل اجلنويب الشرقي وهذا صحيح أيضاً        فهـناك موسم طويل للزراع    

ويف بعض املناخات األكثر برودة تكثر وتزدهر .  أثناء فترة كبرية من السنة الغـرب حيث احملاصيل مثل الكروم تنمو جيداً       
يف أجزاء من الواليات املتحدة مبواسم      ستوائية  شبه اال وتسمح املناخات   .  مثل التفاح والقمح والذرة    حماصيلاحلـيوانات و  

ويزرع قصب السكر يف لويزيانا     . للزراعة الطويلة بصفة خاصة، فتزرع املواحل يف فلوريدا وكاليفورنيا وأريزونا وتكساس          
ـ أواألرز يف    ويزرع القطن يف خمتلف أحناء جنوب شرقي الواليات املتحدة       .  وكاليفورنـيا ولويـزيانا وتكساس     وركانس

. ونتيجة لذلك تنتج الواليات املتحدة طائفة كبرية من املنتجات الزراعية         . كذلـك يف تكسـاس وأريزونا وكاليفورنيا      و
ونصـف مسـاحة األراضـي تقريبا مشغولة باملزارع مع منتجات هامة لأللبان يف الشمال والشمال الشرقي، واملاشية                  

 .السهول املرتفعة ويف اجلنوبعلى اشية  والقمح يف السهول الكربى واملب األوسطواألعالف يف الغر

ل   وتعـد أالسكا اليت توجد يف الركن الشمايل الغريب األقصى من القارة واليت يفصلها غرب كندا عن الواليات ا                   -٤٣
وتشمل .  يف نصف الكرة الشرقي والوالية الوحيدة اليت متتد طولياً    ) مليون كيلومتر مربع   ١,٥٩( املـتامخة أكرب والية      ٤٨
سـكا سلسـليت جبال رئيسيتني، سلسلة بروكس يف الشمال وسلسلة أالسكا يف اجلنوب، كما تشمل أعلى ذروة يف                   أال

ويفصل سلسليت اجلبال هضبة وسطى جيري      . ) فوق مستوى البحر    متراً ٦ ١٩٤(كينلي  االواليـات املتحدة وهي جبل م     
وألالسكا، مبا تشمله من آالف اجلزر يف البحر        . لقطيبويضم اجلزء الشمايل األقصى من الوالية املنحدر ا       . فيها هنر يوكون  

يومينغ فريمونت و كانت ١٩٩٢يف عام ( السكان   يفوتعد أالسكا من أقل الواليات      .  من السواحل   كيلومـتراً  ٥٤ ٥٥٢
 . املائة من اجملموع يف١٥، ولكن السكان األصليني يشكلون أكثر من ) األقل سكاناًاا مهوحدمه

 ١٥٠ من شبه جزيرة أالسكا يف مشال احمليط اهلادئ وتشمل حنو             كيلومتراً ١ ٩٣٠ليوتية ملسافة   متـتد اجلزر األ   و -٤٤
 نسمة من   ٨ ١٦٢ومعظم السكان البالغ عددهم     .  مربعاً  كيلومتراً ١٧ ٦٦٦جزيرة بركانية املنشأ يبلغ جمموع مساحتها       

 .أهل البالد األصليني
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 جزيرة متثل ذرى جبال بركانية مغمورة متتد عرب         ١٣٠ن حنو   وتضـم هاواي، وهي الوالية اخلمسون سلسلة م        -٤٥
هاواي وماوي وكاهوالوي والناي ومولوكاي وواهو      ( وتقع اجلزر الرئيسية  .  كيلومتر ٢ ٤٠٠سافة  ملمشال احمليط اهلادئ    

 عدة براكني وهناك.  من األرض القارية كيلومتر تقريباً  ٣ ٨٠٠ يف الطرف اجلنويب الشرقي، على مسافة        )وكاواي ونيياهو 
؛ وجبل واياليلي يف    شبه استوائي واملناخ بصفة عامة    . ) متراً ٤ ٢٠٥( وكيالوي   ) متراً ٤ ١٦٩(نشـطة تشمل ماونا لوا      

حىت إجراء  و.  سنتيمتراً ١ ١٦٨ يف الواليات املتحدة حيث يبلغ متوسط األمطار السنوية          كاواي هو البقعة األكثر إمطاراً    
يف املائة منهم من  ٩,٤هناك  مليون وينتمون إىل أصول خمتلفة؛ ف١,٢عن يزيد ن عدد السكا، كان   ٢٠٠٠تعـداد عـام     

 ٢٤ يف املائة من أصل فلبيين و      ١٤يف املائة من أصل ياباين و      ١٧ومن جزر أخرى باحمليط اهلادئ و     سكان هاواي األصليني    
 .البيضيف املائة من 

 من القارة  كيلومتر تقريبا٩ً ٦٠٠احلكم الذايت، على بعد وتوجد غوام، وهي إقليم تابع للواليات املتحدة يتمتع ب -٤٦
  كيلومتراً ٥٤١ وتضم    كيلومتراً ٤٨وهي أكرب جزر مريانا وأبعدها يف اجتاه اجلنوب ويبلغ طوهلا           . يف غرب احمليط اهلادئ   

 ١٥٤ ٨٠٥ان ويبلغ إمجايل عدد السك. ) فوق مستوى البحر أمتار٤٠٥(وأعلى نقطة هي جبل المالم .  من األرضمربعاً
.  يف املائة أخرى ينحدرون من تشامورو إضافة إىل عنصر أو عرق آخر٥,١فقط مع وجود نسبة امورو تش يف املائة من    ٣٧مـنهم   
 . يف املائة من الواليات املتحدة١٢,٣ني و يف املائة من الفلب٢١,١السكان ولدوا خارج غوام، ومن  يف املائة ٤٧,٨وهناك 

 ٢٠٠٠: بيانات السكان واإلسكان
 غوام: اجلغرافية

 لالطالع على معلومات بشأن محاية السرية ونسبة اخلطأ: مالحظة(
 .)خارج العينات، والتعاريف، انظر احلاشية أدناه

 املوضوع العدد النسبة املئوية
 اجلنس والعمر  

 جمموع السكان  ١٥٤ ٨٠٥ ١٠٠,٠
 ذكور  ٧٩ ١٨١ ٥١,١
 إناث  ٧٥ ٦٢٤ ٤٨,٩
  سنوات٥ من أقل ١٦ ٧٨٥ ١٠,٨
  سنوات٩ إىل ٥ ١٦ ٠٩٠ ١٠,٤
  سنة١٤ إىل ١٠ ١٤ ٢٨١ ٩,٢
  سنة١٩ إىل ١٥ ١٢ ٣٧٩ ٨,٠
  سنة٢٤ إىل ٢٠ ١١ ٩٨٩ ٧,٧
  سنة٣٤ إىل ٢٥ ٢٥ ٨٥٠ ١٦,٧
  سنة٤٤ إىل ٣٥ ٢٣ ١٤١ ١٤,٩
  سنة٥٤ إىل ٤٥ ١٦ ٥٤٨ ١٠,٧
  سنة٥٩ إىل ٥٥ ٤ ٩٩٣ ٣,٢
  سنة٦٤ إىل ٦٠ ٤ ٥٣٤ ٢,٩
  سنة٧٤ إىل ٦٥ ٥ ٨٦٠ ٣,٨
  سنة٨٤ إىل ٧٥ ٢ ٠٠٠ ١,٣
  سنة فأكثر٨٥ ٣٥٥ ٠,٢
(X) بالسنني(العمر الوسيط  ٢٧,٤( 
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 املوضوع العدد النسبة املئوية
  سنة فأكثر١٨ ٩٩ ٩٥١ ٦٤,٦
 ذكور  ٥٠ ٩٣٢ ٣٢,٩
 إناث  ٤٩ ٠١٩ ٣١,٧
  سنة فأكثر٢١ ٩٢ ٨٠٢ ٥٩,٩
  سنة فأكثر٦٢ ١٠ ٧٨٩ ٧,٠
  سنة فأكثر٦٥ ٨ ٢١٥ ٥,٣
 ذكور  ٣ ٩٥٣ ٢,٦
 إناث  ٤ ٢٦٢ ٢,٨

 األصل العرقي والعنصر  
 جمموع السكان  ١٥٤ ٨٠٥ ١٠٠,٠
 عرق أو عنصر واحد ١٣٣ ٢٥٢ ٨٦,١
 )١(سكان أصليون جبزر هاواي وجزر أخرى باحمليط اهلادئ  ٦٩ ٠٣٩ ٤٤,٦

 كاروليين  ١٢٣ ٠,١
 تشامورو  ٥٧ ٢٩٧ ٣٧,٠
 تشوكيسي  ٦ ٢٢٩ ٤,٠
 كوسري  ٢٩٢ ٠,٢
 مارشايل  ٢٥٧ ٠,٢
 باالوي  ٢ ١٤١ ١,٤
 بوهنيب  ١ ٣٦٦ ٠,٩
 يابيسي  ٦٨٦ ٠,٤
 سكان جزر أخرى باحمليط اهلادئ  ٦٤٨ ٠,٤
 آسيوي  ٥٠ ٣٢٩ ٣٢,٥
 صيين  ٢ ٧٠٧ ١,٧
 فلبيين  ٤٠ ٧٢٩ ٢٦,٣
 ياباين  ٢ ٠٨٦ ١,٣
 كوري  ٣ ٨١٦ ٢,٥
 آسيويون آخرون  ٩٩١ ٠,٦
 بيض  ١٠ ٥٠٩ ٦,٨
 و أفريقيأمريكي أسود أ  ١ ٥٦٨ ١,٠
 عنصر آخر أو جمموعة عرقية أخرى  ١ ٨٠٧ ١,٢
 عنصران أو جمموعتان عرقيتان أو أكثر ٢١ ٥٥٣ ١٣,٩
 أخرى) جمموعات(تشامورو وجمموعة   ٧ ٩٤٦ ٥,١
 جمموعات آسيوية وجمموعات أخرى  ١٠ ٨٥٣ ٧,٠

عدم اليقني بشأن البيانات عن مناطق جغرافية       حفاظاً على السرية، يطبق مكتب التعداد إجراءات إحصائية تأخذ ببعض            :مالحظة
وتشمل نتائج التعداد يف هذه اجلداول نسبة خطأ خارج العينات لكنها ال            . صـغرية هبا جمموعات صغرية من السكان      

وعلى مستعملي البيانات الذين يعدون تقديراهتم اخلاصة باستخدام بيانات هذه اجلداول ذكر اسم             . تتضمن خطأ العينة  
 .انظر أيضاً تعاريف املواضيع. عداد باعتباره مصدر البيانات األصلية فقطمكتب الت

 . غري منطبقة(X). متثل الصفر أو مقربة إىل الصفر - 
مراجعات لتصنيف  "تصـنيف السـكان حبسب العنصر واألصل العرقي يعكس رأي مكتب اإلدارة وامليزانية               )١( 

، ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠، ٢١٠ رقم ٦٢، السجل االحتادي، اجمللد "البـيانات االحتاديـة بشأن العنصر واألصل العرقي   
 .٥٨٧٩٠-٥٨٧٨٢الصفحات 
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 يف غريب احمليط اهلادئ      كيلومتراً ٧٥٠ جزيرة متتد حنو     ١٦ من   ريانا الشمالية أرخبيالً  اويشمل كومنولث جزر م    -٤٧
ثة هي سايبان وتينيان وروتا؛ ويبلغ إمجايل مساحة        واجلزر الرئيسية الثال  .  شرقي الفلبني   كيلومتر تقريباً  ٢ ٤٠٠عـلى بعد    

 ٢٧,٨ نسمة، وأكرب مجاعة عرقية هي تشامورو، ويدعي         ٦٩ ٢٢١ويبلغ جمموع السكان    . مربعاً  كيلومتراً ٤٧٧األراضي  
 والصناعة الرئيسية هي السياحة وإن كان هناك مقيمون كثريون          .مـن السـكان أهنـم كلهم أو بعضهم من التشامورو          

 . زراعة الكفاف وتصدير لب جوز اهلندميارسون

 ٢٠٠٠: بيانات السكان واإلسكان
 كومنولث جزر ماريانا الشمالية: اجلغرافية

 لالطالع على معلومات بشأن محاية السرية ونسبة اخلطأ: مالحظة(
 .)خارج العينات، والتعاريف، انظر احلاشية أدناه

 املوضوع العدد النسبة املئوية 
 اجلنس والعمر  

 جمموع السكان  ٦٩ ٢٢١ ١٠٠,٠
 ذكور  ٣١ ٩٨٤ ٤٦,٢
 إناث  ٣٧ ٢٣٧ ٥٣,٨
  سنوات٥أقل من  ٥ ٧٩٢ ٨,٤
  سنوات٩ إىل ٥ ٥ ٤٢٠ ٧,٨
  سنة١٤ إىل ١٠ ٤ ٣٧٧ ٦,٣
  سنة١٩ إىل ١٥ ٣ ٩٤٣ ٥,٧
  سنة٢٤ إىل ٢٠ ٧ ٥٦٦ ١٠,٩
  سنة٣٤ إىل ٢٥ ٢٠ ١٨١ ٢٩,٢
  سنة٤٤ إىل ٣٥ ١٢ ٦٥١ ١٨,٣
  سنة٥٤ إىل ٤٥ ٦ ٢٠٨ ٩,٠
  سنة٥٩ إىل ٥٥ ١ ١٩٩ ١,٧
  سنة٦٤ إىل ٦٠ ٨٣٧ ١,٢
  سنة٧٤ إىل ٦٥ ٧٤٨ ١,١
  سنة٨٤ إىل ٧٥ ٢٣٣ ٠,٣
  سنة فأكثر٨٥ ٦٦ ٠,١
(X) بالسنني(العمر الوسيط  ٢٨,٧( 

  سنة فأكثر١٨ ٥١ ٤٨٨ ٧٤,٤
 ذكور  ٢٢ ٨٢٥ ٣٣,٠
 إناث  ٢٨ ٦٦٣ ٤١,٤
  سنة فأكثر٢١ ٤٨ ٤٤٨ ٧٠,٠
  سنة فأكثر٦٢ ١ ٥٠١ ٢,٢
  سنة فأكثر٦٥ ١ ٠٤٧ ١,٥
 ذكور  ٥٠٦ ٠,٧
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 املوضوع العدد النسبة املئوية 
 إناث  ٥٤١ ٠,٨

 األصل العرقي والعنصر  
 جمموع السكان  ٦٩ ٢٢١ ١٠٠,٠
 عرق أو عنصر واحد ٦٢ ٣٦٦ ٩٠,١
 )١(سكان أصليون جبزر هاواي وجزر أخرى باحمليط اهلادئ  ٢٢ ٠٠١ ٣١,٨

 كاروليين  ٢ ٦٥٢ ٣,٨
 تشامورو  ١٤ ٧٤٩ ٢١,٣
 تشوكيسي  ١ ٣٩٤ ٢,٠
 كوسري  ٥٦ ٠,١
 مارشايل  ١١٢ ٠,٢
 باالوي  ١ ٦٨٥ ٢,٤
 بوهنيب  ٦٤٠ ٠,٩
 يابيسي  ٢٠٤ ٠,٣
 سكان جزر أخرى باحمليط اهلادئ  ٥٠٩ ٠,٧
 آسيوي  ٣٨ ٦١٠ ٥٥,٨
 بنغالديشي  ٨٧٣ ١,٣
 صيين  ١٥ ٣١١ ٢٢,١
 فلبيين  ١٨ ١٤١ ٢٦,٢
 ياباين  ٩٥٢ ١,٤
 كوري  ٢ ٠٢١ ٢,٩
 نيبايل  ٣٠٠ ٠,٤
 آسيويون آخرون  ١ ٠١٢ ١,٥
 بيض  ١ ٢٤٠ ١,٨
 أمريكي أسود أو أفريقي  ٤١ ٠,١
 عنصر آخر أو جمموعة عرقية أخرى  ٤٧٤ ٠,٧
 عنصران أو جمموعتان عرقيتان أو أكثر ٦ ٨٥٥ ٩,٩
 أخرى) جمموعات(وجمموعة كاروليين   ٢ ١٢٤ ٣,١
 أخرى) جمموعات(وعة تشامورو وجمم  ٤ ٣٨٣ ٦,٣
 جمموعات آسيوية وجمموعات أخرى  ٣ ٠١٦ ٤,٤

حفاظاً على السرية، يطبق مكتب التعداد إجراءات إحصائية تأخذ ببعض عدم اليقني بشأن البيانات عن مناطق جغرافية                  :مالحظة
ج العينات لكنها ال    وتشمل نتائج التعداد يف هذه اجلداول نسبة خطأ خار        . صـغرية هبا جمموعات صغرية من السكان      

وعلى مستعملي البيانات الذين يعدون تقديراهتم اخلاصة باستخدام بيانات هذه اجلداول ذكر اسم             . تتضمن خطأ العينة  
 .انظر أيضاً تعاريف املواضيع. مكتب التعداد باعتباره مصدر البيانات األصلية فقط

 . غري منطبقة(X). متثل الصفر أو مقربة إىل الصفر - 
مراجعات لتصنيف  "تصـنيف السـكان حبسب العنصر واألصل العرقي يعكس رأي مكتب اإلدارة وامليزانية               )١( 

، ١٩٩٧أكتوبر / تشرين األول٣٠، ٢١٠ رقم ٦٢، السجل االحتادي، اجمللد "البـيانات االحتاديـة بشأن العنصر واألصل العرقي   
 .٥٨٧٩٠-٥٨٧٨٢الصفحات 
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 جزر ٧ وهي إقليم يشمل   ،صوب اجلنوب للوالية القضائية للواليات املتحدة     وتعد ساموا األمريكية أقصى امتداد       -٤٨
يف الطرف الشرقي من سلسلة جزر ساموا يف جنوب احمليط اهلادئ يف منتصف الطريق بني هونولولو وسيدين يف                  صـغرية   

وهي بركانية  . بعاً مر  كيلومتراً ١٩٩وهي تشمل تتويال وأونوو وجمموعة مانو وجزر روز وجزر سوين وتغطي            . سترالياأ
 ويتألف السكان البالغ عددهم. وجبلـية وحتـيط هبـا صـخور مرجانية، وحتتفظ بالكثري من ثقافتها البولينيزية األصلية            

 إىل تونغا أو     يف املائة من أهايل ساموا والباقي ينتمون أساساً        ٩٢من مواطنني للواليات املتحدة منهم حنو        نسمة   ٥٧ ٢٩١
 .ادئجزر أخرى يف احمليط اهل

 ٢٠٠٠: بيانات السكان واإلسكان

 ساموا األمريكية: اجلغرافية

 لالطالع على معلومات بشأن حالة السرية ونسبة اخلطأ: مالحظة(
 )خارج العينات، والتعاريف، انظر احلاشية أدناه

 املوضوع العدد النسبة املئوية

 اجلنس والعمر  
 جمموع السكان  ٥٧ ٢٩١ ١٠٠,٠
 ذكور  ٢٩ ٢٦٤ ٥١,١
 إناث  ٢٨ ٠٢٧ ٤٨,٩
  سنوات٥أقل من  ٧ ٨٢٠ ١٣,٦
  سنوات٩ إىل ٥ ٧ ٧٨٨ ١٣,٦
  سنة١٤ إىل ١٠ ٦ ٦٠٤ ١١,٥
  سنة١٩ إىل ١٥ ٥ ٢٢٣ ٩,١
  سنة٢٤ إىل ٢٠ ٤ ٤٧٦ ٧,٨
  سنة٣٤ إىل ٢٥ ٨ ٧٠٧ ١٥,٢
  سنة٤٤ إىل ٣٥ ٧ ٣٦١ ١٢,٨
  سنة٥٤ إىل ٤٥ ٤ ٧٣٣ ٨,٣
  سنة٥٩ إىل ٥٥ ١ ٤٧٤ ٢,٦
  سنة٦٤ إىل ٦٠ ١ ٢٠٤ ٢,١
  سنة٧٤ إىل ٦٥ ١ ٣٤٥ ٢,٣
  سنة٨٤ إىل ٧٥ ٤٦٥ ٠,٨
  سنة فأكثر٨٥ ٩١ ٠,٢

 )بالسنني(العمر الوسيط  ٢١,٣  )×(
  سنة فأكثر١٨ ٣١ ٧٥٣ ٥٥,٤
 ذكور  ١٦ ٠١٨ ٢٨,٠
 إناث  ١٥ ٧٣٥ ٢٧,٥
  سنة فأكثر٢١ ٢٨ ٩٥٠ ٥٠,٥
  سنة فأكثر٦٢ ٢ ٥٨١ ٤,٥
 أكثر سنة ف٦٥ ١ ٩٠١ ٣,٣
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 املوضوع العدد النسبة املئوية

 ذكور  ٨٦٠ ١,٥
 إناث  ١ ٠٤١ ١,٨

 األصل العرقي والعنصر  
 ع السكانوجمم  ٥٧ ٢٩١ ١٠٠,٠
 عرق أو عنصر واحد ٥٤ ٨٨٢ ٩٥,٨
 )١(سكان أصليون من جزر هاواي وجزر أخرى باحمليط اهلادئ  ٥٢ ٤٨٦ ٩١,٦
 سامواي  ٥٠ ٥٤٥ ٨٨,٢

 نيواي  ١٨ -
 توكيالوي  ٤٥ ٠,١
 تونغاي  ١ ٥٩٨ ٢,٨
 فيجي  ٨٠ ٠,١
 سكان جزر أخرى باحمليط اهلادئ  ٢٠٠ ٠,٣
 آسيوي  ١ ٦٣١ ٢,٨
 صيين  ٣١٠ ٠,٥
 فلبيين  ٧٩٢ ١,٤

 ياباين  ١٦ -
 كوري  ٢٩٤ ٠,٥

 هندي آسيوي  ٧ -
 آسيويون آخرون  ٢١٢ ٠,٤
 بيض  ٥٦٥ ١,٠

 أمريكي أسود أو أفريقي  ١٩ -
 عنصر آخر أو جمموعة عرقية أخرى  ١٨١ ٠,٣
 عنصران أو جمموعتان عرقيتان أو أكثر ٢ ٤٠٩ ٤,٢
 سامواي وجمموعات أخرى  ١ ٩٩١ ٣,٥
 آسيويون وجمموعات أخرى  ٨٠٣ ١,٤
 بيض وجمموعات أخرى  ٤٥٨ ٠,٨

حفاظـاً عـلى السرية، يطبق مكتب التعداد إجراءات إحصائية تأخذ ببعض عدم اليقني بشأن البيانات عن مناطق                   :مالحظة
وتشمل نتائج التعداد يف هذه اجلداول نسب خطأ خارج العينات          . رية هبا جمموعات صغرية من السكان     جغرافية صغ 

وعلى مستعملي البيانات الذين يعيدون تقديراهتم اخلاصة باستخدام بيانات هذه   . لكـنها ال تتضـمن خطـأ العينة       
 .ر أيضاً تعاريف املواضيعانظ. اجلداول ذكر اسم مكتب التعداد باعتباره مصدر البيانات األصلية فقط

 .غري منطبقة) ×. (متثل الصفر أو مقربة إىل الصفر - 
مراجعات لتصنيف  "تصـنيف السـكان حبسب العنصر واألصل العرقي يعكس رأي مكتب اإلدارة وامليزانية               )١( 

، ١٩٩٧أكتوبر /ين األول تشر٣٠، ٢١٠ رقم ٦٢، السجل االحتادي، اجمللد "البـيانات االحتاديـة بشأن العنصر واألصل العرقي   
 .٥٨٧٩٠-٥٨٧٨٢الصفحات 

، )وشقيقاهتا جزر ويلكس وبيل   (وتشمل األقاليم األخرى التابعة للواليات املتحدة يف احمليط اهلادئ جزيرة ويك             -٤٩
للواليات ومقاولون معظمهم موظفون حكوميون ( نسمة ١٢٤ مرجانية يف وسط احمليط اهلادئ وعدد سكاهنا        ةريوهي جز 
يف مشال احمليط اهلادئ وال يوجد      ) وتشمل جزر ساند واجلزر الشرقية    (؛ وجزر ميدواي    )ة وال يوجد سكان حمليون    املتحد
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؛ وجزيرة جونستون املرجانية     شخصاً من جهاز الثروة السمكية واحلياة الربية       ١٥٠ لكن هبا حنو     هبـا سـكان حملـيون     
حمليون؛ وجزر هاوالند وجارفيز وبيكر، وال يوجد هبا         كيلومتر مربع وال يوجد هبا سكان        ٢,٨ومسـاحتها اإلمجالـية     

؛ وجزيرة  يةألمريكلبحرية ا ديرها ا ت الصخرية، اليت ال يوجد هبا سكان و       كينغمانسكان وتديرها وزارة الداخلية؛ وسلسلة      
 .باملريا املرجانية، وهي ملكية خاصة لوزارة الداخلية اليت تديرها

وجد يف الطرف الشرقي    ت يتمتع باحلكم الذايت من أقاليم الكومنولث و       كو إقليماً ويف البحر الكارييب متثل بورتوري     -٥٠
 يف كورديلريا   نتاواجلزيرة الرئيسية هي يف معظمها جبلية وحييط هبا سهل ساحلي؛ وسريو ديل بو            . جلـزر األنتيل الكربى   

 من  كيلومترا١٥٣ًيرة الرئيسية ومتتد اجلز.  مترا فوق مستوى البحر ١ ٣٢٥الوسـطى هي أعلى ارتفاع فيها، حيث تبلغ         
وتتمتع بورتوريكو مبناخ   .  كيلومتر مربع  ٩ ١٠٠ من الشمال إىل اجلنوب، وتشمل حنو         كيلومتراً ٥٨الشرق إىل الغرب و   

 من أمريكي التيين مليون نسمة معظمهم من أصل ٣,٨والسكان البالغ عددهم  . معتدل ولكنها تتعرض لألعاصري   استوائي  
ـ      واألنشطة .  مليون من البورتوريكيني يف الواليات املتحدة القارية       ٣,٤ حنو   قيموي. بان والسالفيني سـاللة الغـزاة االس

 .االقتصادية الرئيسية تشمل السياحة والصناعات التحويلية اخلفيفة والزراعة

تحدة، وهي   شرق جزيرة بورتوريكو الرئيسية توجد جزر فريجن التابعة للواليات امل           تقريباً  ميالً ٦٠وعـلى بعد     -٥١
 جزيرة وجزيرة ٥٠ورغم أن أكثر من . جمموعـة جـزر االنتـيل الصغرى الواقعة يف أقصى الغرب يف جزر اهلند الغربية           

منخفضة ومنفصلة تشكل هذه اجملموعة اجلزرية يف أقصى الغرب، إال أن هناك ثالث جزر فقط هلا حجم وسكان يعتد هبم 
وأعلى .  من األراضي   مربعاً  كيلومتراً ٣٥٢معاً تشكل مساحة تبلغ     سانت توماس وسانت جون وسانت كروا؛ وهي        هي  

واملناخ شبه مداري، واألنشطة    .  متراً ٤٧٤نقطـة فـيها هـي جبل كروان يف جزيرة سانت توماس حيث يبلغ ارتفاعه                
ان جزر   أن عدد سك   ٢٠٠٠وأظهر تعداد السكان لعام     . الرئيسـية تشمل السياحة والصناعة التحويلية اخلفيفة والزراعة       

يف أقصى و. يف املائة من األمريكيني األفارقة ٧٨، منهم ٢٠٠٠أبريل / نيسان١ نسمة يف ١٠٨ ٦١٢فريجن األمريكية بلغ 
 . طرف الغريب هلاييت توجد جزيرة نافاسا اليت ال يوجد هبا سكان وتديرها إدارة حرس السواحل التابعة للواليات املتحدةال

  اهليكل السياسي العام- ثانياً

  الشكل اجلمهوري للحكومة-ألف 

ىل جانب عدد من أقاليم الكومنولث      إ والية   ٥٠الواليـات املـتحدة األمريكـية هـي مجهورية احتادية تضم             -٥٢
وهذا الدستور الذي   . ودستور الواليات املتحدة األمريكية هو األداة املركزية للحكم والقانون األمسى للبالد          . واملمتلكات

ىل بساطته  إ به حىت اآلن، وهو يدين بقوة بقائه         قدم دستور مكتوب يف العامل ال يزال معموالً       أ، هو   ١٧٨٩اعتمد يف عام    
 مستعمرة من املستعمرات املختلفة الربيطانية      ١٣ ليوفر إطاراً حلكم أربعة ماليني نسمة يف         فهو إذ وضع أساساً   . ومرونـته 

 ٢٧ىل درجة أنه أمكن بإدخال      إسية بشكل سليم    صممت أحكامه األسا  فقد  السـابقة عـلى طول الساحل األطلسي،        
حدات مكِونة أخرى متتد من     أكثر تنوعاً ويف و    والية   ٥٠ مليون نسمة يف     ٢٥٠ فقط أن خيدم اآلن احتياجات حنو        تعديالً

 .ىل احمليط اهلادئإاحمليط األطلسي 

ظم مبادئه األساسية تظل كما هي      ، فإن مع  أن الدستور قد تغري يف عدد من اجملاالت منذ أن اعتمد أوالً           رغـم   و -٥٣
 :١٧٨٩حسبما وضعت يف 
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إرادة الشعب تشكل األساس لشرعية احلكومة، وللشعب احلق يف تغيري شكل احلكومة الوطنية بوسائل               �
 .قانونية حمددة يف الدستور ذاته

هي )  القضائية السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، والسلطة    (الفروع الرئيسية الثالثة للحكم االحتادي       �
والسلطات املخولة لكل منها توازهنا بشكل دقيق       . بعضالبعضها  عن  سـلطات منفصـلة ومـتمايزة       

وخيدم كل فرع كأداة رقابة على أي جتاوزات ممكنة من الفرعني           . السلطات املخولة للهيئتني األخريني   
 .اآلخرين

 .يذية واللوائح، مبا يف ذلك املعاهداتمجيع القوانني األخرى والقرارات التنفسمو على للدستور وضع ي �

ومجيع الواليات . حيق هلم التمتع حبمايته على قدم املساواةمجـيع األشـخاص متساوون أمام القانون و        �
ويف حدود الدستور جيب أن    . ي منها معاملة خاصة من احلكومة االحتادية      أمتساوية وال ميكن أن يتلقى      

الً وخملصاً بقوانني كل والية أخرى وسجالهتا الرمسية وإجراءاهتا         حتـترم كل والية وتعتد اعتداداً كام      "
ً يسمح  "تعتد اعتداداً كامالً وخملصا   "من املستقر متاماً أن املطلب الدستوري للواليات بأن         ". [القضائية

قوانني واليات أخرى يف    " االعتراف واحترام "للواليات، ألسباب تتعلق بالسياسة العامة، باالمتناع عن        
وحكومات الواليات، مثلها . [Nevada v. Hall 400 U.S. 410, 422(1979)]انظر مثالً . وف معينةظر

 .مثل احلكومة االحتادية، جيب أن تكون مجهورية يف شكلها مع بقاء السلطة يف هناية املطاف للشعب

 .حتفظ هبا للواليات أو للشعبالسلطات اليت ال متنح للحكومة االحتادية ُي � 

يت الدستور واحلكومة االحتادية يف قمة هرم احلكم الذي يشمل الواليات اخلمسني وعدة مئات من الواليات                ويأ -٥٤
. ويف نظـام الواليـات املتحدة األمريكية لكل مستوى من احلكم درجة كبرية من االستقالل الذايت     . القضـائية احمللـية   

غري أن هناك مسائل تنطوي على مصاحل وطنية        . احملاكمعن طريق   عادة  والرتاعـات بـني خمتلف الواليات القضائية حتل         
وعلى سبيل املثال، تدار املدارس . وتتطلـب تعاون مجيع املستويات احلكومية معاً وينص الدستور على هذه احلاالت أيضاً      

ملعايري املوضوعة  ىل حد بعيد مبعرفة السلطات احمللية اليت تتبع، حىت على مستوى اجلامعة، ا            إ) املمولة من احلكومة  (العامـة   
ومع ذلك فإن احلكومة االحتادية .  بصفة عامة مبراعاة نفس املعايري     واملدارس اخلاصة مطالبة أيضاً   . عـلى مسـتوى الوالية    

ويف جماالت  .  هذه املدارس حيث يعترب حمو األمية والتحصيل التعليمي من املسائل ذات األمهية الوطنية احليوية              تساعد أيضاً 
 .ن والصحة والرعاية االجتماعية هناك شراكة مماثلة بني خمتلف مستويات احلكمسكاإلأخرى مثل ا

ىل مقاطعات وتندمج مناطق    إفمعظم الواليات تنقسم    . ويف الواليات يوجد بصفة عامة مستويان أو أكثر للحكم         -٥٥
ىل إوإضافة ) ة الدائرة، الناحيةاملدنية، البلدة، القري(الـتركز السـكاين يف جمالس بلدية أو أشكال أخرى من احلكم احمللي     

على سبيل املثال املياه وخدمات     (ذلك تقدم املدارس وأقسام اخلدمات اخلاصة احمللية التعليم العام وخدمات أخرى متنوعة             
ورؤساء احلكومات االحتادية   ). الصـرف، واحلريق وخدمات الطوارئ والتعليم العايل وخدمات املستشفيات والنقل العام          

 ولكن بعضهم يعينه  واملقاطعات واجملالس البلدية وغريها من أشكال احلكم احمللي ينتخبون يف معظمهم دميقراطياً والواليات
ورؤساء أقسام اخلدمات اخلاصة إما أن ُينتخبوا باملثل بطريقة         . موظفـون آخرون ينتخبون هم أنفسهم بشكل دميقراطي       

 . قسام التعليميةألة ادميقراطية أو يعينوا مع غلبة نظام االنتخاب يف حال
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 على مستوى  مجهورياً للحكم على املستوى االحتادي ويكفل نظاماً       دميقراطياً ويقـيم الدسـتور االحتادي نظاماً      -٥٦
وينتخب على املستوى االحتادي رئيس اجلمهورية ونائب الرئيس وأعضاء جملس الشيوخ           . الواليـات واملسـتوى احمللي    

. وهناك اختالف كبري يف البىن احلكومية للواليات ووحدات احلكم األقل مستوى          . حدةوجملـس النواب يف الواليات املت     
ىل والية توجد اختالفات كبرية يف عدد املسؤولني الذين ينتخبون لوحدات احلكم ويف عدد من ينتخبون منهم           إفمن والية   

م واملدعي العام وغريهم من رؤساء فعلى مستوى الوالية ينتخب احلاكم ونائب احلاك. حبسب عدد السكان الذين تضمهم  
ويف كثري من ). لنرباسكا جملس تشريعي واحد(اإلدارات احلكومـية يف الواليـة وأعضاء السلطة التشريعية ذات اجمللسني            

وينتخب على مستوى   .  انتخاب قضاة احملكمة العليا للوالية والقضاة يف حماكم خمتلفة أقل درجة           الواليـات، جيري أيضاً   
وكاتب ومراجع حسابات وحمقق    ) شريف(عضـاء اهليئة احلاكمة للمقاطعة ومسؤول تنفيذي رئيسي ومأمور          املقاطعـة أ  

ويشمل . للوفـيات املشـتبه هبا وما شابه ذلك، ومسؤولون قضائيون على مستوى أقل مثل قضاة الصلح وموظفي األمن        
ومجيع االنتخابات . اجمللس احلاكم أو اللجنةاملسـؤولون الذين ينتخبون على مستوى اجمللس البلدي عادة العمدة وأعضاء            

 . حىت تلك اليت جترى لوظائف احتادية تتم مبعرفة الواليات أو أقسامها الفرعية السياسية

 النتخابات جترى يف مواعيد منتظمة ولفترات       وجيـري انتخاب املوظفني املسؤولني على خمتلف املستويات وفقاً         -٥٧
ومتأل املناصب الشاغرة عن طريق انتخابات خاصة أو عن طريق          .  سنة وست سنوات   حمـددة تتـباين عادة يف طوهلا بني       

 .وجترى االنتخابات باالقتراع السري. التعيني أو عن طريق اجلمع بني النهجني معاً

وبيـنما ال ينشئ الدستور أو ينظم األحزاب السياسية فإن معظم االنتخابات االحتادية وعلى مستوى الواليات                 -٥٨
ـ   من عام   ىل تومس جيفرسون الذي كان رئيساً     إصوله  أ عليها حزبان عريقان مها احلزب الدميقراطي الذي ترجع          منيييه

وكل حزب هو حتالف يتسم حبرية احلركة ملنظمات        . ١٨٥٤، واحلـزب اجلمهوري الذي أسس عام        ١٨٠٩ىل  إ ١٨٠١
وبينما يعترب احلزب   . النتخابات الرئاسة خاصـة تكـون على مستوى الوالية واملستوى احمللي وتتجمع كل أربع سنوات              

يديولوجية، فإنه ليس هناك معايري لتسجيل      إلالدميقـراطي عامة أكثر ليربالية واحلزب اجلمهوري أكثر حمافظة من حيث ا           
فبعض الدميقراطيني أكثر حمافظة من معظم اجلمهوريني، وبعض        .  عرب البلد   واسعاً األحـزاب، واملعتقدات ختتلف اختالفاً    

وحيثما يسود حزب واحد احلياة السياسية احمللية فإن السباق التنافسي          . مهوريـني أكثر ليربالية من معظم الدميقراطيني      اجل
وخالل انتخابات  .  داخل احلزب الختيار مرشح احلزب للمنصب       أولياً االنتخايب احلقيقي ميكن يف الواقع أن يكون انتخاباً       

ى تأأو وسطية ير" معتدلة"يديولوجية إافس للحصول على أصوات الناخبني بىل التنإالرئاسـة بوجه خاص مييل كل حزب   
 .  من األعضاء حمافظاً وجناحاً ليربالياًومع ذلك فإن لكل حزب جناحاً. أهنا تضم غالبية الناخبني يف األمة

 يعتربون أنفسهم    من األمريكيني  وبيـنما ميكـن القول بأن الواليات املتحدة عامة لديها نظام حزبني، فإن كثرياً              -٥٩
الكونغرس يف الواليات عضوان مستقالن يشغالن مقعدين يف  وهناك حالياً. أو غري منتسبني هلذا احلزب أو ذاك    " مستقلني"

 يف املائة من    ١٨,٩وقد حصل مرشح مستقل للرئاسة على       . أحدمها يف جملس النواب واآلخر يف جملس الشيوخ       املـتحدة   
  يف املائة من    ١ حصـل مرشـح مسـتقل على         ٢٠٠٤ويف انـتخابات    . ١٩٩٢أصـوات الناخـبني يف انـتخابات        

 .األصوات الشعبية

  مرشح ليمثل حزباً   سميةاملرحلة األوىل اختيار أو ت    وتشمل  . ومعظم االنتخابات تنطوي على عملية من مرحلتني       -٦٠
وختتلف تنظيمات األحزاب   . ات؛ واملرحلة الثانية يتنافس فيها مرشحو األحزاب وأي مرشح مستقل يف االنتخاب           سياسـياً 

 من حيث مدى وجوب أن يدلل الناخب على والئه للحزب  واسعاًعـلى املستوى احمللي وعلى مستوى الواليات اختالفاً       
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بني مرشحي احلزب الواحد    " أولية"وبشكل عام تعقد انتخابات     . قـبل مشاركته يف أساليب الترشيح اليت يتبعها احلزب        
وتتطلب . ساليب أخرى عقد اجتماعات ومؤمترات للحزب     أوتشمل  . زب للمنصب لـتحديد مـن يكـون مرشح احل       

ورغم أن الوالية قد ال     . االنـتخابات األولية عادة من الناخب التدليل على األقل على قدر أدىن من االلتزام حلزب معني               
انظر ضاء املسجلني يف احلزب،     تقتصر على األع  " انتخابات أولية مغلقة  "تطلب وفقاً للقانون أن جتري األحزاب السياسية        

إال أن الواليات قد ختتار السماح ، Tashjian v. Republican Party of Conn., 479 U.S. 208(1986)على سبيل املثال 
درجة أعلى من االنتساب    عادة   فإن مؤمترات احلزب واجتماعاته تتطلب       ومن ناحية أخرى  ". بانـتخابات أولـية مغلقة    "

وما أن تعني األحزاب مرشحيها للمنصب      . خب وقد تكون مفتوحة فقط لبعض مسؤويل احلزب       احلـزيب من جانب النا    
 صوهتم بأن   "بتقسيم"ويف مجيع االنتخابات تقريباً يسمح للناخبني       . حـىت تعقـد االنتخابات العامة على مستوى الوالية        

ستوى االحتادي وعلى   امل لذلك فإنه على     ونتيجة. خيـتاروا مثالً دميقراطياً ملنصب الرئيس ومجهورياً ملنصب عضو الشيوخ         
 من حزب سياسي    )مثل الرئيس أو احلاكم   (مسـتوى الوالية ميكن أن يكون الشخص الذي يتوىل أعلى منصب تنفيذي             

 .املنتخبني يف الفرع التشريعيمثلني خمتلف عن أغلبية امل

  احلكومة االحتادية-باء 

 .لسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائيةا: تتألف احلكومة االحتادية من ثالثة فروع -٦١

  الفرع التنفيذي-١

يـرأس الفـرع التنفـيذي للحكومة رئيس اجلمهورية الذي جيب طبقاً للدستور أن يكون مواطناً من مواطين                   -٦٢
ختار  وُي.ماً على األقل عا١٤ عاماً على األقل ويكون مقيماً يف البلد ملدة ٣٥الواليـات املـتحدة مبولده ويبلغ من العمر        

هذه االنتخابات كل   ، وجترى   املرشحون لرئاسة اجلمهورية بواسطة األحزاب السياسية قبل انتخابات الرئاسة بعدة شهور          
 .نوفمرب/يف أول يوم ثالثاء يلي أول يوم اثنني يف شهر تشرين الثاين) السنوات اليت تقبل القسمة على أربعة(أربع سنوات 

فعلى الرغم من أن أمساء املرشحني      . مريكيةألانتخاب الرئيس من خواص نظام الواليات املتحدة ا       وتعـد طريقة     -٦٣
إذ خيتارون بدالً من ذلك     . تظهر يف عمليات االقتراع فإن الناس يف كل والية ال يصوتون مباشرة للرئيس ولنائب الرئيس              

وحيدد قانون كل والية كيفية     . الية يف الكونغرس  تساوي عدد أعضاء الشيوخ والنواب لكل و      " ناخيب الرئيس "من  قائمة  
، وفيه يتم   "الفائز حيصل على كل األصوات    "وأخذت مجيع الواليات، باستثناء واليتني، بنظام       ". ناخيب الرئيس "اختـيار   

ر فيه  واعتمدت الواليتان األخريان نظاماً خيتا    . للمرشح احلاصل على أعلى أصوات الوالية     " ناخيب الرئيس "منح كل قائمة    
 .مواطنو كل دائرة للكونغرس ناخباً واحداً للرئاسة، على أن يتم اختيار الناخبني املتبقني وفقاً ألعلى األصوات يف الوالية

ولالضطالع هبذه املسؤولية يتوىل الرئيس رئاسة ". خالصإأن يرعى تنفيذ القوانني ب "وطبقاً للدستور على الرئيس      -٦٤
وبوسع الرئيس أن يصدر    . دارة الشؤون الوطنية وأعمال احلكومة االحتادية     إللطات واسعة   الفرع التنفيذي للحكومة مع س    

للقوات املسلحة  لعام  وللرئيس أيضاً، بوصفه القائد ا    . تعليمات يطلق عليها أوامر تنفيذية وتكون ملزمة للوكاالت االحتادية        
وجيوز للكونغرس أن مينح بقانون     . ن احلرس الوطين  للواليـات املتحدة أن يدعو إىل اخلدمة االحتادية وحدات الواليات م          

ويف وقت  . الرئـيس أو الوكاالت االحتادية سلطات واسعة إلصدار قواعد ولوائح يف إطار معايري حمددة يف تلك القوانني                
 .احلرب أو الطوارئ الوطنية ميكن أن تكون هذه السلطات املمنوحة أوسع نطاقاً مما هي يف وقت السلم
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غري . الرئيس رؤساء مجيع الوزارات والوكاالت التنفيذية، مع مئات من املوظفني االحتاديني الرفيعي الرتب            وخيتار   -٦٥
أن الغالبـية الكربى من املوظفني االحتاديني خيتارون عن طريق نظام اخلدمة املدنية الذي تتم فيه التعيينات والترقيات على                   

 .سياسيةالنتماءات الأساس القدرة واخلربة ال على أساس ا

. وطـبقاً للدستور فإن الرئيس هو املسؤول االحتادي األساسي عن عالقات الواليات املتحدة مع الدول األجنبية                -٦٦
ويعني الرئيس السفراء والوزراء والقناصل رهناً      " رئاسة الدولة "و" رئاسة احلكومة "ويف هذا الصدد يتوىل رئيس اجلمهورية       
ويدير الرئيس، مع   . خ، ويستقبل السفراء األجانب وغريهم من املسؤولني العامني       بالتصـديق على ذلك من جملس الشيو      

ميكن أن يشترك الرئيس شخصياً يف مؤمترات       أحياناً  و. وزيـر اخلارجية، مجيع االتصاالت الرمسية مع احلكومات األجنبية        
 .مشاورات مباشرةإلجراء القمة اليت جيتمع فيها رؤساء احلكومات 

ويقرر الرئيس ما   . ول، من خالل وزارة اخلارجية، عن محاية مواطين الواليات املتحدة يف اخلارج           والرئيس مسؤ  -٦٧
إذا كان ينبغي االعتراف بالدول اجلديدة واحلكومات اجلديدة ويتفاوض مع الدول األخرى بشأن املعاهدات، وتصبح هذه            

وجيوز أن يتفاوض الرئيس    . وخ احلاضرين واملصوتني  ملـزمة للواليات املتحدة عندما تقرها أغلبية ثلثي أعضاء جملس الشي          
استناداً إىل السلطة القانونية  أيضـاً مـع الـدول األجنبية بشأن اتفاقات تنفيذية ال ختضع ملشورة وموافقة جملس الشيوخ                 

 .الدستورية املرتبطة باملنصبوالصالحيات 

ة خمولة للكونغرس، فإن الرئيس بوصفه صانع       وعلى الرغم من أن الدستور ينص على أن مجيع السلطات التشريعي           -٦٨
وبوسع الرئيس أن يعترض على أي مشروع قانون يقره         . ه أيضاً دور أساسي يف العملية التشريعية      ـالسياسـة العامـة، ل    

. الكونغرس وال يصبح هذا املشروع قانوناً ما مل يقرر جتاوز قرار الرئيس ثلثا األعضاء يف كل جملس من جملسي الكونغرس                   
ـ  وجيوز للرئيس، يف تقريره السنوي     . ىل الكونغرس معدة مببادرة من الفرع التنفيذي      إثري مـن التشـريعات اليت تقدم        وك

وللرئيس سلطة  . ويف رسائل أخرى إىل الكونغرس أن يقترح تشريعاً يعتقد أنه ضروري          ") حبالة االحتاد "اخلطاب اخلاص   (
 الرئيس، بوصفه رئيس حزب سياسي واملسؤول التنفيذي األول         وعالوة على ذلك فإن   . دعوة الكونغرس إىل دورة خاصة    

 .تشريع يف الكونغرساليف حكومة الواليات املتحدة، بوسعه أن يؤثر على الرأي العام وأن يؤثر بذلك على جمرى 

 وموافقة  ويعـني الرئـيس أيضاً القضاة االحتاديني، مبن فيهم قضاة احملكمة العليا للواليات املتحدة، رهناً مبشورة                -٦٩
وللرئـيس سلطة منح عفو كامل أو مشروط ألي شخص مدان بانتهاك لقانون احتادي، إال يف حالة                 . جملـس الشـيوخ   

 . وقد أصبحت سلطة العفو تشمل سلطة تقصري مدة السجن وختفيض الغرامات. ربملانيةالاكمة احمل

ت التنفيذية املختلفة اليت ينشئها الكونغرس      وتـتوىل شـؤون إنفاذ وإدارة القوانني االحتادية بشكل يومي اإلدارا           -٧٠
ويشكل رؤساء اإلدارات الذين خيتارهم الرئيس ويوافق عليهم جملس         . ملعاجلة جماالت خاصة من الشؤون الوطنية والدولية      

وديوان الرئاسة هذا هو هيئة استشارية غري رمسية غري منصوص          . الشـيوخ، جملس مستشارين يعرف عامة بديوان الرئاسة       
ـ  ويضـم أعضاء هذا الديوان وزراء الزراعة والتجارة والدفاع والتعليم والطاقة والصحة واخلدمات      . يها يف الدسـتور   عل

 والداخلية والعمل واخلارجية والنقل واخلزانة وشؤون احملاربني القدامى، وكذلك    ،سكان والتنمية احلضرية  إل وا ،نسـانية إلا
دارة االحتادية  إل بعض الوزارات التنفيذية وكاالت تابعة كربى، مثل ا        وتشمل. النائـب العـام الذي يرأس وزارة العدل       

احملميات الطبيعية الوطنية   ، ومكتب شؤون اهلنود و    )وزارة العدل (، ومكتب التحقيقات الفيدرايل     )وزارة النقل (للطـريان   
 ).وزارة الداخلية(
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، وهو  ٢٠٠٢ن األمن الداخلي لعام     بوش قانو . ، وقع الرئيس جورج و    ٢٠٠٢نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٥ويف   -٧١
 الـذي ينشئ وزارة األمن الداخلي وهي وكالة جديدة على املستوى  (Stat. 2135 116) ٢٩٦-١٠٧القـانون العـام   

واملهمـة الرئيسية لوزارة األمن الداخلي، كما نص عليها قانون األمن الداخلي، هي منع اهلجمات اإلرهابية                . الـوزاري 
، وتقليل تعرض الواليات املتحدة لإلرهاب؛ وتقليل الضرر إىل أدىن حد واملساعدة على التصدي   داخـل الواليات املتحدة   

لـلهجمات اإلرهابية اليت تقع داخل الواليات املتحدة؛ وتنفيذ كافة وظائف الكيانات املنقولة إىل الوزارة، مبا فيها العمل                  
ت الطوارئ؛ وضمان عدم تقليص أو إمهال وظائف        كجهـة وصل بشأن األزمات الطبيعية واالصطناعية والتخطيط حلاال        

الوكاالت واألقسام الفرعية داخل الوزارة واليت ال تتصل مباشرة بتأمني الوطن إال يف حالة استصدار قانون صريح وحمدد                  
 مـن الكونغرس؛ ورصد الصلة بني االجتار غري املشروع باملخدرات وبني اإلرهاب، وتنسيق اجلهود لكسر هذه احللقات،                

 .واإلسهام خبالف ذلك يف اجلهود املبذولة لتحرمي االجتار غري املشروع باملخدرات

 موظف إلجناز هذه    ١٨٠ ٠٠٠ وكالة حكومية و   ٢٢وقـد وحد قانون األمن الداخلي داخل الوزارة اجلديدة           -٧٢
دة مثل مكتب   ويشـرف على شىت مكونات وزارة األمن الداخلي مكتب الوزير الذي يضم مكاتب فرعية عدي              . املهمـة 

املسـؤول األول عن اخلصوصية، ومكتب احلقوق املدنية واحلريات املدنية، ومكتب مكافحة املخدرات، ومكتب احملامي               
العـام، ومكتـب املفتش العام، ومكتب الشؤون التشريعية، ومكتب القطاع اخلاص، ومكتب الشؤون العامة، ومكتب                

وتقع الوكاالت الكثرية املدجمة يف وزارة األمن الداخلي بوجه عام          . هبحكومـات الواليات واحلكم احمللي للتنسيق والتأ      
أمن احلدود والنقل، والتأهب واالستجابة حلاالت الطوارئ، والعلم والتكنولوجيا،         : داخل إحدى اإلدارات الرئيسية األربع    
 .وحتليل املعلومات ومحاية البنية األساسية

مصلحة اجلمارك  ) ١: (يات احلكومية الرئيسية ألمن احلدود والنقل وتشمل      وتضم إدارة أمن احلدود والنقل العمل      -٧٣
وتعرف اآلن باسم اهليئة األمريكية للجمارك ومحاية       ) كانت تتبع من قبل وزارة اخلزانة األمريكية      (األمريكـية السـابقة     

وأصبح ) ارة العدل األمريكيةكان يعمل من قبل يف إطار وز(تنفيذ عناصر اجلهاز السابق للهجرة واجلنسية   ) ٢(احلـدود؛   
كان يعمل من قبل يف إطار إدارة       (اجلهاز الوقائي االحتادي    ) ٣(ُيعـرف اآلن باسم هيئة تنفيذ قوانني اهلجرة واجلمارك؛          

 ). كانت تعمل من قبل يف إطار وزارة النقل األمريكية(إدارة أمن النقل ) ٤(؛ )اخلدمات العامة األمريكية

ب واالستجابة حلاالت الطوارئ على التدريب على التأهب ملواجهة الكوارث احمللية وتنسق            وتشرف إدارة التأه   -٧٤
وكالة مستقلة  (الوكالة االحتادية إلدارة حاالت الطوارئ      ) ١(وتشمل هذه اإلدارة    . اسـتجابة احلكومة حلاالت الكوارث    

سابقاً داخل وزارة الصحة واخلدمات     (املخـزون الوطـين االستراتيجي والنظام الوطين لطب الكوارث          ) ٢(؛  )سـابقاً 
داخل (املكتب الوطين للتأهب احمللي     ) ٤(؛  )داخل وزارة الطاقة سابقاً   (فريق االستجابة للحوادث النووية     ) ٣(،  )اإلنسانية

 )).مكتب التحقيقات الفيدرايل(وزارة العدل سابقاً 

 يا العلمية والتكنولوجية يف تأمني الوطن وتضم      وتسـعى إدارة العـلم والتكنولوجيا إىل االستفادة من كافة املزا           -٧٥
املركز الوطين لتحليل الدفاعات    ) ٢(،  )كان يعمل من قبل يف إطار وزارة الطاقة األمريكية        (خمتـرب القياسات البيئية     ) ١(

كان (وانية مركز بلوم آيلند لألمراض احلي) ٣(؛ )كان يتبع من قبل وزارة الدفاع األمريكية(املضـادة لألسلحة البيولوجية   
 ).يتبع من قبل وزارة الزراعة األمريكية
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وحتلـل إدارة حتليل املعلومات ومحاية البنية األساسية معلومات االستخبارات ومعلومات من الوكاالت األخرى               -٧٦
ري اليت تنطوي على هتديدات على أمن الوطن وجت       ) مبـا فيها وكالة االستخبارات املركزية ومكتب التحقيقات الفيدرايل        (

 . تقييماً جلوانب الضعف يف البنية األساسية لألمة

كان يعمل من قبل داخل وزارة اخلزانة       (كمـا تضـم وزارة األمـن الداخلي جهاز اخلدمة السرية األمريكي              -٧٧
 وتنفذ مهام (، واخلدمات األمريكية للمواطنة واهلجرة      )داخل وزارة النقل سابقاً   (، وحرس السواحل األمريكية     )األمريكية

 داخل وزارة العدل  (تقـدمي إعانـات وخدمـات اهلجـرة الـيت كانـت تؤديهـا مصلحة اهلجرة والتجنس السابقة                   
 ).األمريكية سابقاً

 

 

 ...قبل إنشاء وزارة األمن الداخلي 

 بعد إنشاء وزارة األمن الداخلي...
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 جزءاً من ، يعد رؤساء عدد من التنظيمات احلكومية األخرى         ١٤ال    وإضـافة إىل وزراء الـوزارات التنفـيذية          -٧٨
ظفي البيت األبيض، وجملس األمن القومي، ومكتب اإلدارة وامليزانية،         ويشـمل هؤالء بصفة عامة رؤساء مو      . الديـوان 

لواليات املتحدة، ووكالة محاية البيئة، وسياسة مكافحة       لملمثل التجاري   اوجملـس املستشـارين االقتصـاديني، ومكتب        
ويشمل . م املتحدة  األم لدىاملخـدرات، وجملـس السياسة الداخلية، وجملس االقتصاد الوطين، وسفري الواليات املتحدة             

 .مكتب رئيس اجلمهورية عدداً من املنظمات األخرى مثل مكتب العلم والتكنولوجيا ومكتب سياسة البيئة

وباإلضـافة إىل الوزارات التنفيذية تضطلع وكاالت أخرى يف إطار الفرع التنفيذي يزيد عددها على اخلمسني                 -٧٩
وتسمى هذه يف كثري من األحيان بوكاالت مستقلة نظراً ألهنا          . تصادمبسؤوليات هامة عن تأمني سري عمل احلكومة واالق       
وبعضها هيئات تنظيمية، هلا سلطات اإلشراف على قطاعات معينة         . من الناحية الفنية ليست جزءاً من الوزارات التنفيذية       

وتوفر . لتجارة بني الواليات  ، واللجنة التنظيمية النووية وجلنة ا     هيئة مراقبة بورصة األوراق املالية    مـن االقتصـاد، مـثل       
خرى خدمات خاصة إما للحكومة أو للشعب، مثل مرفق بريد الواليات املتحدة، ووكالة املخابرات املركزية،               أوكاالت  

نشئت الوكاالت مبعرفة الكونغرس ملعاجلة شؤون أصبحت أعقد من أن          أويف معظم احلاالت    . وجلنة االنتخابات االحتادية  
 للمالحة اجلوية  فيلق السالم واإلدارة الوطنية      ومن بني الوكاالت املستقلة األذيع صيتاً     . يع العادي تـندرج يف نطاق التشر    

 . ماليني موظف مدين٢,٨ويستخدم الفرع التنفيذي يف جمموعه  .)ناسا(والفضاء 

املتحدة  أي حرب وحلماية أمن الواليات       لردعووزارة الدفـاع مسـؤولة عن توفري القوات العسكرية الالزمة            -٨٠
سطول والقوات البحرية والقوات اجلوية وكانت تتألف يف        ألوتشمل العناصر الرئيسية هلذه القوات اجليش وا      . األمريكـية 

 ٢١٢ ٠٠٠ بلغ عدد النساء حنو      ٢٠٠٤سبتمرب  /وحىت أيلول .  مليون عسكري عامل   ١,١حنو   من   ٢٠٠٥يونيه  /حزيران
ت سلطة رئيس اجلمهورية، السلطة املدنية والتوجيه واإلشراف على         وميارس وزير الدفاع، حت   . مـن العسكريني العاملني   

سطول والقوات اجلوية واهليئة املشتركة لرؤساء      أل للجيش وا  تنظيماً مستقالً وزارة الدفـاع، اليت تشمل اإلدارات املنظمة        
 . القتالية املوحدة واحملددة ووكاالت تابعة أخرى تقام ألغراض معينةالقياداتاألركان و

 الفرع التشريعي -٢

. جملس الشيوخ وجملس النواب: والفـرع التشـريعي للحكومة االحتادية هو الكونغرس الذي يتألف من جملسني     -٨١
وتشـمل السـلطات املمنوحة للكونغرس مبقتضى الدستور سلطات فرض ضرائب واقتراض األموال وتنظيم التجارة بني                

 نظامه الداخلي،   لس أن ميارس سلطات تأديبية على أعضائه وأن يضع        وفضالً عن ذلك، لكل جم    . الواليات وإعالن احلرب  
 ذات الصلة مثل مكتبة الكونغرس ومكتب احملاسب العام ومكتب املطبوعات احلكومي ومكتب ميزانية              وبإضافة الكيانات 

 . موظف٣٨ ٠٠٠التشريعي حنو ، يصبح عدد العاملني يف الفرع الكونغرس

 جملس الشيوخ

 وأن   عاماً ٣٠الشيوخ جيب أال تقل سنهم عن       جملس  وأعضاء  . ة عضوين يف جملس الشيوخ    تنتخـب كـل والي     -٨٢
ومدة .  سنوات على األقل   ٩يكونـوا مقيمني يف الوالية اليت ينتخبون عنها، ومن مواطين الواليات املتحدة األمريكية ملدة               

 .اء كل عامنيالتفويض لعضوية جملس الشيوخ هي ست سنوات وهي مرتبة حبيث ينتخب ثلث األعض
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وجمللـس الشيوخ سلطات معينة خيتص هبا وحده، وتشمل سلطة املصادقة على تعيينات رئيس اجلمهورية لكبار                 -٨٣
  وكذلك سلطة تقدمي املشورة واملوافقة على التصديق على املعاهدات بأغلبية          ،موظفـي احلكومـة االحتاديـة وسفرائها      

 .ثلثي األصوات

وليس لنائب الرئيس   .  نائب رئيس الواليات املتحدة هو رئيس جملس الشيوخ        ويـنص الدسـتور على أن يكون       -٨٤
 من حزب األغلبية لريأس اجمللس عندما        مؤقتاً وخيتار جملس الشيوخ رئيساً   . صوت يف االقتراع إال يف حالة تعادل األصوات       

 .يكون نائب الرئيس غائباً

 جملس النواب

مع  عضوا باالقتراع املباشر من الناخبني يف كل والية،          ٤٣٥ددهم   أعضاء جملس النواب البالغ ع     يـتم اختـيار    -٨٥
وجيب أال تقل سن    . وميثل كل نائب دائرة واحدة    . مـراعاة عـدد النواب املخصص لكل والية على أساس عدد سكاهنا           

 سبع سنوات    وأن يكونوا من مقيمي الوالية اليت ينتخبون منها ومن مواطين الواليات املتحدة ملدة              عاماً ٢٥الـنواب عن    
 .على األقل، وهم ينتخبون لفترة عامني

 . يف احلزب السياسي صاحب األغلبية يف اجمللس عضواًويكون رئيس اجمللس دائماً. وخيتار جملس النواب رئيسه -٨٦

مراقبان وزعـيما احلزبني السياسيني يف كل من جملسي الكونغرس مها زعيم األغلبية وزعيم األقلية؛ ويساعدمها                 -٨٧
اليت يطلق عليها مشاريع قوانني قبل      (واالقتراحات التشريعية   .  وأعضاء اجمللس  زعامة احلزب  االتصال بني    بـيان يؤمِّنان  حز

 اليت يقدمها أعضاء يف جملس النواب تتسلمها اللجنة الدائمة اليت ميكن أن تعدل أو تعجل أو تؤخر أو                   )إنفاذهـا كقوانني  
ومن بني أهم جلان اجمللس اللجان املعنية       .  مناصبهم على أساس األقدمية    إىل اللجانويصل رؤساء   . حتـذف هذه املشاريع   

 .واللوائحوالشؤون اخلارجية، والطرائق واملوارد، والقضاء باعتمادات امليزانية 

ولكل من جملسي الكونغرس سلطة تقدمي تشريعات عن أي موضوع، مع استثناء هو أن مشاريع القوانني املتعلقة                  -٨٨
. وجيوز لكل من اجمللسني التصويت ضد تشريع أقره اجمللس اآلخر         .  عن جملس النواب   ت جيب أن تصدر أساساً    يـرادا إلبا

 إلعداد حل وسط مقبول للمجلسني قبل أن يصبح       من أعضاء اجمللسني     مـا تقتضـي الضـرورة تشكيل جلنة          وكـثرياً 
 .املشروع قانوناً

 دور اللجان

وقد اكتسبت اللجان أمهيتها احلالية عن      . م الذي تؤديه اللجان يف أعماله     من أهم مميزات الكونغرس الدور احلاس      -٨٩
 ١٦وجمللس الشيوخ اليوم    . طريق التطور ال عن طريق التصميم حيث مل ينص الدستور على شيء بالنسبة إلنشاء اللجان              

 مثل اللجنة املشتركة املعنية     ويتشارك اجمللسان يف عدد من اللجان املشتركة،      .  جلنة دائمة  ٢٢جلـنة دائمة؛ وجمللس النواب      
وتتخصص كل جلنة يف جماالت حمددة من التشريع        .  املتميزة  عدد من اللجان اخلاصة    بالضـرائب، ولكـل مـنهما أيضاً      

والنشاط احلكومي، مثل الشؤون اخلارجية والدفاع واألعمال املصرفية والزراعة والتجارة واعتمادات امليزانية وغريها من               
وقد توافق اللجنة على أي إجراء      . روع قرار يقدم يف أحد اجمللسني حيال إىل جلنة للدراسة والتوصية          وكل مش . اجملـاالت 

 ألي مشروع أن يصل إىل جملس النواب أو جملس الشيوخ دون أن             ومن املستحيل تقريباً  . حيـال إليها أو تعدله أو ترفضه      
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 ٢١٨تثناء مشروع قانون من العرض على اللجنة توقيع         ويف جملس النواب يتطلب التماس اس     .  مبوافقة اللجنة  يفـوز أوالً  
  على ما حتصل مثل هذه االقتراحات، عملياًونادراً. ؛ ويف جملـس الشـيوخ يتطلب األمر أغلبية جمموع األعضاء       عضـواً 

 .التأييد املطلوب

ب األغلبية يف   وُيختار رؤساء اللجان يف اجتماع ألعضاء حز      . ويراقب حزب األغلبية يف كل جملس عمل اللجان        -٩٠
 ومتثل أحزاب األقلية على أساس تناسيب يف اللجان طبقاً.  لذلكاجمللـس املعـين أو مبعرفة جمموعات أعضاء تعني خصيصاً   

 .لقوهتا يف كل جملس

فبعضها تعده اللجان الدائمة وبعضها تعده جلان خاصة تنشأ ملعاجلة          . وتوضـع مشـاريع القوانني بأساليب عدة       -٩١
وللمواطنني واملنظمات  .  وبعضها يقترحه رئيس اجلمهورية أو مسؤولون آخرون يف الفرع التنفيذي          ،حمددةقضايا تشريعية   

وجيب أن  . خارج الكونغرس أن يقترحوا تشريعات على األعضاء، ولفرادى األعضاء أنفسهم أن يتقدموا مبشاريع قوانني             
 وترسل املشاريع بعد تقدميها إىل اللجان املعينة اليت         .يؤيد كل مشروع عضو على األقل يف اجمللس الذي قدم فيه املشروع           

جيـوز هلـا أن تنظم سلسلة من االجتماعات العلنية للسماح بعرض وجهات نظر األشخاص الذين يؤيدون أو يعارضون               
 .وعملية االستماع اليت ميكن أن تستمر عدة أسابيع أو شهور تفتح العملية التشريعية ملشاركة اجلمهور. التشريع

 يعرض التشريع املقترح بعد ذلك على اجللسة ملناقشة ، بشأن مشروع قانون   مواتياً وعـندما تـتخذ اللجنة قراراً      -٩٢
عدد األعضاء،  كثرة  بالنظر إىل   وويف جملس النواب،    .  بنقاش غري حمدود   ويف جملس الشيوخ تسمح القواعد تقريباً     . مفتوحة

نقاش يصوت األعضاء العتماد مشروع القانون أو ملعارضته أو لتأجيله          وعندما ينتهي ال  . تضـع جلنة القواعد عادة حدوداً     
فإذا عدل  . واملشروع الذي يقره أحد اجمللسني يرسل إىل اجمللس اآلخر للتصرف         .  أو إلعادته إىل اللجنة    )وضـعه جانـباً   (

 عضاء من اجمللسني  املشـروع مبعـرفة اجمللـس الـثاين فإنـه يعـاد إىل اجمللس األول القتراع آخر أو تشكل جلنة من أ                     
 .اتالفاخللتسوية 

إذا أقـر اجمللسـان مشروع القانون فإنه يرسل إىل رئيس اجلمهورية الذي عليه أن يتخذ إجراء بشأنه ليصبح                   و -٩٣
فمشروع .  أو االعتراض عليه  مشروع القانون، ويف هذه احلالة يصبح قانوناً      على  توقيع  الوبصفة عامة للرئيس خيار     . قانوناً

فإذا . لـذي يعترض عليه الرئيس جيب أن تعاد املوافقة عليه بأغلبية ثلثي األعضاء يف اجمللسني لكي يصبح قانوناً         القـانون ا  
ال (ليه  إ بدون توقيعه بعد عشرة أيام من وصوله         رفـض الرئيس توقيع مشروع القانون أو اعترض عليه، فإنه يصبح قانوناً           

 الكونغرس بعد إرسال مشروع القانون إىل رئيس ينفضدة هو عندما واالستثناء هلذه القاع . ) أيـام األحد   هاتدخـل فـي   
، وهي  رفض الرئيس اختاذ أي إجراء يبطل مشروع القانون       فإن  يف هذه احلالة    واجلمهوريـة وقبل انتهاء فترة العشرة أيام؛        

 ."حق االعتراض غري املباشر"عملية تعرف باسم 

 سلطات الكونغرس يف الرقابة والتحقيق

فوظائف الرقابة تشمل استعراض فعالية القوانني اليت أقرت من قبل          .  وظائف الكونغرس الرقابة والتحقيق    من أهم  -٩٤
وإضافة إىل  . وتقييم تنفيذها مبعرفة الفرع التنفيذي، وكذلك التحقيق يف مؤهالت وأداء أعضاء وموظفي الفروع األخرى             

غري ( ما تستعني اللجان خبرباء من اخلارج        وكثرياً. بلةذلـك جترى حتقيقات جلمع معلومات عن احلاجة إىل تشريعات مق          
 .إجراء دراسات تفصيلية عن القضايا املطروحةعقد جلسات حتقيق و للمساعدة يف )حكوميني
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 .اإلجراءات ونتائجها وإحداها هي سلطة نشر     . وهـناك صـالحيات هامة مرتبطة بسلطات الرقابة والتحقيق         -٩٥
وهكذا متثل جلسات   . مهور وينشر عنها على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم        ومعظـم جلسـات الـلجان مفتوحة للج       

وتتمثل سلطة ثانية يف   . الكونغرس أداة هامة متاحة لصانعي القوانني إلعالم املواطنني وإثارة االهتمام العام بالقضايا الوطنية            
 يرفضون الشهادة ومساءلتهم على     فـرض أداء الشـهادة عـلى الشهود غري الراغبني يف أدائها واستدعاء الشهود الذين              

 .استخفافهم بطلب الكونغرس وعلى الكذب ملن يدلون بشهادات كذبة

 الفرع القضائي -٣

 حماكم على رأسها احملكمة العليا      نظاموالفـرع الثالـث من احلكومة االحتادية هو السلطة القضائية وتتألف من              -٩٦
 إطار اليت تثور يف     بالقضاياوتعىن السلطة القضائية االحتادية     . اء البلد للواليـات املتحدة، وتشمل حماكم تابعة يف كافة أحن        

الدسـتور والقوانـني واملعاهدات اليت تعقدها الواليات املتحدة؛ والقضايا اليت متس السفراء والوزراء والقناصل والقضايا                
 فيها، واخلالفات بني    املتحدة طرفاً املـتعلقة بإمـارة البحر والشؤون البحرية؛ واخلصومات اليت تكون حكومة الواليات             

ـ  ة ومواطـين والية أخرى، وبني مواطين واليات خمتلفة، وبني مواطين نفس الوالية ممن يطالبون بأراض ممنوحة من                  الوالي
 والغالبية العظمى من الرتاعات أمام      .واليـات خمـتلفة، وبني الدولة أو مواطنيها وبني دول أو مواطنني أو رعايا أجانب              

 على القانون االحتادي أو تنطوي على نزاعات بني مواطنني من واليات خمتلفة خاضعني              م االحتاديـة ترتكز عملياً    احملـاك 
 .لواليات قضائية حملاكم خمتلفة

ومتـتد سـلطة احملاكم االحتادية إىل الدعاوى املدنية بشأن التعويضات املالية وغريها من أشكال التعويض وإىل                  -٩٧
ـ       من الدستور بإنشاء احملكمة العليا للواليات الثالثةوتقضي املادة . يت تثور يف إطار القانون االحتادي القضـايا اجلنائـية ال

 سلطة   للكونغرس أيضاً  األوىلومبقتضى املادة   . املتحدة وتعطي الكونغرس سلطة إنشاء حماكم احتادية أخرى حسب احلاجة         
 إقليمية وبعض حماكم مقاطعة كولومبيا، وحماكم عسكرية وحماكم          تشمل احملاكم حماكم   األوىل للمادة   إنشاء حماكم؛ فطبقاً  

 .تشريعية وإجراءات ألحكام اهليئات اإلدارية

طاملا " مناصبهم   على أن القضاة االحتاديني يشغلون عملياً     يف املادة الثالثة    وحيمي الدستور استقالل القضاء بالنص       -٩٨
 بينما يكون   التقاعد أو االستقالة، وإن كان القاضي الذي يرتكب جرماً         حىت الوفاة أو     أي عملياً  - "كان سلوكهم محيداً  

ويعني القضاة . يف منصـبه حيـاكم بنفس الطريقة اليت حياكم هبا رئيس اجلمهورية أو غريه من مسؤويل احلكومة االحتادية         
ادي ويستخدم اجلهاز    قاض احت  ١ ٠٠٠ ويوجد تقريباً . االحتـاديون مبعـرفة الرئيس ويصدق على تعيينهم جملس الشيوخ         

 . شخص٢٨ ٠٠٠القضائي االحتادي موظفني يبلغ عددهم حنو 

 احملكمة العليا

 احملكمـة العليا هي أعلى حمكمة يف الواليات املتحدة األمريكية وهي احملكمة الوحيدة اليت نص الدستور صراحةً                 -٩٩
وللكونغرس سلطة حتديد عدد    .  حمكمة أخرى  وال ميكن استئناف قرار صادر من احملكمة العليا أمام أي         . عـلى إنشـائها   

ه كذلك، يف حدود معينة، تقرير نوع       ـ ول )معاونني ومثانية قضاة    كبري قضاة هم عادة   (األعضاء الذين يعملون يف احملكمة      
 .اتهالقضايا اليت جيوز أن تنظر فيها احملكمة ولكنه ال يستطيع تغيري السلطات املمنوحة للمحكمة العليا مبقتضى الدستور ذ
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 يف  )أي سلطة النظر يف القضايا مباشرة وليس عن طريق القضايا املستأنفة          (لـلمحكمة العليا والية قضائية أصيلة        -١٠٠
أما مجيع  . ، والقضايا اليت تكون فيها إحدى الدول طرفاً       متس سفراء ووزراء وقناصل   القضايا اليت   : نوعني فقط من القضايا   

لعليا عن طريق استئناف أحكام صادرة من حماكم احتادية أدىن أو من حماكم الواليات              القضايا األخرى فتصل إىل احملكمة ا     
غـري أن حـق االستئناف ليس تلقائيا يف مجيع القضايا، واحملكمة العليا متارس سلطة تقديرية كبرية يف اختيار                   . املخـتلفة 

د ما إذا كان التشريع أو القرارات التنفيذية مطابقة ويتمثل قدر كبري من عمل احملكمة العليا يف حتدي. القضايا اليت تنظر فيها
وهي تستند باألحرى إىل فقه توصلت      .  عليها صراحة يف الدستور    وسلطة املراجعة القضائية هذه ليس منصوصاً     . للدستور

 Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 هي قضية ليه يف قضية تعترب معلماًإإلـيه احملكمـة من قراءاهتا للدستور، وقد أشري   

وأشارت إىل أن من اختصاص     "  للدستور ال يعد قانوناً     منافياً  تشريعياً نصاً"ويف هـذه القضية قررت احملكمة أن        . (1803)
 أنشطة حكومات املراجعة القضائية أيضاًمبدأ غطي يو. وواجـب اإلدارة القضـائية بشكل مؤكد أن تقرر ما هو القانون       

 .ى مع القانون االحتادي مبا يتمشالواليات واحلكومات احمللية

ولـيس من الضروري أن تكون قرارات احملكمة باإلمجاع؛ فتكفي أغلبية بسيطة، شريطة أن يشترك ستة قضاة                  -١٠١
 رأي األغلبية ورأي األقلية أو الرأي ويف القرارات اليت ال تصدر باإلمجاع تصدر احملكمة عادةً       . عـلى األقـل يف القـرار      

 ما يدون القضاة آراء خمتلفة ولكن متوافقة عندما     وكثرياً.  مستقبالً  لقرارات احملكمة  ساساً كل منهما أ   ويشكلاملعـارض،   
 .يتفقون على قرار ما ولكن ألسباب أخرى غري األسباب اليت تسوقها األغلبية

 احملليةاكم احملحماكم االستئناف و

 إىل اثنيت   وتقّسم الواليات املتحدة حالياً   . يـتألف املستوى األعلى الثاين للقضاء االحتادي من حماكم االستئناف          -١٠٢
اكم احملوحملاكم االستئناف اختصاص قضائي استئنايف على قرارات      .  منها حمكمة استئناف   عشـر دائرة استئنافية خيدم كالً     

أوامر  سلطة مراجعة    وهي خمولة أيضاً  . يف مناطقها اجلغرافية املعنية   ) حمـاكم املوضوع ذات االختصاص االحتادي     (احمللـية   
الوكـاالت التنظيمية املستقلة مثل اللجنة االحتادية للتجارة، يف احلاالت اليت تستنفد فيها سبل الطعن أمام آليات املراجعة                  

 حمكمة استئناف تعترب الثالثة     وهناك أيضاً . الداخلـية للوكاالت ويظل هناك مع ذلك اختالف هام بشأن املسائل القانونية           
 أعضاء يف    قاضياً ١٨٠وهناك حنو   .  من أحكام بعض احملاكم ذات الوالية القضائية املتخصصة        عشرة تنظر يف االستئنافات   

 .حماكم االستئناف

 دائرة ٨٩وقد قسمت الواليات اخلمسني إىل      .  االحتادية احملليةاكم  احملوحتـت مستوى حماكم االستئناف توجد        -١٠٣
 يف مقاطعة   حمليةوهناك إضافة إىل ذلك حماكم      . ول إليها حـىت يتسـىن للمتـنازعني اللجوء إىل حماكم قريبة يسهل الوص           

وحيدد الكونغرس حدود   . كولومبيا ويف كومنولث بورتوريكو ويف كومنولث ماريانا الشمالية وأقاليم غوام وجزر فريجني           
 )مونتمثل أالسكا وهاواي وإيداهو وفري(فبعض الواليات .  لعدد السكان وحجم اإلقليم وحجم العملاملقاطعـات وفقاً  

ويف اجملموع  . دوائر تضم كل منها أربع      )مثل نيويورك وكاليفورنيا وتكساس   ( بذاهتا، بينما الواليات األكرب      دائرةتشكل  
 . للدوائر االحتادية قاضيا٦٥٠ًهناك حنو 
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 احملاكم ذات الوالية القضائية املتخصصة

ان من الضروري بني حني وآخر إقامة حماكم ألغراض         إضافة إىل احملاكم االحتادية ذات الوالية القضائية العامة ك         -١٠٤
 للحكم يف   ١٨٥٥ولعل أهم هذه احملاكم اخلاصة هي حمكمة الواليات املتحدة للدعاوى االحتادية، اليت أنشئت يف               . خاصة

ف وتشمل حماكم خاصة أخرى حمكمة الواليات املتحدة للضرائب وحمكمة استئنا         .  ضد الواليات املتحدة   املاليةالدعاوى  
 على الدعاوى املدنية اليت تتضمن ضرائب على     حصريةاحملـاربني القدامـى وحمكمة التجارة الدولية اليت هلا والية قضائية            

 . فيهاالبضائع املستوردة أو حصصاً

 احملاكم العسكرية

ا يتعلق  وخيضع األفراد العسكريون للقانون املوحد للقضاء العسكري فيم       . يوجد نظام مستقل للقضاء العسكري     -١٠٥
وحيقق يف القضايا املتعلقة بسلوك إجرامي مّدعًى به، وحينما يوجد ما يؤيدها توقع عقوبات غري قضائية                . باملسائل التأديبية 

ويف احملاكمة أمام حمكمة عسكرية مينح املتهم كامل احلقوق         . أو حتـال إىل نـوع من ثالثة أنواع من احملاكم العسكرية           
وأي حماكمة عسكرية تفضي إىل حكم      . ه مبحام مؤهل للدفاع عنه بدون تكاليف يتحملها       الدسـتورية مبـا يف ذلك متثيل      

 للمراجعة أمام حمكمة االستئناف اجلنائي    بالسـجن ملدة سنة أو أكثر أو بالفصل من اخلدمة أو بعقوبة اإلعدام حتال تلقائياً              
  يعملون كقضاة) مدنينيوأحياناً( قدامى وهـذه احملاكم اليت تتألف من مدعني عسكريني  . لـإلدارة العسـكرية املعنـية     

وميكن الطعن يف القرارات أمام حمكمة . تبحـث سجالت احملاكمة للوقوف على أي خطأ وقائعي أو قانوين و،  اسـتئناف 
فإذا كانت القرارات معاكسة فإهنا ميكن كذلك أن تراجع مبعرفة          . االسـتئناف العسـكرية اليت تضم مخسة قضاة مدنيني        

 .ا للواليات املتحدة على أساس تقديرياحملكمة العلي

 العالقة بني احملاكم االحتادية وحماكم الواليات

فعادة ال  . نشـأت، على مدى تاريخ األمة، جمموعة متشعبة من العالقات بني احملاكم االحتادية وحماكم الواليات               -١٠٦
ومع ذلك فإن بعض القضايا اليت للمحاكم . املختلفةتـنظر احملاكم االحتادية يف القضايا اليت تنشأ يف إطار قوانني الواليات     

وهكذا جند أن لكل من نظامي احملاكم . نظر ويبت فيها مبعرفة حماكم الوالياتي أن االحتادية والية قضائية عليها ميكن أيضاً
 مستقلة من  جمموعة٥٠ومبراعاة وجود . والية قضائية حصرية يف بعض اجملاالت ووالية قضائية مشتركة يف حاالت أخرى

، وكذلك مقاطعة   )مثل حماكم املقاطعات واملدن   (حمـاكم الواليـات اليت تضم يف كثري من األحيان هيئات قضائية تابعة              
 حمكمة ذات اختصاص قضائي عام وحنو       ٢ ٠٠٠األخرى غري التابعة للواليات، يوجد أكثر من        الكـيانات   كولومبـيا و  

ولواليات كثرية عدد كبري من     . ي الواليات املتحدة  ـدود ف ـام أو حم  ـ اختصاص ع  ات ذ ـة قضـائي  دائـرة  ١٨ ٠٠٠
ا حنو  هباليت  ( وتكساس   ) حمكمة للمدن والقرى   ٢ ٣٠٠ا  هباليت  (، مثل نيويورك    احملاكم ذات اختصاص قضائي حمدود جداً     

 .)صلحقاضي  ٩٢٠ حمكمة بلدية و٨٥٠

  حكومات الواليات-جيم 

 ولكل منها دستور    ،ية بىن متاثل إىل حد بعيد بىن احلكومة االحتادية         وال ٥٠حلكومـات الواليات البالغ عددها       -١٠٧
ويعمل حاكم الوالية كرئيس للفرع التنفيذي ولكن الواليات ال متنح مجيعها نفس            . وفـروع تنفيذية وتشريعية وقضائية    

يئات التشريعية واهل. القـدر مـن السـلطة للحكام؛ فبعض حكام الواليات أقوياء بدرجة كبرية وبعضهم اآلخر أقل قوة      
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 ويتفاوت حجم اهليئات التشريعية للواليات اختالفاً     . للواليات مجيعها ذات جملسني باستثناء نرباسكا اليت هلا جملس واحد         
، بينما أصغرها )٢٣٦(، وجورجيا )٢٥٣(؛ وبنسلفانيا ) نائبا٤٢٤ً(؛ ومن أكربها اهليئات التشريعية يف نيوهامبشاير واسعاً

ومعظم النظم القضائية للواليات تعكس بأمانة النظام االحتادي حيث توجد . )٦٠( وأالسكا  )٤٩(يوجـد يف نرباسـكا      
 وتنقسم الواليات واملناطق اجلزرية بالتساوي تقريباً     . حماكم الدرجة األوىل، وحماكم االستئناف، وحمكمة تعد امللجأ األخري        

، وتلك  ) مناطق جزرية  ٤ مقاطعة كولومبيا و   فيها مبا   ١٦  ( ، وتلك اليت تعني قضاهتا      )٢٢(بني تلك اليت تنتخب قضاهتا      
 .) من بينها غوام١٨(اليت يعني قضاهتا ابتداء مث ُيجرى اقتراع الستبقاء َمن ُيختارون من بينهم 

نفاذ السياسة إصدار وإ كيان ذو سيادة وحر يف    فكل والية هي أساساً   . وسـلطة حكومـة الوالية سلطة واسعة       -١٠٨
 تطبق على الوالية وحدها وحيدها الدستور فقط بقدر ما تكون السلطة املعنية قد أُسندت إىل احلكومة                 والقوانـني الـيت   

وإىل ". سلطة األمن العام  "عادة  وسلطة الوالية ومدهنا ونواحيها يف تنظيم شؤون رفاهيتها العامة ُيطلق عليها            . االحتاديـة 
 والطرق واإلشراف على املركبات واألمن      الصيانة الزراعة وعمليات    ماألمن العا نفاذ القوانني اجلنائية تشمل سلطة      إجانب  

 واسعة يف العـام واإلجراءات التأديبية ومنح التراخيص املهنية وتنظيم األعمال التجارية والصناعة بني الواليات، وجوانب               
. من اختصاص احملاكم يف الوالية    وتفسري دستور الوالية هو على سبيل احلصر        . التعليم والصحة العامة والرعاية االجتماعية    

وميكن جتاوز قانون الوالية أو إبطاله فقط إذا كان يتعارض بشكل مباشر مع القانون االحتادي أو مع الدستور االحتادي أو              
واستبقاء معظم جوانب السلطة احلكومية على      . إذا كانـت احلكومـة االحتادية قد اكتسبت حق األولوية يف هذا اجملال            

 .بقاء السلطة يف أيدي الشعبإية واملستوى احمللي يساعد بشكل عام على مستوى الوال

فعلى .  من بني الديناميات األساسية للنظام االحتادي      وتوزيع السلطة بني الواليات واحلكومة االحتادية هو تارخيياً        -١٠٩
لسلطات اليت مل متنح صراحة      وأن ا  تقتصر على تلك املنصوص عليها صراحة يف الدستور       الرغم من أن سلطات الكونغرس      

 واسع النطاق    قضائياً للحكومة االحتادية حيتفظ هبا للواليات أو للشعب، فقد شهد القرن العشرين بصورة متزايدة تفسرياً             
ئة افهناك اليوم كم هائل من التشريعات االحتادية اليت متس جماالت عديدة كانت تعد، قبل م              . للسـلطة التشريعية الوطنية   

وكان من النتائج احلميدة هلذا التوسع للسلطة االحتادية، وخاصة يف النصف األخري            .  على الوالية   مقصوراً اصاًسنة، اختص 
 . احلقوق املدنية والسياسيةحدوث زيادة كبرية يف التشريعات واللوائح احلكومية اليت حتميمن هذا القرن، 

  املستويات احلكومية األخرى-دال 

أو رعاياها يف مناطق خارج الواليات اخلمسني وهم مع ذلك          /اطين الواليات املتحدة و   يعـيش عدد كبري من مو      -١١٠
وهم يشملون من يعيشون يف مقاطعة كولومبيا ويف        . طـار السياسي واالختصاص القضائي للواليات املتحدة      إلداخـل ا  

قليم اإللشمالية واجلزر الباقية من     سـاموا األمريكية وبورتوريكو وجزر فريجن التابعة للواليات املتحدة وغوام وماريانا ا           
طار احلكومي يف كل منها حتدده العالقة التارخيية للمنطقة بالواليات املتحدة           إلوا. يف احمليط اهلادئ  املشـمول بالوصـاية     

 . وإرادة املقيمني فيها

 ١٧٨٣ ويف عام    . لعاصمة األمة خارج أي والية      أنشئت عند تأسيس اجلمهورية لتكون وطناً      فمقاطعة كولومبيا  -١١١
وانتقل الكونغرس . ١٧٩٠وافـق الكونغرس على إقامة مدينة احتادية؛ وقد اختار املوقع احملدد الرئيس جورج واشنطن يف              

ند وفريجينيا  اليريوقد تربعت م  . ، وقد ظلت املقاطعة مقر احلكومة االحتادية حىت اليوم        ١٨٠٠من فيالدلفيا إىل املقاطعة يف      
 غرب  ٢ كم ١٧٩,٢ وتغطي املقاطعة اآلن     ١٨٤٥وردت األرض اليت تربعت هبا فريجينيا ثانية يف عام          . طعةيف البداية بأرض للمقا   
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 ٥٥٠ ٠٠٠واملقيمون يف املقاطعة ويبلغ عددهم حنو . ند على طول الضفة الشرقية لنهر بوتوماك    الاحلافـة الوسـطى ملريي    
 ليس لـه وخيتار املقيمون مندوباً. ١٩٦٤الرئاسة منذ مواطـنون للواليات املتحدة ويتمتعون حبق التصويت يف انتخابات          

ـ  إىل الكونغرس يف الواليات املتحدة كما خيتارون عمدة وجملس املدينة            حـق التصويت   . ه سلطة فرض ضرائبه اخلاصة    ل 
وتظل . يتهاوحيـتفظ كونغرس الواليات املتحدة بالسلطة النهائية يف عدد من اجملاالت اهلامة ومنها قوانني املقاطعة وميزان               

قضية  أو هل ينبغي منح املقيمني فيها حقوق التصويت الكاملة يف الكونغرس مسألة ما إذا كان ينبغي قبول املقاطعة كوالية
 .موضع نقاش عام نشيط

 عن  ١٩٠٤و ١٩٠٠ هي إقليم غري مدمج تابع للواليات املتحدة مت احلصول عليه يف عامي              وسـاموا األمريكية   -١١٢
واملقيمون فيها من رعايا الواليات املتحدة     . ١٩٢٩ صدق عليها الكونغرس يف      زعماء قبائلها زل من   طـريق سـندات تنا    

ـ األمريكـية الذين ليس هلم حق التصويت يف االنتخابات االحتادية؛ وهم مع ذلك ممثلون مبندوب منتخب ليس                   ه حق  ل 
وساموا . اليات املتحدة ودستور اإلقليم   ساسية مكفولة مبقتضى دستور الو    ألواحلقوق ا . التصـويت يف جملـس الـنواب      

 وهلا حاكم   ١٩٧٨حتت اإلشراف اإلداري العام لوزارة الداخلية؛ ومع ذلك فإهنا تتمتع حبكم ذايت منذ عام               هي  األمريكية  
 حمكمتها  ولساموا األمريكية أيضاً  . )جملس الشيوخ وجملس النواب   (منتخـب ونائب للحاكم وهيئة تشريعية من جملسني         

 .حمليةومخس حماكم العليا 

 من الكومنولث الذي يتمتع باحلكم الذايت        وهو حالياً  ١٨٩٩ إقليم تابع للواليات املتحدة منذ عام        وبورتوريكو -١١٣
وأهايل بورتوريكو مواطنون من مواطين الواليات املتحدة منذ عام         . والـذي ينتسب حبرية إىل الواليات املتحدة األمريكية       

 للكومنولث  "املفوض املقيم "وينتخب املقيمون فيها    .  هلم حق التصويت يف انتخابات الرئاسة      ؛ ومع ذلك فإنه ليس    ١٩١٧
 خيتار بانتخاب شعيب، وهيئة تشريعية من       )حاكم(ولبورتوريكو رئيس تنفيذي    . لـدى جملس النواب يف الواليات املتحدة      

وتدير احلكومة  .  احتادية حملية حمكمة   ضاًوهناك أي . درجةجملسـني، وفرع قضائي يتألف من حمكمة عليا ومن حماكم أقل            
وال . االحتاديـة العالقات اخلارجية لبورتوريكو وتضطلع مبسؤولية الدفاع وهيئة الربيد واجلمارك وبعض األنشطة الزراعية             

  اختار ١٩٩٣نوفمرب  /ويف تشرين الثاين  . تزال عالقات بورتوريكو والواليات املتحدة يف املستقبل موضوع نقاش عام قوي          
 اإلبقاء على ترتيبات الكومنولث، على الرغم من أن اختيار أن تصبح            عاممواطـنو بورتوريكـو مـن خـالل استفتاء          

.  يف املائة إىل اختيار االستقالل٥حنو وباملقارنة اجتهت أغلبية صغرية تبلغ   .  تقريباً  مماثالً بورتوريكـو واليـة لقـي تأييداً      
وقد أتاح هذا   . ١٩٩٨ديسمرب  / كانون األول  ١٣تاء عام أجري مؤخراً يف      وأعرب سكان بورتوريكو عن آرائهم يف استف      

 وضع الوالية  ) ٣(؛  ) يف املائة  ٠,٣(ارتباط حر   ) ٢(؛  ) يف املائة  ٠,١(كومنولث إقليمي   ) ١: (االسـتفتاء مخسة خيارات   
وهكذا اختارت األغلبية   . )ئة يف املا  ٥٠,٣" (ال خيار من عاليه   ) "٥(؛  ) يف املائة  ٢,٥(االستقالل  ) ٤(؛  ) يف املائة  ٤٦,٥(

ولعالج االنقسام يف بورتوريكو بني أولئك الذين فضلوا اإلبقاء على وضع           . عـدم االختـيار مـن البدائل األربعة أعاله        
 جلسات استماع بشأن حق     ٢٠٠٠الكومنولث وأولئك املؤيدون لوضع الوالية، عقد كونغرس الواليات املتحدة يف عام            

 مليون دوالر لتثقيف املقيمني يف بورتوريكو بشأن        ٢,٥صـري ووافق على تشريع برصد مبلغ        بورتوريكـو يف تقريـر امل     
 .خياراهتم لتقرير مصري اجلزيرة مستقبالً

؛ واملقيمون ١٩١٧وقد مت احلصول عليها من الدامنرك يف .  إقليم غري مدمجوجزر فريجن التابعة للواليات املتحدة -١١٤
 ميثلهم مندوب   ،١٩٧٣ومنذ عام   .  ال يتمتعون حبق التصويت يف االنتخابات االحتادية       فـيها مواطـنون للواليات املتحدة     

وينتخب املقيمون رؤساءهم التنفيذيني واحلاكم ونائب احلاكم وكذلك أعضاء هيئتهم التشريعية . منتخب يف جملس النواب
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  رئيس ا فريجن ويعني قاضيه    جلزر ة احتادي ة قضائي دائرةوهـناك   .  عضـواً  ١٥ذات اجمللـس الواحـد الـبالغ عددهـم          
 .الواليات املتحدة

 بعد احلرب   ١٨٩٩ إقليم غري مدمج من أقاليم الواليات املتحدة، حصلت عليه الواليات املتحدة يف عام               غـوام  -١١٥
ومواطنو غوام مواطنون للواليات املتحدة ال يصوتون يف        . ١٩٥٠ األمريكـية وأداره األسـطول حىت عام         -سـبانية   إلا

وخيضع اإلقليم  . يف جملس النواب  ليس لـه حق التصويت     ، ميثلهم مندوب    ١٩٧٢ت االحتاديـة؛ ومـنذ عام       االنـتخابا 
. وينتخب املقيمون حاكمهم ونائب احلاكم وهيئة تشريعية من جملس واحد         . لإلشـراف اإلداري العـام لوزارة الداخلية      

 .يف الواليات املتحدةحملية مة  لوالية شديدة الشبه بأية حمكيف غوام وفقاًاحمللية كمة احملوتعمل 

وكانت من قبل   .  يف احتاد سياسي مع الواليات املتحدة       يتمتع باحلكم الذايت    هي كومنولث  جزر ماريانا الشمالية   -١١٦
، ومتتعت جزر   ١٩٤٧ من إقليم الوصاية جلزر احمليط اهلادئ املوكول إىل الواليات املتحدة من األمم املتحدة يف عام                 جزءاً

وهم ال يشاركون يف االنتخابات     . واملقيمون فيها مواطنون للواليات املتحدة    . ١٩٧٦الشمالية باحلكم الذايت يف     ماريانـا   
ويتمتع املقيمون  . االحتادية ولكنهم يصوتون لالنتخاب الشعيب للحاكم ونائب احلاكم واهليئة التشريعية املكونة من جملسني            

وقد اعتمدت جزر   .  الواليات املتحدة بالدفاع والشؤون اخلارجية     باإلشـراف عـلى الشؤون الداخلية؛ وختتص حكومة       
 .١٩٧٥ماريانا الشمالية هذا الشكل للحكم يف استفتاء أجرته األمم املتحدة عام 

وتشـمل املنطقـتان األخريان اللتان كانتا من قبل ضمن إقليم الوصاية جلزر احمليط اهلادئ واليات ميكرونيزيا                  -١١٧
وكلتامها اآلن أمة مستقلة ذات     .  يضم جزر بونيب وكوسراي وشوك وياب، ومجهورية جزر مارشال         املوحدة، وهي احتاد  

، اليت تتألف من    مجهورية باالو والكيان الوحيد املتبقي من إقليم الوصاية هو        . سـيادة تنتسب حبرية إىل الواليات املتحدة      
 نسمة يف جزيرة كورور     ١٥ ٠٠٠عددهم  ويعيش أغلبية السكان البالغ     . جزيـرة ضـمن سلسلة جزر كارولني       ٢٠٠

 وقعت حكومة باالو وحكومة الواليات املتحدة ميثاق انتساب حر مت سنه بقانون صادر عن               ١٩٨٦ويف عام   . األساسية
لكن امليثاق مل يصدق عليه شعب باالو إال باستفتاء شعيب أجري يف تشرين        . كونغـرس الواليات املتحدة يف السنة نفسها      

، إىل إهناء الوصاية وإىل     ١٩٩٤أكتوبر  / تشرين األول  ١وأدت املوافقة على هذا االستفتاء، يف       . ١٩٩٣نوفمـرب   /الـثاين 
 كانون  ١٥وأصبحت باالو عضواً يف األمم املتحدة يف        . اسـتقالل بـاالو وبدء عالقة انتساب حر مع الواليات املتحدة          

 .١٩٩٤ديسمرب /األول

 طار العام حلماية حقوق اإلنسانإل ا- ثالثاً

 اإلطار القانوين  -ألف 

 تـرد الضمانات األساسية حلقوق اإلنسان وحرياته األساسية يف الواليات املتحدة يف دستورها وقوانينها، فضالً               -١١٨
ومن حيث املمارسة، يعتمد تطبيق هذه الضمانات       . عن الدساتري والقوانني للواليات والوحدات املكّونة األخرى األساسية       

 اليت تتعارض مع هذه     ألخرىع احلكومة ا  ولى وجود هيئة قضائية مستقلة هلا سلطة إلغاء قوانني فر         يف هنايـة املطـاف ع     
 احلفاظ على الشكل اجلمهوري للحكم وحيوية التقاليد الدميقراطية، ووجود اهليئات التنفيذية والتشريعية             إن. الضـمانات 
بري والصحافة، تسهم مجيعها يف محاية احلقوق األساسية من أي ، وتأصل احلماية القانونية حلريات الفكر والتعاملنتخبة شعبياً

 .قيد أو تعّد حكومي
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 دستور الواليات املتحدة

ويتطلب إدخال تعديل على الدستور     . ١٧٨٩ تعديال منذ مت التصديق عليه يف عام         ٢٧أدخـل عـلى الدستور       -١١٩
وأضيفت التعديالت العشرة   . ق ثالثة أرباع الواليات   الكونغرس، أو عقد اتفاقية وطنية، يتلوها تصدي      جملِس  موافقـة ثلثي    

وتنص هذه التعديالت على احلماية األساسية حلقوق منفردة        . ١٧٩١األوىل، املعروفة جمتمعة باسم شرعة احلقوق، يف عام         
الصيغة نفسها اليوم صلب النظام القانوين للواليات املتحدة، ب    إىل  وتظل  . هي املقومات األساسية للنظام الدميقراطي للحكم     

وميكن لألفراد  . اليت ُدّونت هبا منذ قرنني، وإن يكن القضاء قد فّصل بإسهاب على مر الزمن احلقوق احملددة اليت تضمنها                 
 .االحتجاج هبذه احلقوق ضد احلكومة يف الدعاوى القضائية

 مطالبة احلكومة بتصحيح    قوح والصحافة، وحق التجمع السلمي،      والتعبريويضمن التعديل األول حرية العبادة       -١٢٠
 التعديل الثاين تدخل احلكومة يف حق املواطنني يف االحتفاظ باألسلحة ومحلها، مراعاة لضرورة وجود               وحيظر. األخطـاء 

وحيظر . وينص التعديل الثالث على عدم جواز إيواء اجلنود يف مسكن خاص دون موافقة مالكه             ".  التنظيم جيدةميليشيا  "
 .ات التفتيش أو التوقيف أو االستيالء على ممتلكات األشخاص دون مربرالتعديل الرابع عملي

يحظر التعديل اخلامس أية حماكمة على جرمية كبرية إال بعد     ف. وتتـناول الـتعديالت األربعة التالية نظام القضاء        -١٢١
توقيع العقوبة دون اإلجراءات    ؛ وحيظر إعادة احملاكمة على اجلرم نفسه، وحيظر         كربىتوجـيه الئحة اهتام من هيئة حملّفني        

ويضمن التعديل السادس إجراء    . ، وينص على أنه ال جيوز إرغام املتهم على أن يشهد ضد مصلحته            الواجـبة القانونـية   
حماكمـة عامـة عاجلة للجرائم اجلنائية؛ ويشترط إجراء احملاكمة من هيئة حملفني غري متحيزة، ويضمن توفري حق الدفاع                  

ويضمن . ، وينص على إرغام الشهود على حضور احملاكمة واإلدالء بشهادهتم يف حضور املتهم            اجلنائية يف القضايا    للمتهم
.  دوالرا ٢٠الـتعديل السـابع إجراء احملاكمة بواسطة هيئة حملفني يف القضايا املدنية اليت تنطوي على ما تزيد قيمته على                    

 . القاسية أو غري املألوفةاتفرض العقوبوحيظر التعديل الثامن فرض الكفالة أو الغرامة الفاحشة، و

ويعلن التعديل التاسع أن إيراد حقوق معينة يف الدستور ال يؤوَّل على أنه حرمان أو نيل من حقوق أخرى حيتفظ       -١٢٢
وينص التعديل العاشر على الطابع االحتادي والدميقراطي لنظام احلكم األمريكي، وعلى أن السلطات اليت ال        . هبـا الشعب  

ويقر التعديل  . وهلـا الدسـتور للحكومة االحتادية أو اليت ال حيظرها على الواليات تكون مدخرة للواليات أو للشعب                خي
العاشر بأن احلكومة االحتادية هي حكومة ذات اختصاص قضائي حمدود، وال خيول هلا إال ما يأذن به الدستور فقط، وأن                    

 .مات والياهتم املشكلة على النحو الواجبتظل مجيع الصالحيات األخرى منوطة بالشعب وحبكو

 أثراًومن أبعدها   .  على شرعة احلقوق األصلية نطاقا واسعا من املواضيع        الالحقةوتشـمل التعديالت الدستورية      -١٢٣
الـتعديل الـرابع عشـر، الذي أرسى تعريفا واضحا وبسيطا حلق املواطنة ووّسع نطاق الضمانات لإلجراءات القانونية                  

، ١٨٦٨وقد مت تفسري هذا التعديل، الذي اعُتمد يف عام . وللمساواة يف املعاملة، واملساواة يف احلماية أمام القانونالواجبة، 
ومت مبوجب التعديالت األخرى    . على أنه يطّبق على الواليات من حيث اجلوهر أوجه احلماية اليت تتضمنها شرعة احلقوق             

 وتغيري أسلوب انتخاب رئيس اجلمهورية؛ ومنع االسترقاق؛ ومنع احلرمان من       احلد من السلطة القضائية للحكومة الوطنية؛     
جباية الضرائب لتشمل   الكونغرس يف   احلـق يف التصويت بسبب العرق أو اللون أو اجلنس أو حالة الرّق؛ وتوسيع سلطة                

 .الدخول؛ وإرساء نظام انتخاب أعضاء جملس الشيوخ بالتصويت الشعيب
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وُيفهم معىن هذا النص على أنه إذا ما ُوجد تعارض بني           ". القانون األعلى للبلد  "حة على أنه    وينص الدستور صرا   -١٢٤
دساتري الواليات أو القوانني اليت جتيزها جمالسها التشريعية أو القوانني اليت تعتمدها احلكومة االحتادية وبني الدستور، فإهنا                 

درهتا احملكمة العليا للواليات املتحدة واحملاكم االحتادية الفرعية        صأوقد أكدت القرارات اليت     . ال تكـون سارية أو نافذة     
 .على مدى القرنني املاضيني نظرية سيادة الدستور وعززهتا

 دساتري الواليات

كمـا أشري أعاله، فإن أوجه احلماية اليت ينص عليها الدستور االحتادي والقوانني االحتادية تنطبق على مستوى                  -١٢٥
 آحاد  قواننيويف حني أن    . صفة عامة معياراً أدىن من الضمانات جلميع األشخاص يف الواليات املتحدة          الـبلد، وتوفّـر ب    
أن تنتقص من احلمايات اليت يوفرها القانون االحتادي ملواطنيها، فإن الواليات حرة يف أن توفر ملواطنيها                الواليات ال ميكن    

 .ظر القانون االحتادي ذلك أو عند التعدي على حق احتادي حمميمحايات أكرب للحقوق املدنية والسياسية، إال حني حي

ومـن الناحية التارخيية كانت الواليات، فرادى أو مجاعات، هي اليت قادت احلكومة االحتادية يف تعزيز ومحاية                  -١٢٦
الشمال على  ، عملت معظم واليات     ١٨٦٢ وحىت عام    ١٧٧٧فمثالً، وبدءاً من فريمونت يف      . احلقوق املدنية والسياسية  

، يف حني أن القانون     ١٨٦٩كما أن املرأة اكتسبت أوالً حق التصويت يف إقليم وايومينغ يف            . تقلـيص أو إلغـاء الـرق      
 .١٩٢٠االحتادي مل ميد هذا احلق إال يف 

 ويف الفـترة األحـدث، يف النصف األخري من القرن العشرين، مارس القانون االحتادي واحملاكم االحتادية دوراً                 -١٢٧
ويف حاالت كثرية، . غري أن حماكم الواليات ظلت تؤدي دوراً هاماً على هذه الساحة. أنشـط يف محايـة احلقوق املدنية     

انظر . ومتشـياً مع نظام احلكم االحتادي، توفر قوانني فرادى الواليات ملواطنيها محايات أكرب مما يتطلبه الدستور االحتادي                
وارتأى احلكم فيها أن احلمايات األوسع اليت  (Prune Yard Shopping Center v. Robins, 447 U.S. 74 (1980)قضية 

توفرها الوالية حلرية التعبري ومحاية التعبري يف مركز عام للتسوق ال متس عملية تلبس فيها انتهاك للدستور االحتادي؛ تأييد                   
 ).Robins v. Prune Yard Shopping Center, 592 P.2d 341 (Cal. 1979)احملكمة العليا لكاليفورنيا يف 

ويوفر قانون الوالية محايات أوسع من القانون االحتادي يف عدد من اجملاالت منها حرية التعبري، واحلرية الدينية،                  -١٢٨
وختتلف دساتري الواليات اختالفاً كبرياً يف الطول . وحقـوق امللكـية، وحقـوق الضـحايا، وتوفري اخلدمات احلكومية         

ونتيجة لذلك، فإن حكماً تصدره حمكمة للوالية، وإن توسع يف حق           . تشابه مع دستور الواليات املتحدة    والتفاصـيل وال  
حيمـيه دسـتور الواليات املتحدة، قد يستند إىل أسس شديدة االختالف عن تلك اليت يستند إليها حكم صادر يف قضية    

 .احتادية مماثلة

فالدستور . ية أوسع من قوانني بعض الواليات هو محاية حرية الديانة         وهناك جمال يوفر فيه القانون االحتادي محا       -١٢٩
انظر . االحتـادي يسمح للطالب الذين خيتارون ذلك مبحض إرادهتم االلتحاق مبدارس األبرشيات باستخدام أموال عامة              

Zelman v. Harris, 536 U.S. 639 (2002) .م األموال العامة ومن ناحية أخرى حتظر بعض الواليات بتشدد أكرب استخدا
فمثالً، واستناداً إىل احلظر الواسع الذي يفرضه دستور الوالية على تقدمي مساعدة حكومية ملؤسسة ال               . يف أغـراض دينية   

متتلكها الوالية، قررت حمكمة نرباسكا العليا عدم دستورية قانون نظامي يتم مبوجبه إعارة كتب املدارس العامة إىل مدارس 
اب مماثلة، ألغت احملكمة العليا إليداهو قانوناً نظامياً يسمح بنقل الطالب املمول بأموال عامة إىل               األبرشـيات؛ وألسـب   
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؛ وقضية Gaffney v. State Department of Education, 220 N.W.2d 550 (Neb. 1974)انظر قضية . مدارس غري عامة
Epeldi v. Engelking, 488 P.2d 860 (Id. 1971) . احملكمة العليا للواليات املتحدة عرض مشهد ميالد ويف حني أيدت

املسـيح على ممتلكات عامة، ارتأت احملكمة العليا لكاليفورنيا مع ذلك أن احلظر الذي يفرضه دستور الوالية على إعطاء                   
ر انظ. أفضـلية لطوائـف دينـية حيرم عرض صليب مضاء باأللوان على ساحات عامة احتفاالً بعيد امليالد وعيد الفصح              

Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668 (1984)؛ وFox v. City of Los Angeles, 587 P.2d 663 (Cal. 1978). 

وفسرت حماكم الواليات أيضاً حق الواليات يف احلصول بصورة متكافئة على مستحقات حكومية تفسرياً أوسع                -١٣٠
عبئاً غري  "ت احملكمة العليا أنه ال جيوز للحكومات أن تضع          ففي حني رأ  . نطاقاً من تفسري احملكمة العليا حلق احتادي مماثل       

 .Planned Parenthood v. Casey, 505 U.Sعلى قدرة النساء على إجراء إجهاض قبل قابلية اجلنني للحياة، انظر" واجب

            انات الصحية                   ً                                                            ، ارتـأت احملكمـة أيضـاً أن احلكومة االحتادية ليست يف حاجة إىل توفري الدعم املايل واإلع   (1992) 833
                            وعلى العكس من ذلك رأت احملكمة   . Harris v. McRae, 448 U.S. 297 (1980)     انظر   .                         االحتاديـة إلجـراء اإلجهاض  

                                                           ً                                                              القضائية العليا ملاساشوستس، أنه ما دامت الدولة قد خصصت أمواالً عامة للحمل وللصحة بصفة عامة، فإن على الوالية                  
 Moe v. Secretary     قضية   .                         ِّ                    ً لتخصيص وعليها من مث أن متوِّل عمليات اإلجهاض أيضاً       يف هذا ا  "                  ً عدم التمييز فعلياً "        أن تظهر 

of Administration, 417 N.E.2d 387)  ،١٩٨١ماساشوستس.( 

وعـلى الـرغم من هذه األمثلة، فإن حماكم الواليات ليست سواًء يف استعدادها إلثبات أوجه محاية يف نطاق                    -١٣١
وكما هو مناسب يف نظام احتادي، فإن احلمايات يف كل والية تفصل         . نه احلكومة االحتادية  دساتري الواليات أكرب مما تضم    

 .وكل املطلوب من الواليات ببساطة هو عدم تغيري احلمايات االحتادية املستقرة. وفقاً للعملية الدميقراطية لتلك الوالية

 القوانني األساسية

نسان واحلريات األساسية يف     ضمان أو تطبيق حقوق اإل     مبوجبهة يتم   أو آلية منفرد  واحد  ال يوجد قانون أساسي      -١٣٢
وباألحرى، فإن القانون احمللي ينص على محاية شاملة عن طريق تطبيق األحكام            . الـنظام القـانوين للواليـات املتحدة      

 صاف قضائية كمـا توجد جمموعة خمتلفة من القوانني اليت تنص بصفة عامة على سبل انت         ،الدسـتورية الـواردة أعـاله     
 .أو إدارية/و

ومـن أمثلة ذلك على الصعيد االحتادي، أن احلماية الدستورية اليت تكفلها فقرة املساواة يف احلماية من التعديل                   -١٣٣
الـرابع عشـر، ضد التمييز من حكومات الواليات بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي قد انطبقت على احلكومة                    

وأكملها أيضا عدد من القوانني األساسية االحتادية، من بينها قانونا احلقوق املدنية            . ل اخلامس االحتاديـة بواسـطة التعدي    
اللذان حيميان حقوق امللكية وحرية التعاقد ويتيحان سبل انتصاف احتادية لألفراد الذين يتعرضون              (١٨٧١ ١٨٦٦لعامي  

الذي يضمن ( ١٩٦٤انون احلقوق املدنية لعام   ، وق )"بظاهر القانون "لتميـيز غـري قـانوين من جانب أشخاص يعملون           
، )املسـاواة يف املعاملة يف األماكن املفتوحة للجمهور، وعدم التمييز يف الربامج املمولة احتاديا، وعدم التمييز يف التوظيف                 

 ١٩٦٨، وقانون اإلسكان العادل لعام      )الذي ألغى شروط التصويت التمييزية    ( ١٩٦٥وقـانون حقـوق التصويت لعام       
أما يف جمال التمييز بني اجلنسني، فإن األفراد يفيدون باملثل من           . )الذي نص على احلق يف التحرر من التمييز يف اإلسكان         (

األجر املتكافئ مقابل العمل    ( ١٩٦٣صـور احلماية الواردة يف فقرة املساواة يف احلماية، وقانون املساواة يف األجور لعام               
، وتعديالت  )عدم التمييز يف ممارسات وسياسات االستئجار والتوظيف      ( ١٩٦٤نية لعام   ، وقانون احلقوق املد   )املتكافـئ 
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املساواة وعدم  (، وقانون املساواة يف الفرص االئتمانية       )اليت تضمن املساواة بني اجلنسني يف التعليم      ( ١٩٧٢التعلـيم لعام    
، )دم التمييز يف اإلسكان والعقارات والسمسرة     ع(، وقانون اإلسكان العادل     )قراض االئتمان واإل  إىلالتميـيز يف الوصول     

 وقانون استخدام األرض يف أغراض دينية واألشخاص املودعني يف          ١٩٧٨والقـانون املـتعلق بالتميـيز يف احلمل لعام          
الذي حيظر  ( ١٩٦٧ويتـيح احلماية من التمييز بسبب السن قانون التمييز يف االستخدام بسبب السن لعام               . مؤسسـات 
وينص قانون  . ) التوظـيف ضد العمال أو مقدمي طلبات العمل الذين يبلغون أربعني عاما من العمر أو أكثر                التميـيز يف  

ورغم .  على محاية األشخاص املعوقني عقليا يف مرافق الدولة١٩٨٠احلقوق املدنية لألشخاص املودعني يف مؤسسات لعام      
 جمموعة  ذ وقت طويل يف اخلدمة االحتادية، فقد أضيفت مؤخراً        أنـه قد مت توفري احلماية من التمييز لألشخاص املعوقني من          

 الذي حيظر التمييز ضد األفراد      ١٩٩٠ بكثري من صور احلماية مع سن قانون األمريكيني املعوقني لعام            هامة وأوسع نطاقاً  
ويفرض قانون احلقوق   . وإدارات حكومات الواليات واحلكم احمللي، والنقل العام      واإلسكان العام،   املعوقني يف التوظيف،    

 على القبائل مطالب أساسية من قبيل محاية حرية التعبري، وحرية ممارسة الديانة، واتباع              ١٩٦٨ لعـام    للهـنود املدنـية   
 .اإلجراءات القانونية الواجبة واملساواة يف احلماية

اية وتعزيز احلقوق واحلريات    دارية الذاتية حلم  واعـتمدت معظم الواليات واملدن الكربى قوانينها وخمططاهتا اإل         -١٣٤
وتعكـس احلماية املتوافرة يف القوانني األساسية للواليات، يف معظم احلاالت، صور احلماية اليت ينص عليها                . األساسـية 

وحتمي دساتري الواليات وقوانينها األساسية بصفة عامة من التمييز يف          . دسـتور الواليـات املـتحدة والقانون االحتادي       
ومن أمثلة ذلك، القانون األساسي ملينسوتا الذي حيظر التمييز يف مبيعات           . ظيف واإليواء واالئتمان والتعليم   اإلسكان والتو 

وُتجّرم والية . )١٩٩٢ (S 363.03ون األساسي ملينسوتا ـالقان. نـن الباطـا مـاملسـاكن أو تأجريهـا أو تأجريه  
. فصله منها ألسباب متييزية، أو التمييز يف التعليم       ماساشوسـتس حبكـم القانون رفض استخدام شخص ما يف وظيفة أو             

Mass. Ann. Law ch. 151B, S4; ch. 151C, S 1) أحراراً"وتشـترط كاليفورنيا أن يكون مجيع األشخاص  . )١٩٩٣ 
  Cal. Civ. Code S 51. ، واالمتـيازات، واملـرافق، واملسـتحقات وخدمـات املؤسسات التجارية    السـكن يف " ومتسـاويني 

 . لتكساس وشروحها  املراجعةالقوانني األساسية   . وحتظـر تكسـاس التميـيز يف مـنح االئتمان أو القروض           . )١٩٩٣(
Tex. Rev. Civ. Stat. Ann. art. 5069-207) ١٩٩٣.( 

 حاالت الطوارئ/عدم التقيد

لعمليات العادية  ال ينص دستور الواليات املتحدة وال قوانينها على إعالن حالة طوارئ عامة يترتب عليها وقف ا                -١٣٥
على العكس من ذلك، فإن الدستور حيمي املطلب الرئيسي لقيام          و. احلقوق األساسية ب عدم التقيد لـلحكومة أو إباحـة      

ة واملدنية األساسية يشـكل مجهوري للحكم، والوظائف العامة لألفرع الثالثة للحكومة االحتادية، ومعظم احلقوق السياس       
 . فهي تظل سارية يف مجيع األوقات، حىت يف حاالت األزماتاليت يتمتع هبا األفراد، ومن مث

 من املادة   ٩ من الفرع    ٢إذ ينص البند    . ويتعلق االستثناء الوحيد من هذه القاعدة بامتياز اإلحضار أمام احملكمة          -١٣٦
الت التمرد أو   اـي ح ـإال إذا جاز أن تتطلب السالمة العامة ذلك ف        "األوىل مـن الدستور على عدم وقف هذا االمتياز          

 Ex Parte Bollman, 8 U.S. 74, 101 انظر. ازـف هذا االمتيـي وقـوُيعترب الكونغرس صاحب السلطة ف". زوـالغ

 وقـد أوقـف الرئـيس ليـنكولن االمتيـاز أثنـاء احلرب األهلية لكنه التمـس ترخيـص الكونغرس هبذه                  .(1807)
 كبري قضاةوجد  (Ex parte Meeryman, 17 Fed. Cas. 144 (No. 9487) (C.C.D. Md. 1861) انظر اإلجــراءات  
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ومل يوقف هذا االمتياز سوى ثالث مرات منذ ذلك التاريخ، وذلك           . )جيمس تاين أن إجراء لينكولن باطل      الرابعة   الدائرة
 .عقب قانون للكونغرس يف كل حالة

ولكن . سلحة ألغراض إنفاذ القوانني احملليةوهناك على الصعيد الوطين، حظر قانوين عام على استخدام القوات امل   -١٣٧
الرئـيس خمـول يف ظروف حمددة بأن يأمر باستخدام القوات االحتادية ملساعدة الدولة والسلطات احمللية يف السيطرة على       

ت  أن يعلن حالة الطوارئ فيما يتعلق حباال       وميكن للرئيس أيضاً  . نفاذ القانون االحتادي  إالعـنف وقمع حاالت العصيان و     
، ويتيح ذلك للحكومة االحتادية تقدمي      ) يف حالة وقوع زلزال أو إعصار أو فيضان أو جفاف          وذلك مثالً (الكوارث احمللية   

ولكن . ىل حكومات الواليات واحلكومات احمللية واىل األفراد من ضحايا األزمة         إغاثة من الكوارث واملساعدة الطارئة      إلا
 التدخل يف مسؤوليات الفرعني التشريعي أو القضائي من احلكومة االحتادية أو جتاوز             هذه القوانني ال تبيح للفرع التنفيذي     

 .سلطة الواليات

وتسـمح قوانني أساسية أخرى لرئيس اجلمهورية بإعالن حاالت طوارئ وطنية فيما يتعلق بالشؤون اخلارجية                -١٣٨
ت دولية يفرضها جملس األمن التابع لألمم املتحدة أو     ، لتنفيذ عقوبا  مما يتيح األساس مثالً   (والصـفقات االقتصادية الدولية     

ويف حني تبيح هذه القوانني فرض عقوبات مدنية وجنائية على األنشطة احملظورة، فهي تظل              . )سلطة دولية خمتصة أخرى   
 . حقوق اإلنسان األساسية أو تبيح التدخل يف املسار العادي لعمل احلكومةتقيد بالقيود الدستورية وال رهناً

حكام الواليات وعمد املدن واملسؤولني     ( لقانون الواليات والقانون احمللي، يباح عادة للسلطات املسؤولة          وطبقاً -١٣٩
 بغية االستجابة حلاالت   "األمن العام لسلطة   "جراءات الطوارئ طبقاً  إ اختاذ طائفة واسعة النطاق من       )التنفيذيني للمقاطعات 

استجابة وفرض حجر صحي    طريق فرض حظر التجول يف حاالت القالقل املدنية،         وذلك على سبيل املثال عن      (الطوارئ  
مقصورة على  " األمن العام سلطة  "ويف حني أن    . )لالهـتمامات الصـحية العامة، وتقييد استخدام املياه يف حالة اجلفاف          

وهكذا . ية على النطاق االحتاديجراءات اليت تتخذ مبوجبها ينبغي أال ختل باحلقوق احملمإلالواليات مبوجب الدستور، فإن ا
حيتفظ األفراد باحلماية وحبقوق اإلنسان الدستورية املكفولة هلم يف مجيع األوقات وميكنهم الطعن يف أية ممارسة من سلطة                  

 ختضع لفحص  - على أي مستوى     - وكقاعدة عامة، فإن ممارسات سلطة الطوارئ من احلكومة       . الطـوارئ أمام احملاكم   
 ;Amy Warwick 67 U.S. 635 (1863)،انظر على سبيل املثال.  مـا أخلت حبقوق األفراد وحرياهتم قضـائي دقـيق إذا  

Toyosaburo Korematsu v. United States, 323 U.S. 214 (1944) .   غـري أنـه يندر أن تبطل احملكمة العليا للواليات
 .Youngstown Co. v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952) انظر. املتحدة إجراءات رئاسية اختذت يف حاالت الطوارئ

  السلطات املسؤولة-باء 

 الثالثة مجيعها املسؤولية عن محاية وتعزيز احلقوق األساسية مبوجب          الفروعيف نطاق احلكومة االحتادية، تتقاسم       -١٤٠
 العدل،  وزارةق  ويف نطا . ورئيس اجلمهورية مسؤول عن إنفاذ القانون     . دسـتور الواليـات املتحدة وقوانينها األساسية      

وهي تشمل خمتلف   . تـتحمل شعبة احلقوق املدنية املسؤولية األساسية عن اإلنفاذ الفعال لقوانني احلقوق املدنية االحتادية             
 عن قوانني أساسية جنائية حمددة حتظر احلرمان املتعمد من احلقوق الدستورية  قوانـني احلقوق املدنية املذكورة أعاله فضالً      

 الذين يعملون متذرعني بسلطة قانونية فعلية أو ظاهرية أو عن طريق التآمر أو االستخدام باإلكراه، أو                 بواسـطة املوظفني  
 معنية باحلقوق   فروعوعالوة على ذلك، توجد يف معظم الوكاالت األخرى         . الـتدخل بالعنف يف األنشطة احملمية احتادياً      

 .هااملدنية مكلفة بإنفاذ شؤون احلقوق املدنية يف نطاق سلطت
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وتقوم جلنة الواليات املتحدة املعنية باحلقوق املدنية، وهي وكالة مستقلة منشأة مبوجب قانون أساسي يف نطاق                  -١٤١
الفـرع التنفـيذي، جبمع ودراسة املعلومات املتعلقة بالتمييز أو باحلرمان من املساواة يف احلماية القانونية بسبب العرق أو    

 إقامة العدل يف جماالت من قبيل حقوق التصويت،         يفلسن أو اإلعاقة أو األصل القومي أو        اللون أو الديانة أو اجلنس أو ا      
 القوانني االحتادية وفعالية    وهي تقّيم أيضاً  . سكانإلوإنفاذ قوانني احلقوق املدنية، وتكافؤ الفرص يف التعليم، والتوظيف، وا         

وتقدم اللجنة  . بادل املعلومات املتعلقة باحلقوق املدنية    الـربامج احلكومـية لتكافؤ الفرص وتعمل مبثابة مكتب لتجميع وت          
 .لكونغرس الوقائع املكتشفة والتوصيات ولكنها ال تتمتع بسلطة تنفيذية مستقلةوللرئيس اجلمهورية 

تعمل ووكالة مستقلة يف نطاق الفرع التنفيذي،       هي  كذلـك فإن جلنة الواليات املتحدة لتكافؤ فرص التوظيف           -١٤٢
ىل العرق أو اللون أو الديانة أو اجلنس أو األصل القومي أو اإلعاقة أو السن يف مجيع جماالت                  إ  التمييز استناداً  للقضاء على 
ىل األدلة اجملّمعة، وحتاول     إ ىل قرارات حمددة استناداً   إوجتـري اللجنة حتريات بصدد ادعاءات التمييز، وتصل         . التوظـيف 

، وتقدم برامج مساعدة طوعية ألرباب العمل وللنقابات العمالية ومنظمات          التوفيق لدى حدوث التمييز، وترفع الدعاوى     
وهلذه اللجنة مسؤولية اإلشراف على مجيع أنشطة االمتثال والتنفيذ فيما يتعلق بتكافؤ فرص التوظيف              . اجملـتمعات احمللية  

 . ضد األفراد املعاقنيفيما بني املوظفني ومقدمي طلبات التوظيف على الصعيد االحتادي، مبا يف ذلك التمييز

فعلى صعيد  . وعلى صعيدي الواليات واحملليات، توجد خمططات وآليات خمتلفة حلماية وتعزيز احلقوق األساسية            -١٤٣
الواليـة، عادة ما تتوافر مسؤولية اإلنفاذ يف مكتب املدعي العام أو يف مكاتب مستقلة للحقوق املدنية واإلنسانية داخل                   

وتشمل األمثلة جلنة ماساشوسيتس ملناهضة التمييز، وإدارة إلينوي حلقوق         .  صعيد املقاطعة  حكومـة الواليـة أو عـلى      
 وإدارة كاليفورنيا لإلنصاف يف التوظيف واإلسكان، وجلنة )إلينوي(اإلنسـان، وجلـنة حقوق اإلنسان يف مقاطعة كوك     

 ملعاجلة قضايا احلقوق املدنية اناًكما أنشأت حكومات كثري من املدن الكربى مكاتب أو جل    . تكسـاس حلقـوق اإلنسان    
ويقوم البعض اآلخر   . فبعضها يركز على إنفاذ قوانني عدم التمييز يف اإلسكان والتوظيف         . وتتباين هذه املنظمات  . والتمييز

 وتشمل األمثلة جلنة حقوق اإلنسان يف     . بتسهيل تنمية اجملتمعات احمللية ووضع استراتيجيات ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان         
 للعالقات اإلنسانية، وجلنة العالقات اإلنسانية يف لوس أجنليس         )إلينوي( وجلـنة شـيكاغو      )ماساشوسـيتس (بوسـطن   

 .)تكساس( وجلنة حقوق اإلنسان يف أوسنت )كاليفورنيا(

. دة يف ضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان داخل الواليات املتح          هاماً  دوراً وتلعب املنظمات غري احلكومية أيضاً     -١٤٤
 عن إتاحتها حمافل لتكوين مواقف مدروسة بصدد التطورات القانونية واملسائل           وتتيح جتمعات مهنية اخلربة القانونية فضالً     

عديد من املنظمات اخلاصة اليت متثل مصاحل متنوعة ودوائر هلا اهتمامات خاصة املتعلقة باهتمامات حقوق اإلنسان، وهناك 
) منها العرق والدين واجلنس وامللكية اخلاصة واألطفال واملعوقون والسكان احملليون          (حبقـوق اإلنسـان واحلقوق املدنية     

 .تشارك بنشاط يف حبث وتطبيق قوانني حقوق اإلنسان واحلقوق املدنية اليت تتصل بدوائرها

  سبل االنتصاف-جيم 

نتهاكات املدعاة للحقوق يـنص قـانون الواليـات املتحدة على سبل واسعة النطاق للتظلم واالنتصاف من اال     -١٤٥
إذ . ىل احملكمة إوأول سبيل، ما مل تكف سبل االنتصاف اإلدارية لتحقيق النتيجة املرجوة، هو اللجوء              . واحلريات األساسية 

نه قد ُحرم من حق يتمتع حبماية دستورية أن يطالب هبذا احلق مباشرة يف دعوى قضائية أمام                 أجيـوز ألي شخص يدعي      
" إجراء من الوالية"وباإلضافة إىل ذلك، فإنه يف احلاالت اليت تتضمن . واليات أو أمام حمكمة احتادية   حمكمـة من حماكم ال    
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، جيوز للشخص املتضرر أن يطالب بتعويضات مدنية وكشف الظلم مبوجب أمر         " قانون الوالية  لظاهر"إجراءات ختضع   أو  
 § .U.S.C 42 ،١٨٧١ون احلقوق املدنية لعام زجـري قضائي ضد الفرد املسؤول عن إنكار احلقوق وذلك مبوجب قان 

وجتوز مقاضاة املوظفني االحتاديني للحصول على تعويضات مبوجب أحكام الدستور مباشرة، وال يرهتن ذلك إال               . 1993
 .باملبادئ املختلفة املتعلقة باحلصانة من املسؤولية

ُترفع يف  سطة إجراءات إدارية أو دعاوى مدنية       وتـنص كـثري من القوانني األساسية االحتادية على التطبيق بوا           -١٤٦
ن يتخذ هذا   أ الواليات إجراءات قضائية ميكن مبوجبها الطعن يف أي إجراء رمسي، وإن جاز              مجيعوتوجـد يف    . احملكمـة 

 .)"التماس إعادة النظر"مثل (اإلجراء أمساء خمتلفة 

رس على ذلك، أن ترفع دعاوى مدنية الختاذ إجراء         وجيوز للحكومة االحتادية، يف احلاالت اليت نص فيها الكونغ         -١٤٧
وتلك هي احلال، على سبيل املثال، فيما يتعلق بقوانني         . بصـدد أفعال أو أمناط للسلوك تنتهك بعض احلقوق الدستورية         

ملدنية وهكذا، فإن بوسع املدعي العام أن يرفع قضايا مبوجب قانون احلقوق ا           . احلقوق املدنية األساسية اليت نوقشت أعاله     
لألشخاص املودعني يف مؤسسات للمطالبة حبقوق األشخاص املودعني كرهاً يف سجون أو أماكن احتجاز أو مستشفيات                

 خيّول للمدعي العام رفع قضايا لتأييد       ١٩٦٥وباملثل، فإن قانون حقوق التصويت لعام       . أو مؤسسـات للمتخلفني عقلياً    
 للحكومة االحتادية أن تالحق جنائياً االنتهاكات لبعض احلقوق      وجيوز أيضاً  .احلق يف التصويت دون متييز يستند إىل العرق       

املدنـية، ومـن بينها على سبيل املثال احلرمان من احلق يف اإلجراءات القانونية املالئمة عن طريق إساءة استخدام سلطة                    
اوى جنائية ضد املتهمني باستخدام  للحكومة رفع دعوجيوز أيضاً. الشـرطة وحاالت التواطؤ للحرمان من احلقوق املدنية     

 . أو ضد املتهمني باالجتار بالبشري شخصأالقوة أو التلويح باستخدام القوة بغية انتهاك حقوق 

 يعتقد أنه غري    )مثل اختيار احمللفني  (وجيـوز ألي شخص حياكم مبوجب قانون أساسي أو طبقاً إلجراء حكومي              -١٤٨
وميكن حتقيق ذلك يف سياق دعاوى احتادية أو دعاوى داخل          . من دفاعه ن يطعـن يف هـذا القانون كجزء         أدسـتوري   
وبوسع أي . وميكن حىت يف الدعاوى املدنية أن يقدم املتهم طعناً دستورياً يف القانون الذي يشكل أساس القضية           . الواليات

ستورية، وإن كان ينبغي عادة     حمكمـة، من أدىن حمكمة يف الواليات املتحدة إىل حمكمتها العليا، النظر يف دعوى عدم الد               
 الطعن يف االحتجاز طبقاً لقانون ُيعتقد أنه غري دستوري أو نتيجة            وميكن أيضاً . إثارهتا يف أسرع فرصة إن أريد النظر فيها       

 ويتاح أيضاً . أو حمكمة احتادية  / حمكمة الوالية و   أمام دستورياً مبوجب أوامر إحضار قضائية       إلجراء يّدعى بأنه ينتهك حقاً    
 أو على صعيد الوالية، أو يف حالة أحكام اإلدانة االحتادية،           احتاديةبدرجة حمدودة، التظلم بعد اإلدانة طبقاً ألوامر إحضار         

 .وتوجد يف مجيع الواليات سبل انتصاف مماثلة كجزء من إجراءاهتا اجلنائية. مبوجب طلب لإلعفاء من احلكم

 نسانإلصكوك حقوق ا -دال 

  األطرافاملعاهدات املتعددة

 :نسان املتعددة األطراف التاليةإلالواليات املتحدة طرف يف الوقت احلايل يف صكوك حقوق ا -١٤٩

 االتفاقية اخلاصة بالرق وبروتوكول تعديل هذه االتفاقية؛ � 

 االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وجتارة الرقيق واألعراف واملمارسات الشبيهة بالرق؛ � 
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  بوضع الالجئني؛اصاخلالربوتوكول  � 

 اتفاقية البلدان األمريكية املتعلقة مبنح احلقوق السياسية للمرأة؛ � 

 احلقوق السياسية للمرأة؛ب املعنيةاالتفاقية  � 

 اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها؛ � 

  بشأن إلغاء السخرة؛١٠٥اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  � 

 ؛ويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد الد � 

  ؛نسانية أو املهينةإاتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال �

 ؛االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري �

طفال واإلجراءات الفورية    بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األ      ١٨٢اتفاقـية منظمة العمل الدولية رقم        �
 للقضاء عليها؛

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة؛ �

الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف  �
 .املواد اإلباحية

 :اليات املتحدة على معاهدات حقوق اإلنسان املتعددة األطراف التالية وإن مل تصدق عليها بعدكما وقّعت الو -١٥٠

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ �

 االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان؛ �

 .اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة �

مبا فيها معاهدات قنصلية    ( ذلـك، دخلـت الواليـات املتحدة يف كثري من املعاهدات الثنائية              وباإلضـافة إىل   -١٥١
 تنطوي على أحكام تضمن حقوقاً وصوراً خمتلفة من احلماية لرعايا بلدان أجنبية       )ومعـاهدات للصداقة والتجارة واملالحة    

 عاهدات مباشرة أمام حماكم الواليات املتحدة     وميكن يف بعض احلاالت االحتجاج هبذه امل      . عـلى أسـاس املعاملـة باملثل      
 .هلذا الغرض
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 املعاهدات باعتبارها قانوناً

إن املعاهدات املصّدق عليها على النحو الواجب هي معاهدات ملِزمة للواليات املتحدة باعتبارها مسألة للقانون                -١٥٢
 سيتوقف على األحكام احملددة للمعاهدة، مبا فيها أية         إن امتالك معاهدة بعينها لقوة القانون احمللي، وإىل أي مدى،         . الدويل

فمثالً ليست كل أحكام املعاهدات تنشئ حقوقاً فردية        . حتفظـات أو تفامهات أو إعالنات صادرة عن الواليات املتحدة         
هدة حقاً فردياً   ويف بعض احلاالت اليت ال مينح فيها حكم بعينه من أحكام املعا           . نـافذة قانوناًَ يف حماكم الواليات املتحدة      

 .نافذاً قانوناً، جيوز للحكومة االحتادية أن تسن تشريعاً منفذاً مينح هذا احلق كوسيلة لتنفيذ حكم املعاهدة

ومـن الناحـية التارخيـية، كـان حيدث جدل سياسي حملي كبري عندما ينشأ احتمال استخدام سلطة التعاهد              -١٥٣
بأن سلطة املعاهدة ال حيد منها نطاق   ورغم أنه قد مت التسليم      . و القانون احمللي  الدسـتورية إللغاء أو إبطال قانون الوالية أ       

الركون ، فقد اعترب البعض أن )Missouri v. Holland, 252 U.S. 416 (1920) انظر( سلطة الكونغرس على األمور احمللية
ق الواليات املكّونة للدولة، واملقصورة تدخالً يف حقويعد  قانون الواليات أو القانون احمللي إلجهاض هـذه السـلطة     إىل

وبناء عليه، كان التوقع هو إجناز أي تغيريات يف قانون الواليات املتحدة يتطلبها التصديق على               . علـيها مبوجب الدستور   
 .معاهدة عن طريق املسار التشريعي العادي

. Reid v. Covert, 354 U.S. 1 (1957). متطلبات الدستورمع  وجيـب أيضـاً أن تتسق املعاهدات والقوانني    -١٥٤
وهكذا، فإن الواليات املتحدة ال تستطيع أن تقبل أي التزام تعاهدي حيد من احلقوق احملمية دستورياً، كما هو احلال فيما                    

 وتكوين اجلمعيات   التعبري من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، الذي يتعدى على حرية             ٢٠يـتعلق باملادة    
 .التعديل األول للدستورب كفولةامل

وبـناء عليه، فإن الكونغرس لدى تقدميه للنصح واملوافقة بالتصديق على معاهدة تتعلق حبقوق األفراد، ينبغي أن                  -١٥٥
 لة اتساقها مع قوانني الواليات والقوانني االحتادية القائمة، سواء علىأيـويل حبـثاً دقيقاً لألحكام احملددة يف املعاهدة وملس        

وعندما تتعارض عناصر أو بنود من أي معاهدة مع الدستور، فمن الضروري أن تبدي              . الصـعيد الدستوري أو القانوين    
الواليات املتحدة حتفظات على هذه العناصر أو البنود، وذلك ببساطة ألن رئيس اجلمهورية والكونغرس ال ميلكان سلطة                 

وري أن تسجل الواليات املتحدة فهمها حلكم معني أو ألحد          ويف بعض احلاالت، رئي أن من الضر      . جتـاوز الدسـتور   
 . عن الكيفية اليت تعتزم هبا تطبيق هذا احلكم أو التعهدالتعهدات يف معاهدة، أو أن تصدر إعالناً

 التنفيذ

 من عـندما يتطلب األمر تنفيذ االلتزامات التعاهدية للواليات املتحدة، فهي عادة ما تسن تشريعات تنفيذية بدالً      -١٥٦
وهكذا على سبيل املثال، فقد اعتمد كونغرس الواليات املتحدة         ". قابلة للتنفيذ يف حد ذاهتا    "االعتماد على املعاهدة لتكون     

 18، املرّمزة باعتبارها ١٩٨٧ لعام باإلبادة اجلماعية قانون تنفيذ االتفاقية املتعلقة باإلبادة اجلماعيةلتنفيذ االتفاقية املتعلقة 

U.S.C. § 1091-93.  ًجتاه معاهدات معينة الواليات املتحدة ممارسة  من هذا النوع، فإن  وعـندما يتطلـب األمر تشريعا
وهلذا السبب، فقد امتنعت الواليات املتحدة على سبيل        . متثلت يف سن التشريع الالزم من قبل إيداع صك تصديقها عليها          

ب، رغم أن جملس الشيوخ قد أعطى نصحه وموافقته بالتصديق      التعذي مناهضةيداع صك تصديقها على اتفاقية      إاملثال عن   
 .١٩٩٤مايو / إال يف أيارالالزمومل يوافق الكونغرس على التشريع التنفيذي . ١٩٩٠على هذه املعاهدة يف عام 
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بالفعل على أن الواليات املتحدة ال تعتقد أنه من الضروري اعتماد تشريع تنفيذي إذا ما كان القانون احمللي ينص  -١٥٧
ففي حني كان .  التعذيب حالة توّضح ذلكمناهضةومرة أخرى، متثل اتفاقية  . عـلى حنـو كاف على متطلبات االتفاقية       

 على أفعال التعذيب اليت تقع خارج        جنائياً التصـديق ينتظر سن التشريع الذي يعطي حملاكم الواليات املتحدة اختصاصاً          
انون الواليات املتحدة، فإنه مل ُيقترح تشريع جديد فيما يتعلق بالتعذيب يف            أراضـيها واليت مل تكن مشمولة من قبل يف ق         

نطاق الواليات املتحدة ألن قانون الواليات املتحدة كان حيظر بالفعل على مجيع املستويات أفعال التعذيب يف نطاق املعىن                  
 الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     العهدليت ضمنها    إىل أن احلقوق واحلريات األساسية ا      وباملثل، ونظراً . الذي تقصده االتفاقية  

 كانت تتمتع باحلماية منذ وقت طويل كمسألة        )باستثناء تلك احلقوق اليت حتفظت عليها الواليات املتحدة       (والسياسـية   
. حمللياحتادية، مل يتجه الرأي إىل ضرورة اعتماد تشريع تنفيذي خاص إلنفاذ أحكام العهد يف القانون اودسـتورية قانونية    

 بعد أن أعطى جملس الشيوخ نصحه       ١٩٩٢وبـناء عليه فقد مت التصديق على هذه املعاهدة اهلامة حلقوق اإلنسان يف عام               
 . بوقت قصريوموافقته على ذلك

  اإلعالم واإلعالن- رابعاً

وتنشر . دةتـتوافر بسـهولة املعلومات املتعلقة مبعاهدات حقوق اإلنسان ألي شخص مهتم يف الواليات املتح               -١٥٨
  فيها، وذلك أوالً   احلكومة االحتادية مجيع املعاهدات، مبا فيها معاهدات حقوق اإلنسان، اليت تكون الواليات املتحدة طرفاً             

اليت تصدر يف   ) UST( وبعد ذلك يف سلسلة معاهدات الواليات املتحدة         (TIAS)يف سلسلة املعاهدات واالتفاقات الدولية      
 فيها، تعرف  قائمة شاملة جبميع املعاهدات اليت تكون الواليات املتحدة طرفاً  اخلارجية سنوياً وتنشر وزارة   . عـدة جملدات  

ويضمن الشرط الدستوري بأن يعطي جملس الشيوخ نصحه وموافقته بالتصديق على مجيع            ). (TIFباسم املعاهدات النافذة    
 إحالة املعاهدة بشكل رمسي من رئيس       املعـاهدات وجـود سـجل عام للدراسة اليت جرت لالتفاقية، عادة ما يتضمن             

لجنة العالقات اخلارجية يف جملس الشيوخ، وتقرير اللجنة        لاجلمهورية إىل جملس الشيوخ، وحمضر جلسة االستماع العامة         
 .، إىل جانب اإلجراءات اليت اختذها جملس الشيوخ نفسهبكامل أعضائهإىل جملس الشيوخ 

سواء كانت الواليات املتحدة قد     (نصوص مجيع معاهدات حقوق اإلنسان       احلصول بسهولة على     وميكـن أيضاً   -١٥٩
هنا ُتنشر يف العديد من الطبعات اجملّمعة غري        إ من احلكومة أو من أية مكتبة عامة أو خاصة، حيث            )صـدقت عليها أم ال    

 األمم املتحدة   جمموعة واسع    على نطاق  توافر أيضاً تو.  يف قواعد البيانات احملوسبة األساسية     احلكومـية، وهي تتوافر أيضاً    
 .(ST/HR/1)للصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

ورغـم أنه ال يوجد يف الواليات املتحدة منهج تعليمي وطين، فإن التثقيف يف جمال احلقوق الدستورية واملدنية                   -١٦٠
. ية والثانوية، حىت مرحليت الكلية واجلامعة     والسياسية األساسية جيري يف مجيع مراحل النظام التعليمي، من املدارس االبتدائ          

وتـدرج معظـم مؤسسات التعليم العايل، العامة واخلاصة، مناهج عن القانون الدستوري يف أقسامها املخصصة للعلوم                 
والقانون الدستوري مادة إلزامية يف مناهج املعاهد القانونية، وتقدم معظم معاهد القانون اآلن             . احلكمنظم  السياسـية أو    

وتتضمن مناهج  .  يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، وقانون عدم التمييز واجملاالت ذات الصلة            أو متخصصاً   عالياً تعلـيماً 
وقد مت نشر العديد    .  األساسية  يف القانون الدويل يشمل قانون حقوق اإلنسان        تعليمياً  منهجاً كـل املعاهد القانونية تقريباً    

كما تسهم  . ال، تشمل مالحق وثائقية تتضمن نصوص أهم صكوك حقوق اإلنسان         مـن الكتـب الدراسية يف هذا اجمل       
اجلماعـات غـري احلكومية العديدة املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة، واليت تعمل حبرية، يف إذكاء                   

 .اجلماهري للحقوق واملعايري احمللية والدوليةبني الوعي والفهم 
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صفة خاصة بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، فقد مت نشر اإلحالة األصلية للمعاهدة             وفيما يتعلق ب   -١٦١
رسالة من رئيس مجهورية الواليات املتحدة حييل هبا أربع معاهدات تتعلق حبقوق            ( ٨٧٩١إىل جملـس الشـيوخ يف عام        

 نشر حمضر البحث الذي ومت أيضاً. )Exec E, 23 Feb 1978الكونغرس اخلامس والتسعني، الدورة الثانية، إىل اإلنسـان  
 102d Cong., 1st Sess., 21انظر جلسة االستماع أمام جلنة العالقات اخلارجية جمللس الشيوخ (أجـراه جملس الشيوخ  

Nov. 1991, S. Hrg. 102-478 ،؛ تقرير جلنة العالقات اخلارجية جمللس الشيوخExec. Rept. 102-23, 24 March 1992; 

102 Cong. Rec. S4781-4784 (daily ed. 2 April 1992) .ًنشر النص الكامل للمعاهدة يف الصحيفة الرمسية ومت أيضا 
كما أرسلت نسخ من  )Federal Register 45934-45942, No. 167, 31 Aug. 1993 58انظر (لـلحكومة االحتادية  

يات املتحدة، مع طلب توزيعها على نطاق واسع على املوظفني           لكل والية ووحدة مكونة للوال     العامنيالعهد إىل املّدعني    
وشارك موظفون .  إىل رابطات احملامني يف الواليات أن الواليات املتحدة قد صدقت على نص املعاهدة             وُنقل أيضاً . املعنيني

 .يات املتحدةحكوميون يف عدد من املناقشات يف اجتماعات أكادميية ومهنية لتسليط الضوء على أمهية تصديق الوال

، فقد مت التماس املشورة واإلسهام من منظمات غري حكومية خمتلفة ومن غريها من املهنيني العاملني يف                 وأخـرياً  -١٦٢
جمـال حقـوق اإلنسـان وكانا موضع حبث لدى إعداد هذا التقرير، وسيوّزع التقرير على نطاق واسع على اجلمهور                    

 .ات احملامني ومنظمات حقوق اإلنسانبواسطة اجلماعات املهتمة من قبيل رابطو

- - - - - 


