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من الواليات املتحدة األمريكية إىل تقرير الفريق العامـل         مقدمة  إضافة      
كيـة  املعين باالستعراض الدوري الشامل، الواليـات املتحـدة األمري        

)A/HRC/16/11(  
 توصية اليت   ٢٢٨التوصيات البالغ عددها    بتأَنٍّ  استعرضت حكومة الواليات املتحدة       -١

وهذا الرد هو جتـسيد ملـسعانا الـدائم،         . وردت أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل     
  .حتاد أكمل على النحو املنصوص عليه يف دستورناحتقيق اإىل بالتشاور مع اجملتمع املدين، 

بـشكل عـام، يف تـشرين        ،توصيات ودرجة تعقيدها، فقد أجبنـا     ونظراً لعدد ال    -٢
هذه اإلضافة  تتناول  وعلى غرار ذلك    . ، مناقشني التوصيات ضمن فئات    ٢٠١٠نوفمرب  /الثاين

  .التوصيات ضمن فئات، وسُتستكمل يف عرضنا الشفوي
فبعض التوصيات تطالبنا   . إن املقصود من متتع توصية ما بدعمنا أمر حيتاج إىل تفسري            -٣

بتحقيق شيء مثايل كإهناء التمييز أو وحشية الشرطة والبعض اآلخر يطالبنا باختاذ إجراء ليس              
متاماً حتت سلطة جهازنا التنفيذي االحتادي، مثل اعتمـاد تـشريعات أو التـصديق علـى               

منا أو  فهذه التوصيات حتظى بـدع    . اتمعاهدات بعينها أو اختاذ إجراء على مستوى الوالي       
حتظى بدعمنا جزئياً، عندما نشاطر املثل الذي تعرب عنه ونسعى جاهدين إىل حتقيق أهدافها،   

أبداً بيد أننا نعترف، يف الواقع، بأن الواليات املتحدة قد ال حتقق متاماً             . ونعتزم مواصلة ذلك  
قيام بشيء قمنا   وال مانع لدينا أيضاً من دعم توصية لل       . ما هو وارد يف التوصية باملعىن احلريف      

ننـا نؤيـد    أبه أصالً وننوي مواصلة القيام به، دون أن يعين ذلك، بأي حال من األحوال،               
  .توصية تقلل من شأن النجاح الذي حققته جهودنا املستمرة

 غري دعاءات أو فرضيات وقائعيةهتا افتراضات وااوقد أضافت بعض البلدان إىل توصي   -٤
نقرر مـا  ويف هذه احلاالت، .  االستعراض الدوري الشامل ، يتناىف بعضها وروح عملية    دقيقة

حتقيـق اهلـدف     أو    احملدد اإلجراءاختاذ  نؤيد توصية ما من خالل جتاوز اجلدل إىل         إذا كنا   
 أو  ، فإننا نعين أننا ندعم اإلجراء     مثل هذه التوصيات  " ندعم جزئياً "وعندما نقول إننا    . املقترح
  .االدعاء االستفزازي املَبطَّن يف التوصية أو املقترح لكننا نرفض االفتراضاهلدف 

  احلقوق املدنية والتمييز    
  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٥

  .١٩٨ و١٩١ و١٦٧ و١١٦ و١١٤التوصيات  •
 نوافق على أنه ينبغي أال يواجه أي شـخص العنـف أو التمييـز يف                ،٨٦التوصية   •

جلنسي أو وضعه كشخص ميـارس       امليل ا  على أساس الوصول إىل اخلدمات العامة،     
  .البغاء، وفقاً ملا تقترحه هذه التوصية
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حتاد اال منلك تشريعات واستراتيجيات شاملة على مستوى        ،١١١ و ١٠٧التوصيتان   •
ونعمل بنشاط لتحسني إعمـال     . وعلى مستوى الواليات ملكافحة التمييز العنصري     

  .وتنفيذ هذه القوانني والربامج
العـرق أو األصـل   إساءة استخدام  -ألن التنميط  ،٢١٩ و ١٠١ و ٦٨التوصيات   •

 هو أمر حمظور مبوجب دسـتور الواليـات املتحـدة           -اإلثين أو الوطين أو الدين      
  .األمريكية ومبوجب تشريعات وطنية عديدة

 اختذنا مؤخراً خطوات ملموسة للتصدي للتمييز القائم على أسـاس           ،١١٢التوصية   •
  .ذل مزيداً من اجلهود يف هذا اجملالنبوامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -٦
، ال نوافق على بعض الفرضـيات       ٤ و ٣ كما هو موضح يف الفقرتني       ،٦٢التوصية   •

املشار إليها يف هذه التوصية، لكننا ملتزمون باألهداف اليت تـشري إليهـا، وهـي               
            وإن كنا نعتـرف بـأن هنـاك دائمـاً         . حمكافحة التمييز والتشجيع على التسام    

الدوليـة  تفاقيـة  الجماالً للتحسني، نعتقد أن قوانيننا تتطابق مع التزاماتنا مبوجـب ا      
    انظـر أيـضاً التوضـيحات بـشأن        .للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     

  .١١١ و١٠٧ و٦٥التوصيات 
ــيات  • ــو م ،١٨٩ و١٠٠ و٩٨ و٩٤ و٦٧ و٦٤التوص ــا ه ــح يف  كم             وض

  .هنا أيضاًينطبق  ١١١ و١٠٧والتوضيح الوارد أعاله بشأن التوصيتني . ٤ و٣الفقرتني 
، مع مالحظة أن أهليـة املهـاجر   ٤ و ٣ كما هو موضح يف الفقرتني       ،٩٩التوصية   •

  .على وضعه القانوينتتوقف بعض الربامج قد يف إطار  كاملة مزاياللحصول على 
، وألهنا تتعلق بإجراء التحقيـق،      ٤ و ٣ موضح يف الفقرتني      كما هو  ،١٠٣التوصية   •

ال ميكننـا أن    . وعند االقتضاء، مقاضاة األشخاص الذين ينتهكون القوانني اجلنائية       
وعلـى  ". تعويضاً عـادالً  ] التعويض[ ضمان"يطلب إلينا   نؤيد جزء التوصية الذي     

ال نستطيع أن نتعهد    الرغم من توفر آليات سبل االنتصاف من خالل حماكمنا، فإننا           
  .بالتزامات فيما يتعلق بالنتائج

 نتخذ تدابري فعالة ملكافحة التعصب، والعنف والتمييز ضـد مجيـع            ،١٩٠التوصية   •
ومع ذلك، ال ميكننا أن ندعم هـذه        .  األقليات، مبن فيها املسلمون    فئاتأفراد كل   

غري التمييز أو  (الشتائم  ف. التوصية ألهنا تطالبنا باختاذ تدابري تشريعية للتصدي للشتائم       
  .تعبري حممي مبوجب الدستور) التهديدات أو العنف
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  ة اجلنائيبالعدالةالقضايا املتعلقة     
  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٧

  .١٧٩ و١٧٧ و١٦٣ و١٦٢ و١٥١ و٩٧ و٩٦ و٩٥ و٧٠التوصيات  •
 السجون ومرافق  ألن قانون الواليات املتحدة حيظر التعذيب يف مجيع        ،١٤٥التوصية   •

  .االحتجاز اخلاضعة هلا
مع اإلشارة إىل أن القانون جييز ملوظفي إنفـاذ القـوانني            ،٢٠٩ و ٢٠٨التوصيتان   •

 يف بعض الظروف االستثنائية مثل الدفاع عن        القاتلةوموظفي اهلجرة استخدام القوة     
  .النفس أو الدفاع عن شخص آخر

 معاملة احملتجزين يف سجون     إساءةظر   ألن قانون الواليات املتحدة حي     ،١٥٢التوصية   •
ذات مـصداقية    إجراء حتقيقات يف ادعاءات      ويقتضيالواليات املتحدة األمريكية،    

  .املعاملة وينص على تدابري املساءلة عن االنتهاكاتبشأن إساءة 
  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -٨

قوبة اإلعـدام مـع التزاماتنـا        ألننا سنواصل ضمان تطابق تنفيذ ع      ،١١٨التوصية   •
  .الدولية، واجلزء الذي يطالبنا بإهناء عقوبة اإلعدام ال حيظى بدعمنا

.  فيما يتعلـق باملقاضـاة     ١٣٤ ال نستطيع دعم التوصية      ،١٣٥ و ١٣٤التوصيتان   •
وندعم التوصيتني فيما يتعلق بإعدام القصَّر واملرضى عقلياً، دون أن يتعلـق ذلـك              

  .ني بأي مرض عقليجبميع األشخاص املصاب
تنطبق التوضـيحات الـواردة     . ٤ و ٣ كما هو موضح يف الفقرتني       ،١٥٠التوصية   •

  . هنا أيضا٢٠٩ً و٢٠٨ والتوصيتني ١٤٥أعاله بشأن التوصية 
 حيظى اجلزء األول من هذه التوصية بدعمنا؛ وال ميكننا دعم اجلـزء             ،١٧٣التوصية   •

انظـر  ...").  يفيـا الـسابقني   الشروع يف تسليم حكـام بول     ("الثاين من التوصية    
   .٣١املالحظات بشأن التسليم الواردة يف الفقرة 

إننـا ملتزمـون مبـساءلة      . ٤، كما هو موضح يف الفقرة       ١٧٥ و ١٧٤التوصيتان   •
         بيـد أنـه   . األشخاص املسؤولني عن انتهاكات حقوق اإلنسان وجرائم احلـرب        

ض وسبل االنتصاف، ألنه ال ميكن       املتعلق بالتعوي  ١٧٤ال ميكننا دعم جزء التوصية      
 الذي يتعلـق    ١٧٥دعم اجلزء من التوصية     كذلك  ال نستطيع   و. تطبيق ذلك دائماً  

بانضمامنا إىل نظام روما األساسي، على الرغم من أننا نتعامل مع الدول األطراف             
  .ثرية للقلقاملقضايا اليف نظام روما األساسي بشأن 



A/HRC/16/11/Add.1 

5 GE.11-11626 

. در ما تتطابق قوانني بعض الواليات معهـا        ندعم هذه التوصية بق    ،١٧٨التوصية   •
 احلقُّوليس للمجرمني السابقني    ال يتمتع معظم احملتجزين باحلق يف التصويت        ولكن،  

  .يف التصويت يف بعض الواليات
 ندعم هذه التوصية بقدر ما ينص على ذلك دستور الواليات املتحدة  ،١٨٦التوصية   •

  .ا الدوليةوقوانينها، وبقدر ما تتطابق مع التزاماتن
  :ال حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٩

  .١٨١ و١٠٨ و٥٦التوصيات  •
  ).عقوبة اإلعدام (١٣٣ إىل ١١٩التوصيات من  •

  قضايا الشعوب األصلية    
  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -١٠

  .٨٥التوصية  •
در اإلعالن الصا"، املتطابقة مع ٢٠٦ و٢٠٥ و٢٠٣ و٢٠٢ و٢٠٠ و٨٣التوصيات  •

عن الواليات املتحدة األمريكية لدعم إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب            
 مبادرات لتعزيز العالقة بني حكومة وحكومة وحتسني حيـاة الـشعوب    -األصلية  
  ).إعالن" (األصلية

  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -١١
  .٤، كما هو موضح يف الفقرة ١٩٩التوصية  •
دون ...  االعتـراف (" ال ميكننا قبول اجلزء األول من هذه التوصية          ،٢٠١التوصية   •

  .حيظى بدعمنا متشياً مع اإلعالن...")  وتنفيذه("ولكن اجلزء الثاين منها ") شروط
  :دناه بدعمناأال حتظى التوصية الواردة   -١٢

  .٢٠٤التوصية  •

  األمن القومي    
  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -١٣

  .١٦١ و١٣٩ و٩٠ و٨٩صيات التو •
  . بقدر ما توصي باالمتثال اللتزاماتنا مبوجب القانون الدويل،١٧٦ و٥٨التوصيتان  •
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ماتنـا  الالحتاد تتطابق مـع التز    احلالية   ألن القوانني اجلنائية     ،١٤٦ و ٦٦التوصيتان   •
  .مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب

اط املرجعية قد ال تكـون      بعض النق   على الرغم من اإلشارة إىل أن      ،١٤٩التوصية   •
  .قابلة للتطبيق بالكامل يف كل سياق

 أعربنا بوضوح عن رغبتنا يف إغالق مرفق االحتجـاز يف           ،١٦٠ و ١٥٩التوصيتان   •
خليج غوانتانامو وسنواصل العمل مع الكونغرس، واحملاكم والبلدان األخرى للقيام          

يتم إغالق هذا املركـز،  وريثما . بذلك بطريقة مسؤولة تتمشى مع التزاماتنا الدولية 
 .فإن اإلدارة ستستمر يف ضمان تطابق العمليات فيه مع التزاماتنا القانونية الدولية

 ألن التعديل الرابع لدستورنا والقوانني املعمول هبـا يف الواليـات            ،١٨٨التوصية   •
 املتحدة حتظر اللجوء إىل التكنولوجيا احلديثة للقيام بتدخل مفرط وال ميكن تربيره يف         

 .احلياة الشخصية للفرد

 مبوجب عمليات منـصوص     باإلرهاب حياكم املدانون جبرائم تتعلق      ،٢١٨التوصية   •
عليها يف القانون إما يف حماكم مدنية أو من جانب جلان عسكرية، وفقـاً لطبيعـة                

ويتاح هلم مجيع وسائل احلماية القابلة للتطبيق مبوجب القانون احمللي          . اجلرمية والفرد 
  .والدويل

  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -١٤
يتضمن دستورنا وقوانيننـا قواعـد      . ٤، على النحو املوضح يف الفقرة       ٥٩التوصية   •

 بشكل يتمشى مع التزاماتنا الدولية يف جمـال         االتصاالتمناسبة حلماية خصوصية    
 .حقوق اإلنسان

يات املتحدة األمريكية   وجهت الوال . ٤، على النحو املوضح يف الفقرة       ٨٨التوصية   •
بصورة دائمة دعوة إىل املقررين اخلاصني لألمم املتحدة للتجول يف مرفق االحتجاز            

 وهـذه   .نتانامو ومراقبة ظروف االحتجاز وإجراءات اللجنة العسكرية      ايف خليج غو  
 .الدعوة ال تزال قائمة

، على النحو املوضح    ٢١٧ و ١٦٦ و ١٥٥ و ١٤٠ و ١٣٨ و ١٣٧ و ٦٠التوصيات   •
تؤيد الواليات املتحدة األمريكية التوصيات اليت تدعو إىل حظر أيـة           . ٤الفقرة  يف  

انتهاكات صارخة للقانون الدويل، وإجراء حتقيق فعال بشأهنا ومقاضاة مرتكبيهـا،           
. وفقاً للقوانني والسياسات واملمارسات املطبقة يف الواليات املتحـدة األمريكيـة          

اهتامات غري مدعمة بأدلة تفيـد مبواصـلة        ونرفض أجزاء التوصيات اليت تصل إىل       
 .الواليات املتحدة األمريكية ارتكاب انتهاكات صارخة

ننوي إغالق مرفق االحتجـاز يف      . ١٥٧ و ١٥٦ و ١٤٨ و ١٤٧ و ١٣٦التوصيات   •
وقد أغلق الرئيس مجيع مرافق االحتجاز التابعة لوكالة املخابرات         . خليج غوانتانامو 
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 على استخدام وكالة املخابرات املركزية األمريكية       املركزية األمريكية وفرض حظراً   
لصليب األمحر الوصول إىل األفراد احملتجزين من     الدولية ل نسمح للجنة   و. هلذه املرافق 

وحنن ُنجـري حتقيقـاً يف االدعـاءات        . جانب الواليات املتحدة إثر نزاع مسلح     
اء التوصيات املتعلقة   وال ميكننا قبول أجز   . بالتعذيب، ونقوم باملقاضاة عند االقتضاء    

وعلى الرغم من أن آليات االنتصاف      . باجلرب أو التصحيح أو االنتصاف أو التعويض      
          .متاحة من خالل احملاكم األمريكية، ال ميكننا التعهد بالتزامات تتعلـق بنتائجهـا            

  املتعلق بإغالق مجيع مراكز االحتجاز؛ ألن      ١٣٦وال ميكننا قبول اجلزء من التوصية       
الواليات املتحدة حتتفظ ببعض مرافق االحتجاز يف اخلارج، وفقاً للقوانني املنطبقة يف            

             وال ميكننـا أن نوافـق علـى اجلـزء مـن            . الواليات املتحدة والقوانني الدولية   
 الذي يطالبنا بإطالق سراح مجيع األفراد احملتجزين إثر نزاع مـسلح            ١٥٦التوصية  
 نقـل احملتجـزين إىل      لن يتم ،  ١٥٧وفيما يتعلق بالتوصية    . وراًال حياكمون ف   الذين

 .بلداهنم األصلية إال وفقاً لسياساتنا املتعلقة باملعاملة اإلنسانية

باملـشاركة يف   ملتعاقدينا  سمح  ُيال  . ٤ على النحو املوضح يف الفقرة       ،١٤٢التوصية   •
 وال ُيـسمح    .عمليـات قتـل   القيام ب أعمال قتال مباشرة أو عمليات هجومية أو        

للمتعاقدين، مثلهم مثل موظفي اإلدارة األمريكية باستخدام القوة إال بشكل يتطابق           
وقد أعربنا عن دعمنا للمدونة الدولية لقواعد       . مع التزاماتنا القانونية الدولية واحمللية    

 .سلوك مقدمي اخلدمات األمنية اخلاصة

 أثنـاء إجـراء العمليـات       ُتتخذ. ٤ على النحو املوضح يف الفقرة       ،١٤٣التوصية   •
 ستهدف إال األهداف املـشروعة،    ال تُ األمريكية احليطة الكبرية لضمان أ    العسكرية  

 .والعمل على أن تكون األضرار التبعية أدىن ما ميكن

أننا نقوم جبمع املعلومات مالحظني   ،٤ على النحو املوضح يف الفقرة       ،١٨٧التوصية   •
 .عن مواطنينا وفقاً لقانون الواليات املتحدة وااللتزامات الدولية ال غري

  :ال حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -١٥
 .١٧٠ و١٥٨ و١٤١التوصيات  •

 اهلجرة    

  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -١٦
 .٢٢٠ و٢١٢ و١٨٣ و١٦٥ و١٠٨ و١٠٤ و٨٠التوصيات  •

إنفاذ قوانيننا مثل التشريع املتعلق جبرائم الكراهيـة        ب بقدر ما تتعلق     ،١٠٦توصية  ال •
 .واختاذ اإلجراءات اإلدارية املناسبة
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 . بقدر ما تسمح مبمارسة السلطة التقديرية للمدعي العام،١٤٤التوصية  •

املنـصوص   بقدر ما توصي باالمتثال اللتزاماتنـا        ،٢١٠ و ١٨٤ و ١٦٤التوصيات   •
 .قانون الدويل حلقوق اإلنسانلعليها يف ا

يف االستعانة مبحام متتع املهـاجر الـذي        " احلق" بقدر ما يعين تعبري      ،١٨٥التوصية   •
خيضع إلجراءات الطرد أمام حمكمة اهلجرة باحلق يف االستعانة مبحام على حـسابه             

على أنه يعين تزويدهم مبعلومـات بلغـة        " فهمهم الكامل حلقوقهم  " اخلاص وتعبري 
 .يفهموهنا

 ٣٦تعين الوصول وفقاً للمادة     " املساعدة القنصلية " على أن ُيفهم أن      ،٢١٣التوصية   •
من اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية واألحكام املماثلة املنصوص عليها يف اتفاقـات            

 .قنصلية ثنائية

أهنا تشري إىل خـدمات مثـل       " اخلدمات األساسية " على أن ُتفهم     ،٢١٤التوصية   •
ئي وخدمات الصحة الطارئة املقدمة إىل املهاجرين بغض النظـر عـن     التعليم االبتدا 
 .أوضاعهم

 ألن هذه التوصية تنسجم مع املمارسة العامة للواليـات املتحـدة            ،٢٢٣التوصية   •
املتمثلة يف نشر املعلومات املتعلقة باإلخطار القنـصلي والوصـول إىل اخلـدمات             

قدمة إىل البعثـات األجنبيـة يف       القنصلية وجهود التوعية والتدريب مبا يف ذلك امل       
 .الواليات املتحدة

 :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -١٧

سنواصل تقدمي التدريب يف . ٤ على النحو املوضح يف الفقرة    ،١٠٥ و ٧٩التوصيتان   •
 مدنية أو   دعاوىجمال حقوق اإلنسان وتنظيم محالت للتوعية، وعند االقتضاء، رفع          

التنميط العرقي ووحشية الشرطة واإلفراط يف استخدام القوة وغريها         جنائية تتعلق ب  
وفيما .  وتستدعي املقاضاة  من انتهاكات احلقوق املدنية اليت ُتمارس ضد املهاجرين       

 غري القانوين يف الواليات املتحدة جرمية، ومبا أن احلكومة االحتاديـة           الوجود  ال ميثل   
            يف حـد ذاتـه، فإننـا      الوضـع    جترمي هذا    ال تدعم مبادرات الواليات الرامية إىل     

املهاجرين ألن بعض اجلرائم املتعلقة     " بتجرمي"ال نستطيع دعم أجزاء التوصية املتعلقة       
 .باهلجرة ختضع لعقوبة جنائية مثل الدخول غري القانوين

هذه التوصية مـع جهودنـا   تتطابق . ٤ على النحو املوضح يف الفقرة       ،٨٢التوصية   •
رة لتحسني سياساتنا املتعلقة باهلجرة والقضاء على كره األجانب والعنـصرية           املستم

 .والتعصب يف جمتمعنا
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، وألن دستورنا والعديد من قوانيننا      ٤ على النحو املوضح يف الفقرة       ،١٠٢التوصية   •
ويتم حالياً مراجعة شروط التسجيل التابعة      . العرق أو اإلثنية  إساءة استخدام   حيظران  

 . القومي لتسجيل الدخول واخلروجلنظام األمن

 .٤ و٣ على النحو املوضح يف الفقرتني ،٢٠٧التوصية  •

 :ال حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -١٨

 ألن الفرع التنفيذي يف االحتاد يفتقر لصالحية إلغاء أو رفض إنفـاذ        ،١١٠التوصية   •
 .القوانني الصادرة على مستوى الوالية

           إىل عدم احتجاز املهاجرين غـري القـانونيني       جاهدين  ى   ألننا نسع  ،١٨٢التوصية   •
وممارساتنا تفضي إىل االحتجاز يف ظروف غري        بال ضرورة، لكن أنظمتنا وسياساتنا    

 ".الظروف االستثنائية"

 ومع ذلك، نشري إىل أن املهاجرين الذين ال ميلكون وثائق يف الواليات  ٢١١التوصية   •
 من الرعاية الصحية املدعمة من احلكومة مـن خـالل           املتحدة، يستفيدون بالفعل  

 .الشبكة املوسعة ملراكز صحة املهاجرين

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتدابري املتعلقة هبا والبيئة    

 :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -١٩

 .٢٢٦ و١٩٧ و١١٣ و١٠٩التوصيات  •

ا لسنا طرفاً يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق          إىل أنن مع اإلشارة    ،١٩٥التوصية   •
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وبالتايل فإننا نفهم اإلشارات إىل احلق يف الغـذاء            
ويف الصحة على أهنا إشارات إىل حقوق ترد يف صكوك أخرى حلقـوق اإلنـسان             

 .ةأنه ينبغي إعمال هذه احلقوق بصورة تدرجييأيضاً نفهم و. وافقنا عليها

األمان الـيت     ألن حكومة الواليات املتحدة تسعى إىل حتسني شبكة        ،١٩٦التوصية   •
 . يقدمها بلدنا إىل األقل حظاً

 :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -٢٠

أي أننا ال نوافـق      ،٤، على النحو املوضح يف الفقرة       ٢٢٢ و ٢٢١ و ٥١التوصيات   •
لتوصيات، لكننا نوافق على أهدافها األساسية      على الفرضيات املشار إليها يف هذه ا      

 ).احلد من انبعاثات غازات الدفيئة والتعاون الدويل(

 :ال حتظى التوصية الواردة أدناه بدعمنا  -٢١

 .٢١٦التوصية  •
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 العمل واالجتار    

 :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٢٢

 .١٩٣ و١٦٩ و١٦٨التوصيات  •

ني شاملة ترمي إىل ضمان املساواة بني اجلنـسني يف           ألننا منلك قوان   ،١١٥التوصية   •
باملساواة يف  املعنية  رئيس  الالعمل وإننا بصدد اختاذ إجراء آخر من خالل فرقة عمل           

 .األجور

 بشأن املبـادئ    ١٩٩٨ ألننا نؤيد إعالن منظمة العمل الدولية لعام         ،١٩٢التوصية   •
لتزام مجيع الدول األطـراف     األساسية واحلقوق يف العمل، الذي يعيد التأكيد على ا        

يف منظمة العمل الدولية حبماية وتعزيز وإعمال املبادئ املتعلقة باحلقوق األساسية يف            
وعلى الرغم من   . أربع فئات مبا يف ذلك حرية تكوين اجلمعيات واملفاوضة اجلماعية         

 ه املتعلقـتني هبـذ    ٩٨ و ٨٧أننا لسنا طرفاً يف اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقـم           
 .، فإن لدينا قوانني قوية تعاجل مبادئها األساسية عاملواضي

 :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -٢٣

 األقليات بأشكال محاية هامة من التمييز ويف سوق         فئات يتمتع أفراد    ،٨١التوصية   •
 فإن  وفيما ُتطبَّق قوانني العمل على العمال املهاجرين الذين ال ميلكون وثائق،          . العمل

 .أولئك العمال قد ال حيق هلم الوصول إىل أنواع حمددة من سبل االنتصاف

 :ال حتظى التوصية الواردة أدناه بدعمنا  -٢٤

ال بالنسبة لألمهات وال بالنـسبة      " "إلزامية" ألن إجازة األمومة غري      ،١٩٤التوصية   •
ح ألصحاب العمل، على الرغم من أن أصحاب العمل من حجم حمدد مطالبون مبن             

 .هأو تبنيطفل إجازات معينة ميكن استخدامها باالرتباط بوالدة 

  تنفيذ حقوق اإلنسان يف الداخل    
  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٢٥

 .٢٢٥التوصية  •

 نشارك بصورة منتظمة يف مثل هذه املراجعات لقوانيننـا يف ضـوء             ،٦٥التوصية   •
ك من خالل إنفاذ قوانيننـا االحتاديـة        التزاماتنا يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يف ذل       

املتعلقة باحلقوق املدنية وتنفيذ براجمنا احمللية املتعلقة بـاحلقوق املدنيـة، والتقاضـي     
واملراجعة القضائية، وتقاريرنا املقدمة إىل هيئات األمم املتحدة ملعاهـدات حقـوق            

واملـشاورات  اإلنسان، واملشاركة مع اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحـدة،          
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وعلى الرغم من أن احلكومة االحتادية ال تقـوم بـشكل       . النشيطة مع اجملتمع املدين   
متسق أو منتظم مبراجعة قوانني الواليات، فأن آلياتنا للحقوق املدنية تسمح مبراجعة            

 .قوانني الواليات عند االقتضاء

نسان؛ وحنن   هناك مؤسسات احتادية وتابعة للواليات لرصد حقوق اإل        ،٧٤ التوصية •
 .بصدد النظر يف ما إذا كانت شبكة احلماية هذه حباجة إىل حتسني

 تقدم الربامج على مستوى االحتاد ومستوى الواليات التدريب يف جمال   ،٨٧التوصية   •
سيما بشأن قضايا تتعلق باحلقوق املدنية وعدم التمييز؛ وحنـن           حقوق اإلنسان وال  

 .لربامجنواصل استطالع السبل لتعزيز مثل هذه ا

  .حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -٢٦
ق بإطالع  حتظى هذه التوصية بدعمنا باستثناء اجلزء األخري منها املتعل        ،٢٢٧التوصية   •

اليت تفرض قيوداً يف جمـال      (ونطبق قوانني ليهي    .  لصنع القرار  اجلمهور على عمليتنا  
على مجيع البلـدان    ) من األجنبية حقوق اإلنسان على املساعدة املقدمة إىل قوات األ       

اليت تتلقى املساعدة األمنية من الواليات املتحدة األمريكية، ونـستجيب بـصورة            
ومع ذلك، ننظر، عند القيام بـذلك، يف        . صحيحة يف حاالت انتهاك هذه القوانني     

 مجيع املصادر، مبا يف ذلك املصادر املصنفة وال ميكننا إطـالع            مناملعلومات املقدمة   
 .مهور على عمليتنا لصنع القراراجل

  :ال حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٢٧
سنواصل دعم عملية االستعراض الدوري الشامل بالكامل       وإن كنا    ،٢٢٤التوصية   •

 .وسنقوم بتعزيزها

 على الرغم من أننا بصدد استعراض ما إذا كانت املؤسسات           ،٧٣ و ٧٢التوصيتان   •
حتسني، ال نستطيع اآلن االلتـزام      إىل  وق اإلنسان حباجة    احمللية اليت تقوم برصد حق    

 .خبطة معينة

 ال تقدم التقارير السنوية لوزارة اخلارجية األمريكيـة عـن حقـوق             ،٨٤التوصية   •
ومع ذلك، فإننا نـشارك يف      . اإلنسان، تصنيفاً حلاالت حقوق اإلنسان يف البلدان      

          لـى النحـو املوضـح يف      حقوق اإلنـسان، ع   يف جمال احترام     لسجلناتقييم فعلي   
 .٢٥الفقرة 

 . بسبب القيود املطبقة حالياً،٢٢٨التوصية  •

  املعاهدات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
  :حتظى التوصيات التالية بدعمنا  -٢٨
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ــيات  •  ٣٤ و٣٣ و٣٠ و٢٨ و٢٦ و٢٢ و٢١ و٢٠ و١٤ و١٣ و١١ و١٠التوص
يت تطالبنا بالتـصديق    ندعم التوصيات ال  . ٩٣ و ٤٩ و ٤٨ و ٤٧ و ٤٣ و ٣٩ و ٣٥و

على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية حقوق األشخاص            
التوصـيات  أيـضاً   ندعم  و. ١١١ذوي اإلعاقة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

فها وننوي مراجعة كيفية املضي     ابالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل ألننا ندعم أهد       
التوصيات اليت حتث على اختـاذ إجـراءات        أيضاً  ندعم   و .ديق عليها قدماً حنو التص  

  .عليها" نفكر يف التصديق"تداولية تتعلق باملعاهدات، لكي 
يف جمـال   لواليات املتحدة   العريقة ل سياسة  ال تتطابق هذه التوصية مع      ،٥٤التوصية   •

ادرة عـن   اإلجراء املناسب لالمتثال لألحكام الص    واختاذ  دعم حمكمة العدل الدولية     
وتنوي الواليات املتحدة مواصلة بذل أفضل اجلهود لضمان االمتثـال          . هذه احملكمة 

 . آفيناحلكم

  :حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا جزئياً  -٢٩
 ٣٧ و ٢٧ و ٢٥ و ٢٤ و ٢٣ والتوصيات   ١٩ إىل   ١٥ ومن   ٩ إىل   ١التوصيات من    •

ا بالتـصديق علـى     ندعم أجزاء هذه التوصيات اليت تطالبن     . ٤٢ و ٤١ و ٤٠ و ٣٨و
االتفاقيات املشار إليها أعاله، وهي اتفاقيات تلتزم اإلدارة األمريكية بشكل كبري يف            

نستطيع  كما أننا ال  . نستطيع تأييد األجزاء األخرى    وال. السعي إىل التصديق عليها   
 ".دون حتفظ "١دعم التوصية 

، ...")عايري الدوليـة    احترام امل (" ندعم اجلزء الثاين من هذه التوصية        ،٢٩ ةالتوصي •
 .تفهماً مّنا أن هذه املعايري تعين القانون الدويل املنطبق حلقوق اإلنسان

نعتقد أن أية حتفظات أو      ال. ٤ على النحو املوضح يف الفقرة       ،٤٥ و ٤٤التوصيتان   •
 تفامهات أو إعالنات مرفقة بتصديقنا على صكوك دولية تقوض التزاماتنا، أو هدفَ           

 املتعلـق بـاإلجراءات     ٤٥ميكننا أن ندعم جزء التوصية       وال. ا أو غرضه  عاهدةامل
 .الفردية

متتثل حكومة الواليـات املتحـدة      . ٤ على النحو املوضح يف الفقرة       ،٥٢التوصية   •
اللتزاماهتا بالقانون اإلنساين الدويل، لكننا نشري إىل أن القانون اإلنساين الدويل ينظم            

كننا قبول املعىن الضمين هلذه التوصية وهو أننا مي السلوك يف سياق الرتاع املسلح، وال 
 .يف نزاع مسلح مع الشعب الفلسطيين

  :ال حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٣٠
 .٩٢ و٩١ و٥٠ و٤٦ و٣٦ و٣٢ و٣١ و١٢التوصيات  •
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 بعد إجراء مناقشات بني احلكومتني، قررت حكومة نيكاراغوا عـدم           ،٥٣التوصية   •
، حـذفت   ١٩٩١ سبتمرب/ أيلول ٢٦لق هبذه القضية، ويف     اختاذ أي إجراء آخر يتع    

 .حمكمة العدل الدولية، وفقاً لذلك، هذه القضية من قائمتها

 االتفاقيـة   املنصوص عليهـا يف    نعتقد أن قانوننا يتمشى مع التزاماتنا        ،٦٣التوصية   •
 .الدولية للقضاء على التمييز العنصري

تحدة تتخذ مجيع التدابري املعقولة، عمالً       مع اإلشارة إىل أن الواليات امل      ،٧١التوصية   •
 املشاركة عاماً من   ١٨بالربوتوكول االختياري، ملنع أفراد القوات املسلحة دون سن         

 . مباشرةًيف األعمال القتالية

  توصيات أخرى    
فبعضها يطالـب حكومـة     . توصيات ال ُتصنف بدقة يف فئات حمددة      بضعة  تلقينا    -٣١

على أسـاس   القرارات املتعلقة حباالت التسليم     ُتَتخذ  و. أفراد معينني الواليات املتحدة بتسليم    
ميكـن للواليـات    ، وال الدوليـة كل حالة على حدة وبشكل يتمشى مع التزاماتنا القانونية  
  .املتحدة أن تصدر حكماً مسبقاً على نتيجة أي حالة معينة

  :ال حتظى التوصيات الواردة أدناه بدعمنا  -٣٢
 ١٥٤ و١٥٣ و١١٧ و٧٨ و٧٧ و٧٦ و٧٥ و٦٩ و٦١و ٥٧ و٥٥التوصــيات  •

 .٢١٥ و١٧٢ و١٧١و

        


