
(A)    GE.15-02464    040315     060315 

  

 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون
 5151أيار/مايو  4-51

من  مرقنق انرار مجلنس  5ة التقرير الوطني المقدم عماًل بالفقر   
 *61/16حقوق اإلنسان 

 الواليات المتحدة األمريكية  

__________ 

 وليس فيها ما يعّبر عن أي رأي كان لألمانة العامة لألمم املتحدة.اسُتنسخت هذه الوثيقة كما وردت.  * 

 

 A/HRC/WG.6/22/USA/1 األمم املتحدة

 

 Distr.: General الجمعية العامة

13 February 2015 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/22/USA/1 

GE.15-02464 2 

 احملتويات
 الصفحة الفقـرات 

 3 5-5  ..................................................................... مقدمة - أولا  
 3 4-3  ................................................... املنهجية والعملية التشاورية - ثانياا  
 3 551-1  ..................................................... التقدم احملرز والتحديات - ثالثاا  

 3 51-1  ................................ اآلليات احمللية إلعمال حقوق اإلنسان - ألف   
 1 45-55  .............................................. احلقوق املدنية والتمييز - باء   
 53 13-43  ..................................................... العدالة اجلنائية - جيم   
 51 01-14  ............................................. قضايا الشعوب األصلية - دال   
 53 33-05  ............................................................ اهلجرة - هاء   
 51 15-34  ............................................... العمل والجتار بالبشر - واو   
 53 99-13  ...................................................... األمن الوطين - زاي   
 53 511-511  .............................. جتماعية والثقافيةالتدابري القتصادية وال - حاء   
 31 555-519  .............................................................. البيئة - طاء   
 35 551-553  ............................ املعاهدات واآلليات الدولية حلقوق اإلنسان - ياء   

 35 551-559  ...................................................................... خامتة - ابعاا ر  
Annexe 

 I. Abbreviations 

Additional annexes** 
 II. Selected Civil Society Consultation 

 III. Participating U.S. Federal Agencies 

 IV. First Cycle UPR Recommendations Supported in Whole or in Part by 

the United States 

 V. U.S. Treaty Reports 2013–2014 

__________ 

  املرفقات اإلضافية متاحة على الرابط التايل:  ** 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRUSAddInfoS22.aspx. 



A/HRC/WG.6/22/USA/1 

3 GE.15-02464 

 مقدمة -أوالً  
تلتــزم الوليــات املتحــدة األمريتيــة التزامــاا راســخاا بتعزيــز حقــوق اإلنســان بوصــفها دولــة  -5

 س مبادئ حقوق اإلنسان املتمثلة يف املساواة أمام القانون واحرتام كرامة الفرد.أُقيمت على أسا
ا وسياسـاتنا علـى عيـمل املسـتوياتض و ضـمل نوحقوق اإلنسان مترسة يف دستورنا وقوانين -5

اإلجراءات احلتومية ملراجعـة سـل ة قضـائية مسـتقلة وللمناقشـة يف صـحافة حـرة ومـن قبـل  تمـمل 
تــال لألفــراد يف الوليــات املتحــدة األمريتيــة الوســائل القانونيــة الفعالــة للتمــاس مــدم ملتــزم. ول ت

سبل انتصاف سياساتية وإدارية وقضائية يف حال تعرضهم لنتهاكات وجتاوزات حقوق اإلنسان 
فحسبض بل إن احلتومة نفسها تسعى إىل ا اذ إجراءات إنفـاذ واسـعة ومـاملة مـن أجـل إجـراء 

ح نظامنــا الدــادي لــدولتنا اختبــار أســاليب واســرتاتيجيات جديــدة لتعزيــز إصــ ل منهجــي. ويتــي
حقـوق اإلنسـان علـى مسـتوو الوليـات واملسـتوو احمللـي. وعلـى الـرام مـن أننـا نسـلم ب نـ  ينب ـي 
القيام مبزيد من العملض فإننا نسعى جاهدين باستمرار إىل إقامة  تممل أكثـر عـدلا وإنصـافاا علـى 

 الّبامج والسياسات الواردة يف هذا التقرير.النحو املبني يف 

 المنهجية والعملية التشاورية -ثانياً  
أيــدت الوليــات املتحــدةض يف الســتعرا  الــدوري الشــامل األول الــذي جــرو بشــ  ا يف  -3

توصية ت ييداا كام ا أو جزئياا. وقد صنرفنا  551من أصل  ةتوصي 533 ض ما  موع 5151عام 
ن عشـرة  ـالت مواضـيعية ونظرمنـا صـي ة الفـرل الثالـا مـن هـذا التقريـر تبعـاا هذه التوصيات ضم

لذلك. وعاجلت أفرقة عاملة تضم خّباء من الوكالت الداديـة ذات الصـلة كـل  ـال مواضـيعي 
من هذه اجملالتض وكانت هذه األفرقة جتتممل بصورة دورية وجتري تقييماا للتقدم احملرز فيما يتعلـ  

 تتشاور ممل اجملتممل املدم لتبادل املعلومات احملدثة وتلقي التعليقات.بالتوصيات و 
ويستجيب هـذا التقريـر جلميـمل التوصـيات الـن أيـدناها كليـاا أو جزئيـاا حـك عنـدما تتـون  -4

 تلك التوصيات خارج ن اق التزامات الوليات املتحدة وتعهداهتا يف  ال حقوق اإلنسان.

 تحدياتالتقدم المحرز وال -ثالثاً  

 حقوق اإلنساناآلليات المحلية إلعمال  -ألف 

 المحلية استعراض القواني  والمؤسسات  

 47و 15التوصيتان   
 مبوجـب معاهـدات حقـوق اإلنسـان تنفيـذاا فعـالا التزاماهتـا تلتزم الوليـات املتحـدة بتنفيـذ  -1

. اتويي الدـاد والوليـلقوانيننا وسياساتنا علـى مسـتمنتظم جراء استعرا  ولديها عدة آليات إل
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مــن وقــد مــهدنا يف الســنوات األخــرية تعزيــز املشــاركة مــمل حتومــات الوليــات واحلتومــات احملليــة 
إذكــاء الــوعي بالتزامــات حقــوق اإلنســان علــى مســتوو الوليــة واملســتويني القبلــي واحمللــي. أجــل 

يف قـدمت الـن املتحـدة  احمللية أعضـاء يف وفـود الوليـاتوليات واحلتومات وكان مسؤولون يف ال
التفاقيــــة الدوليــــة للقضــــاء علــــى عيــــمل أمــــتال التمييــــز العنصــــري اآلونــــة األخــــرية تقــــارير بشــــ ن 

والعهـــــد الـــــدويل ا ـــــا  بـــــاحلقوق املدنيـــــة  ضوالّبوتوكـــــولني الختيـــــاريني لتفاقيـــــة حقـــــوق ال فـــــل
مـرا  ثثلـني للوليـات واتفاقيـة مناهضـة التعـذيب. وتعتـزم الوليـات املتحـدة مواصـلة إوالسياسيةض 

وقــد وجهنـا دعـوة إلــيهم للمشـاركة يف عـدة مشــاورات يف إطـار اجملتمـمل املــدم واحلتومـات احملليـةض 
 خ ل هذه اجلولة من الستعرا  الدوري الشامل.

 اتعلــــــى مســــــتوو الدــــــاد والوليــــــاملســـــؤولني أرســــــلنا تــــــذكرياا إىل  ضوإضـــــافة إىل ذلــــــك -0
إلقليمـــــي بشـــــ ن التزاماتنـــــا يف إطـــــار معاهـــــدات حقـــــوق اإلنســـــان واملســـــتويات احمللـــــي والقبلـــــي وا

علـى سـبيل املثـالض وجهـت وزارة فإعـداد التقـارير املقبلـة مبوجـب املعاهـدات. أبل ناهم عن عملية و 
ـــــة يف عـــــام  ـــــاا إىل  5154ا ارجي ـــــات واملســـــتويات احمللـــــي املســـــؤولني خ اب ـــــى مســـــتوو الولي عل

نظـرم املسـؤولون ملقبلة وهبذا الستعرا  الـدوري الشـامل. و واإلقليمي والقبلي إلع مهم بعروضنا ا
لــى املســتوو الدــادي دورات تدريبيــة فــددة اهلــدف بشــ ن معاهــدات حقــوق اإلنســانض وهــي ع

واملســـتوو احمللـــيض مثـــل املـــؤمتر الـــذي نظمتـــ   اتمـــو فني علـــى مســـتوو الوليـــلدورات خمصصـــة ل
 اتعلــى مســتوو الوليــ 5154يف آب/أاســ س  ــال العمــل الوكــالت املعنيــة بعــدم التمييــز يف 

واملســتوو احمللــي. وعملنــا بانتظــام مــمل الراب ــات ذات الصــلةض كالراب ــة الدوليــة لوكــالت حقــوق 
عضــــواا والراب ــــة الوطنيــــة للمــــدعني العــــامني مــــن أجــــل تزويــــد  501اإلنســــان الرايــــة الــــن تضــــم 

وتعهــداهتا يف إطــار معاهــدات حقــوق  أعضــائها باملعلومــات املتعلقــة بالتزامــات الوليــات املتحــدة
 اإلنسان وملناقشة الدور الذي ميتنها أن تؤدي .

اصــلت الوليــات املتحــدة تلقــي القرتاحــات والنظــر فيهــا مــن أجــل إنشــاء مؤسســة وقــد و  -3
فـإن وطنية حلقوق اإلنسان. وعلى الـرام مـن أننـا ن ننشـد بعـد مؤسسـة وطنيـة حلقـوق اإلنسـانض 

محايــــة متعــــددة لتعزيــــز احــــرتام حقــــوق اإلنســــانض مبــــا يف ذلــــك الســــل ات لــــدينا آليــــات ووســــائل 
ومؤسســـات عديـــدة حلقـــوق اإلنســـان علـــى  ســـتقلة علـــى مســـتوو الدـــاد والوليـــاتالقضـــائية امل
 واملستويني القبلي واحمللي. اتمستوو الولي

 التثقيف والتدريب قي مجال حقوق اإلنسان والمشاركة مع المجتمع المدني  

 115و 74تان التوصي  
يف  ـال حقـوق مـو في احلتومـة ما فتئت الوليات املتحدة تعمل على دسني تـدريب  -1

العنـف قضـايا بشـ ن  5154مائدة مستديرة يف عـام اجتمال على سبيل املثالض عقدنا . فاإلنسان
مــن أجــل تثقيــف املشــاركني  ض وذلــكوحقــوق اإلنســان ضوعــدم التمييــز ضوالعتــداء اجلنســي ضاملنــزيل
وتعهــداهتا يف  ــال حقــوق اإلنســان ذات التزاماهتــا الوليــات املتحــدة بشــ ن ن مــو في حتومــة مــ

الصــــلة هبــــذه القضــــايا ومســــاعدهتم علــــى دديــــد املــــوارد ذات الصــــلة  قــــوق اإلنســــان وفهمهــــا. 
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مســتديرة فيمــا بــني الوكــالت بشــ ن مائــدة مناقشــات  5155إىل ذلــكض يــري منــذ عــام  وإضــافة
يــة الضــرورية لستتشــاف الســبل التفيلــة ةعــل املســاعدة القانونيــة املدنيــة تعــزز املســاعدة القانون

إمتانيــة احلصــول علــى ا ــدمات الصــحية واإلســتان والتعلــيم والعمالــة والســتقرار اأُلســري ورفــاه 
 .يةاحملل اتاجملتمع

بيل املثـالض علـى سـفولدينا أيضاا برامج تدريبية منتظمة تتعل  بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها.  -9
يتلقى املو فون املتلفون بإنفـاذ القـوانني وبفـرز املهـاجرين التـدريب يف  ـال حظـر التمييـز اـري املشـرول 

 والتنميط العرقي أو اإلثين ومحاية اهلاربني من الض هاد والجتار بالبشر وبعض اجلرائم األخرو.
ان يف الوليــــات املتحـــــدة. ويــــؤدي اجملتمــــمل املــــدم دوراا حااــــاا يف تعزيــــز حقــــوق اإلنســــ -51

دون خـوف ومـن ا ومؤسساتنا تتيح هتيئة بيئة ُيشجَّمل فيها اجملتممل املدم على العمـل  ريـة نفقوانين
لـــى املســـتويني احمللـــي فاعـــل عمـــدم حـــر و إىل  تمـــمل دعم الـــلتزامنـــا بتقـــد  ووفقـــاا لمـــن النتقـــام. 

ملدم بش ن مسائل تتعل  بسجلنا يف  ـال ومتعمقة ممل اجملتممل اواترة ُيري مشاورات مت والعامليض
لســـتعرا  الـــدوري الشـــامل رانظـــر الفـــرل الثـــام  احقـــوق اإلنســـانض مبـــا يف ذلـــك التحضـــري هلـــذا 

 وإعداد التقارير مبوجب املعاهدات.

 الحقوق المدنية والتمييز -باء 

 التنميط واالستخدام المفرط للقوة على أيدي موظفي إنفاذ القانون  

 162و 102-107و 656-650و 606و 17 التوصيات  
علـــى التمييـــز العنصـــري والســـتخدام عمـــل الوليـــات املتحـــدة بتفـــانض مـــن أجـــل القضـــاء ت -55

الشــرطة يف الوليــات املتحــدة أفــراد املفــرل للقــوة يف أعمــال الشــرطة. وتلتــزم األالبيــة العظمــى مــن 
بيـد أنـ  عنـدما يتـون عب وا  ر. ض  عها بعملها الصباحرتام احلقوق املدنية ملواطنيها خ ل ا

ويف الـــردر املناســـب.  نمـــن قبـــل الشـــرطي بصـــفة فرديـــة أو منهجيـــةض فـــ  بـــد مـــهنـــا  ســـوء ســـلو  
إدارات دقيقاا مـدنياا يف  51السنوات الست املاضيةض فتحت وزارة العدل األمريتية ما يزيد على 

أمخاصـاا مـن تل ثارسـة دـرم تـون سـلو  أفرادهـا ذا طـابمل أ ـي أو يشـيالن ُُيتمل أن الشرطة 
والفعــل اجلنســي ركــزت تلــك التحقيقــات علــى الســتخدام املفــرل للقــوة والتمييــز قــد حقــوقهم. و 

وزارة العــدل يف الفــرتة توصــلت اــري القانونيــة. و والحتجــاز القســري وحــالت التوقيــف والتفتــي  
 .الشرطةتسوية ممل إدارات  51إىل نفسها 
ض أعلنــت وزارة العــدل أن التحقيقــات الــن أجرهتــا 5154 كــانون األول/ديســمّب  4ويف  -55

فيما يتعل  باحلقوق املدنية يف معبة الشـرطة يف كليف نـد ب وهـايو قـد خلصـت إىل وجـود أـط أو 
ســتخدام القــوة بصـــورة اــري معقولــة واــري ضـــرورية. ونتيجــة لــذلك التزمــت وزارة العـــدل ثارســة ل

فـــاذ يف احملتمـــة سيشـــمل تعيـــني جهـــة رصـــد مســـتقلة ومدينـــة كليف نـــد بوضـــمل اتفـــاق قابـــل ل ن
ل مـــراف علـــى اإلصـــ حات الضـــرورية. وقـــد ا ـــذت وزارة العـــدل إجـــراءات ثاثلـــة يف الســـنوات 
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السـتخدام حـالت تعمـل علـى نشـر نتـائج أعمـال الشـرطة التمييزيـة و/أو ض وهـي ا مس املاضية
 ولية وسل ة قضائية.  53املفرل للقوة وتسعى إىل إجياد حلول طويلة األمد يف 

دعـاوو جنائيـة علـى وزارة العدل يف السنوات ا مس املاضـية أقامت وإضافة إىل ذلكض  -53
مبـــا يف ذلـــك الســـتخدام املفـــرل للقـــوة أفـــراد الشـــرطة لســـوء ســـلوكهمض فـــرداا مـــن  331أكثـــر مـــن 

 . 5151كانون الثام/يناير   5حك إدانة  514وحصلت على 
علـــى ســـبيل فوالشـــرطة. ى تعزيـــز الع قـــات بـــني اجملتمعـــات احملليـــة علـــ وحنـــن نعمـــل أيضـــاا  -54

الشـرطة ومسـؤولني يف  املثالض يف فراسون مبيسوريض أرسلت وزارة العدل وسـ اء لفـتح حـوار بـني
إضـــافة إىل فـــتح دقيقـــات مدنيـــة  ضاجملتمـــمل احمللـــيهـــذا لتخفيـــف حـــدة التـــوتر يف املدينـــة واألهـــايل 

ض وعـ وة 5154ر الن تعر  هلا مايتـل بـراون يف آب/أاسـ س وجنائية بعد حادثة إط ق النا
الشــــرطة إلدارة علــــى ذلــــكض تشــــار  وزارة العــــدل يف عمليــــة تقيــــيم طوعيــــة ومســــتقلة وموضــــوعية 

التدريب واستخدام القوة والتعامل مـمل املظـاهرات الشـعبية مسائل لنظر يف لمبقاطعة سانت لويس 
 اإلص ل.  واري ذلك من اجملالت الن قد دتاج إىل

منــام مــن انعــدام الثقــة العميــ  بــني مــو في لواقــمل يســود يف ا"لــرئيس أوبامــاض كمــا قــال او  -51
. وبنــاءا علــى طلــب مــن الــرئيسض هــذا البلــد"إنفــاذ القــانون و تمعــات امللــونني يف أحنــاء كثــرية مــن 

ولني مائــــدة مســــتديرة بــــني مــــو في إنفــــاذ القــــانون واملســــؤ دعــــا وزيــــر العــــدل إىل عقــــد مناقشــــات 
وكـــانون  5154يف ســـت مـــدن يف كـــانون األول/ديســـمّب  ةاحملليـــ اتاجملتمعـــمـــن املنتخبـــني وأفـــراد 

عمــــل الشــــرطة يف القــــرن احلــــادي  الــــرئيس أيضــــاا فرقــــة عمــــل معنيــــة ب. وعــــنير 5151الثام/ينــــاير 
تعزيـز ثقـة اجلمهـور وإقامـة ع قـات أقـوو بـني مـو في إنفـاذ كيفيـة والعشرين تعتف على دراسـة  

 ون احملليني واجملتمعات احمللية الن ُيمو ا. القان
فدثـــــة بشـــــ ن  ةض أعلنـــــت وزارة العـــــدل عـــــن سياســـــ5154ويف كـــــانون األول/ديســـــمّب  -50

واملـــو فني علـــى املســـتوو الدـــادي ومـــو في الوليـــات مـــو في إنفـــاذ القـــانون  مـــن قبـــلالتنمـــيط 
ن علــى املســتوو الدــادي. وتقضــي احملليــني الــذين يشــاركون يف فــرق العمــل املتلفــة بإنفــاذ القــانو 

أو ب نــ  ل جيـــوز ملــو في إنفـــاذ القـــانون أن ينظــروا يف أيـــة اعتبــارات تتعلـــ  بـــالعرق  ةهــذه السياســـ
اجلنسي إىل النتماء اإلثين أو األصل القومي أو نول اجلنس أو اهلوية اجلنسانية أو الدين أو امليل 

ن تتن ا صائص  ائية تتعل  بإنفاذ القانون ماأي حد كان عندما يتخذون قرارات روتينية أو تلق
معيــاراا موحــداا علــى عيــمل األنشــ ة الــن  ةوت بــ  هــذه السياســتن بــ  علــى وصــف املشــتب  فيــ . 
 األمن القومي والستخبارات. وأجهزة لدادي على املستوو اتض لمل هبا عناصر إنفاذ القانون 

 لعقوبات الدنيا اإللزامية التحيز العنصري قي نظام العدالة الجنائية وا  

 24-21التوصيتان   
متناســـبة مـــن  نســـبة مئويـــة اـــريمســـ لة وجـــود تتخـــذ الوليـــات املتحـــدة خ ـــوات ملعاجلـــة  -53

 ضعلـى سـبيل املثـالفيف نظـام العدالـة اجلنائيـة. مـن أصـل أفريقـيض األمريتيـون األقلياتض ول سـيما 
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إىل احلد من التفاوت بني األحتام األكثر  5151أفضى قانون األحتام العادلة الصادر يف عام 
ـــــتهم املتعلقـــــة مبســـــحوق التوكـــــايني واألحتـــــام األمـــــد صـــــرامة يف ا ـــــتهم املتعلقـــــة تســـــاه ا يف ال ل

اللجنـة ألقليـات العرقيـة . وتشـري بيانـات وجرـ  يف أالـب األحيـان إىل ارالـن ت بالتوكايني احلصوي
إدانـــة أحتـــام  3 310إىل أن هنـــا   ض5154حزيران/يونيـــ  األمريتيـــة املعنيـــة باألحتـــامض حـــك 

التوكايني احلصوي على املستوو الدادي قد ُخففت نتيجة ت بي  تهم تتعل  برمني متهمني بجمل
مـن بـني هـؤلء اجملـرمني مبـا يصـل من أصل أفريقي وتقدر نسبة األمريتيني  ب ثر رجعي ريهذا الت ي

 يف املائة.  91إىل 
العقوبـات املفروضـة علـى عيـمل مـرتت  بتخفيـف يـة املتعلقـة وقد دخلـت املبـادئ التوجيه -51

لجنـة األمريتيـة ال. وتشـري تقـديرات 5154جرائم املخـدرات حيـز النفـاذ يف تشـرين الثـام/نوفمّب 
مــــهراا يف املتوســــط ملــــا  55إىل أن هــــذه الت يــــريات ســــتخفض العقوبــــات مبــــدة املعنيــــة باألحتــــام 

ذين ُحتــم علــيهم مــؤخرااض وإىل أن أنــ  قــد باملخــدرات الــ يف املائــة مــن  رمــي الجتــار 31 نســبت 
عقوبــاهتم بــ ثر رجعــي  ضمــن املســجونني حاليــاا مــؤهلني لتخفــي ــرم  41 111كثــر مــن يصــبح أ
 مهراا يف املتوسط.  51مبدة 
ـــادرة التعامـــل بـــذكاء مـــمل اجلرميـــة الـــن وقـــد أصـــدر وزيـــر العـــدلض  -59 يف أُطلقـــت يف إطـــار مب
تشملض يف علة أمورض جعل توجي  عيمل املدعني العاميني الداديني  ض توجيهات إىل5153 عام

خدرات الن تن وي على حد أدىن من العقوبة اإللزامية الصارمة والتهم املتعلقـة التهم يف جرائم امل
يف التقليـــل مـــن اجملـــرمني األمـــد خ ـــورة. وقـــد أســـهم ذلـــك  تقتصـــر علـــىاجلرميـــة ارتتـــاب بتتـــرار 
ص جــرائم املخــدرات األقــل خ ــورة. وتعمــل وزارة العــدل مــمل التــون رس الســجن فيمــا  ــأحتــام 

األمريتي على وضمل تشـريعات تتعلـ  بإصـ ل آليـة العقوبـات الـدنيا اإللزاميـة واحلـد مـن ت بيقهـا 
 على اجملرمني اري العنيفني. 

 التمييز القائم على أساس الدي  وجرائم الكراهية  

 626-620و 672و 601و 601و 22-27و 17التوصيات   
فعاليـــــــة. ويف ة مرتتبيهـــــــا بتلتـــــــزم الوليـــــــات املتحـــــــدة مبنـــــــمل جـــــــرائم التراهيـــــــة ومقاضـــــــا -51
وهــو  ضبــريد ملنــمل جــرائم التراهيــة -مــّبد أداة جديــدة قويــة بســن قــانون اســتحدثنا  ض5119 عــام

أو  قــانون يعــزز املقاضــاة علــى املســتوو الدــادي يف جــرائم العنــف املرتتبــة بــدوافمل التحيــز الــديين
يتـيح إمتانيـة املقاضـاة علـى املسـتوو الدـادي يف اجلـرائم ض وهو القومي األصلبسبب العرقي أو 

متتنـــت وزارة قـــد اجلـــنس واهلويـــة اجلنســـانية واإلعاقـــة. و نـــول القائمـــة علـــى أســـاس امليـــل اجلنســـي و 
 501أحتــام إدانــة ألكثــر مــن العــدل علــى مــدو الســنوات ا مــس األخــرية مــن احلصــول علــى 

السنوات ا مس السابقة. ب مقارنةيف املائة  11 بنحونسبتها بزيادة تقدر أي ض هبذه التهم اا متهم
 5154جرائم التراهية األخرو وقد ساعدت يف عام مرتت  وتواصل وزارة العدل أيضاا مقاضاة 

كنســاس يف التحقيـــ  يف جرميــة حادثـــة إطـــ ق النــار القاتلـــة الــن وقعـــت يف مركـــز وليـــة  ســل ات 
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بـــــدأ متتـــــب التحقيقـــــات  ض5151ة اليهوديـــــة مبدينـــــة كنســـــاس. ويف كـــــانون الثام/ينـــــاير ل ائفـــــل
مبـا يف ذلـك اجلـرائم  ضالدادي عمل املزيد مـن البيانـات املفصـلة عـن اجلـرائم املرتتبـة بـدافمل التحيـز

 العرب واهلندوس والسيخ. من أفراد املرتتبة ضد 
تلقــت  ضعلــى ســبيل املثــالفز الــديين. نواصــل بنشــال متافحــة عيــمل أمــتال التمييــوحنــن  -55

وزارة العدل يف السنوات األخرية عدداا كبرياا من الشتاوو الن تتعل  ب فراد من ال وائـف املسـلمة 
ـــاء أمـــاكن العبـــادة أو توســـيعها. و جـــائرة تعـــرت   يـــدعون أ ـــم يواجهـــون عقبـــات عشـــرة  هنـــا بن

 دعـاوو ومخـس 5151اجملال منذ عام أجرهتا وزارة العدل يف هذا  دقيقاا  34دقيقات من أصل 
 ضأو مــدارس إســ مية. ويف قضــية مــن بــني تلــك القضــايا تتعلــ  مبســاجد دعــاوو مــن أصــل ســت

يف وليـــة وبامـــرت إجـــراءات قـــدمت وزارة العـــدل إحاطـــة قانونيـــة مـــن جهـــة صـــديقة إىل فتمـــة 
 . تينيسيولية بورو بيف مورفريز  وتش يل  دعوو قضائية ادادية لضمان فتح مسجد

فيهمـا  ىثنـني مـن الشـتاوو الـن يُـدرعايحت وزارة العـدل يف تسـوية  ض5153ويف عام  -55
اكم املقاطعــــات بســــبب ُحرمــــوا مــــن إمتانيــــة الوصــــول إىل أنظمــــة فــــقــــد أن أفــــراداا مــــن الســــيخ 

. وقد اعتمدت تلك املقاطعات فيما بعد سياسـات دظـر التمييـز بسـبب ت  يـة يةالدينعماماهتم 
 رات دينية. الرأس لعتبا

فقــد  ضالعمالــة ــال القضــاء علــى التمييــز الــديين يف مــن أجــل الدؤوبــة  ونواصــل جهودنــا -53
ضـد أمام احملتمة العليـا للوليـات املتحـدة دعوو حالياا  األمريتيةرفعت جلنة تتافؤ فر  العمل 

 جاب. دينياا لرتداء احلتسهي ا أ ا ست لب بدعوو ألن  رفض تو يف عاملة مسلمة  رب عمل
شـــار  مـــدعون يف املتـــ ثرة هبـــذه القضـــايا. و مـــن ال وائـــ طلـــب مســـا اتونواصــل أيضـــاا  -54

وال وائـف املسـلمة مـن العـرب يف التواصل ممل أفراد بصورة مبامرة عامون على املستوو الدادي 
 وللتعبــري ضاحلمايــة مــن جــرائم التراهيــة والتســلط والتمييــز وفريوالســيخ للعمــل علــى تعزيــز الثقــة وتــ

أصــل   اســتناداا فقــط إىلرد ضــمل للمراقبــة أي فــ ُ أن الوليــات املتحــدة ل ميتنهــا أن  عــن بوضــول
وزارة األمـــن الــوطين يف الوليـــات املتحـــدة  ضــ لملت ضوإضـــافة إىل ذلـــكالعرقــي أو اإلثـــين أو دينــ . 

ائـــف ال و قـــادة بـــني  الـــن تعقـــد بانتظـــام ســـتديرةامل ائـــدةاملأو تشـــار  يف اجتماعـــات بـــدور قيـــادي 
واملســـتوو احمللـــي ملناقشـــة تـــ ثري برا هـــا  اتالوليـــو مســـتويات الدـــاد علـــى احلتـــوميني واملـــو فني 

 مبا يف ذلك األقليات الدينية.  ضاجملموعات الستانيةخمتلف وسياساهتا وإجراءاهتا على أفراد 

 التصويت والعمل والسك  والتعليم والصحةمجاالت التمييز العنصري قي   

 661و 602و 604و 600و 27و 14و 11التوصيات   
 يشـتل ولذلكيُعتّب احل  يف التصويت ركناا أساسياا من أركان الدميقراطية.  - التصويت -51

ول يـــزال قـــانون حقـــوق  ضضـــمان املســـاواة يف إمتانيـــة الوصـــول إىل صـــنادي  القـــرتال أمـــراا حااـــاا 
لـــى يف هــذا املســعى. وع دمهاالــن نســتخقــوو ثــل األداة األمي 5901التصــويت الصــادر يف عــام 
كـان جزءاا رئيسياا من هذا القانون الـذي  قد أب لت لوليات املتحدة لالرام من أن احملتمة العليا 



A/HRC/WG.6/22/USA/1 

9 GE.15-02464 

 بعـض التصـويت يف مراجعة مسـبقة علـى املسـتوو الدـادي للت يـريات يف ثارسـات شرتل إجراءي
املمارســـات التمييزيـــة يف  ضـــد وزارة العـــدل مـــؤخراا ث ثـــة طعـــونفقـــد قـــدرمت  ضالقضـــائية لوليـــاتا

الن ستدخل توضيح الت يريات بهاتني الوليتني  إلزامنورث كارولينا طلبت فيها و تتساس ولين 
وزارة العـــدل أو فتمـــة اداديــــة. ويف وذلـــك بعرضـــها علـــى التصـــويت عمليـــة علـــى  يف املســـتقبل

يد هوية الناخبني اجلديد إىل أن قانون دد اداديةخلصت فتمة  ض5154تشرين األول/أكتوبر 
اإلعمـال ضـد أفـراد األقليـات. وفرضـت وزارة العـدل أيضـاا  يشتل متييزاا متعمـداا تتساس يف ولية 
حيـا األقليـات الل ويـة مـن إىل عاعـات  ونقوق التصويت الن يتمتمل هبـا األفـراد املنتمـحل الصارم

 أو ماركت يف رفعها. إلنتليزيةارفعت دعاوو ترمي إىل محاية األمخا  الذين ل يتقنون الل ة 
مـــن  ضمبـــن فـــيهم أفـــراد األقليـــات العرقيـــة ضنلتـــزم  مايـــة عيـــمل األفـــراد - العمـــل والعمالـــة -50

ض تلقــت جلنــة تتــافؤ فــر  5153و 5155الفــرتة مــا بــني عــامي ففــي متــان العمــل.  التمييــز يف
مة واسرتدت هت 351 191تسوية ومتتنت من متوو فردية تتعل  بالتمييز  593 110 العمل

وخــ ل فــرتة . لصــام مــو فني متضـررين دولر مليـار 5.5مــا  موعــ  عـن طريــ  العمليــة اإلداريـة 
بالنيابـة عـن أفـراد تعرضـوا دعـاوو  013السنوات الـث ث تلـكض رفعـت جلنـة تتـافؤ فـر  العمـل 

قضــــية واســــرتدت مبل ــــاا إضــــافياا  153 توصــــلت إىل تســــوية بشــــ نو  ضللتمييــــز يف متــــان العمــــل
مبـال  ععـت وزارة العـدل ض 5153متضررين. ويف عام  عماللصام  دولر مليون 533.1 رهقد

التمييز يف العمــل بــ تتعلــ  عقوبــات قياســية مــن أربــاب العمــل يف إطــار الفصــل يف دعــاوو مدنيــة
عـــن  دصـــيل مبلـــ  قياســـيكفلـــت ض  5154ويف عـــام  ضعلـــى أســـاس اجلنســـية أو األصـــل القـــومي

 لتمييز. اضحايا  األمخا  ءمت خرات األجر لصام هؤل
على صعيد  املتعلقة باإلنفاذ يف دقي  نتائج ملموسة الدؤوبةهذه اجلهود  أسهمتكما  -53
املمارسـات التو يفيـة إلدارة اإلطفـاء تتعلـ  ب حالةيف  ض5154يف عام  ضعلى سبيل املثالف. النُّظم

طـ ق يف قضـية تتعلـ  بـالتمييز حصلت وزارة العدل على أكّب تسوية على اإل ضيف مدينة نيويور 
مليـــون دولر   91م البـــاا مـــؤه ا و 591لنحـــو  ـــال العمـــلض مـــا أدو إىل خلـــ  فـــر  عمـــل يف 

عر  عمل وما  5 111اسرتدت وزارة العمل حنو  ضمادية. ويف السنة املالية األخريةكتعويضات 
تتعلـ  بـالتمييز عامـل يف دعـاوو  53 111مليون دولر كتعويضات مالية لصـام  55يزيد على 

 العنصري واريه من ضروب التمييز الن تشمل متعاقدين ممل احلتومة الدادية. 

التمييـز العنصـري يف  ــال  تمـة علــى إجيـاد سـبل انتصـاف يف حــالنعمـل هب - السـتن -51
نـمل هـذا التمييـز. وتعمـل الراميـة إىل مسياسـات الدسـني سـبل احلمايـة القانونيـة و على و  ضاإلستان

علــى تعزيــز ســوق اإلســتان مــن أجــل دســني القتصــاد ومحايــة  إلســتان والتنميــة احلضــريةا وزارة
لتحسني من ل  واستخدام الستن كب سعار معقولة جيدة املستهلتني وتلبية احلاجة إىل مساكن 
 ض5153يف عــام و خاليــة مــن التمييــز. و ومســتدامة للجميــمل نوعيــة احليــاة وبنــاء  تمعــات مــاملة 

تنظيمية مقرتحـة لتوضـيح التـزام املشـاركني يف  لئحةرة اإلستان والتنمية احلضرية نشرت وزامث اض 
الّبنامج با اذ تدابري استباقية للت لب على أأال الفصل التار ية وتعزيز ا يار اإلستام العـادل 
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ســـتعمل وزارة  ةضاملقرتحـــ التنظيميـــةال ئحـــة . ويف إطـــار للجميـــمل  تمعـــات مـــاملةإرســـاء ودعـــم 
تحديـــد ل وذلـــكبيانـــات بشـــ ن أأـــال اإلدمـــاج والفصـــل الســـتان والتنميـــة احلضـــرية علـــى عـــمل اإل

 أفضل. دديداا قضايا اإلستان العادل احملتملة 
املقرضـــني الـــذين أيضـــاا قـــوانني اإلقـــرا  العـــادل ضـــد  بصـــرامة الوليـــات املتحـــدة نفـــذوت -59

التجــاوزات ومــتلنا فرقــة تلــك  صــحيحتيتورطــون يف ثارســات متييزيــة. وا ــذنا إجــراءات قانونيــة ل
 اتعمــل متخصصـــة يف إنفــاذ القـــوانني املتعلقــة بالحتيـــال املـــايل مــمل مـــركاء علــى مســـتوو الوليـــ

ض 5151واملســتوو احمللــي مــن أجــل التحقيــ  يف هــذه املمارســات علــى حنــو اســتباقي. ومنــذ عــام 
أتاحـــت التســـويات . و تهاقضـــية تتعلـــ  بـــاإلقرا  أو عملـــت علـــى تســـوي 50 رفعـــت وزارة العـــدل
 ضنقــديتعـويض مليــون دولر أمريتـي يف مــتل  911أكثـر مـن احلصـول علــى الناجتـة عـن ذلــك 
 331مببلـــ    Countrywide Financialرفايننشــال  دمــمل مؤسســة كــانرتي وايــ مبــا يف ذلــك تســوية

يف مليـــون دولر  534.3 بلـــ مب  Wells Fargoرمـــمل مؤسســـة ويلـــز فـــاراو ض وأخـــرو مليـــون دولر
 91 وتسـوية أخـرية مببلـ  ضالعنصري واإلثـين يف مـنح قـرو  الـرهن العقـاريو تتعل  بالتمييز دعاو 

  يف Ally Bankألري رومصرف   .Ally Financial Incرفايننشال ألري مليون دولر ممل مؤسسة 
 قرو  السيارات. منح واإلثين يف دعاوو تتعل  بالتمييز العنصري 

قيـ  تتــافؤ الفــر  التعليميــة جلميـمل ال ــ ب مــن خــ ل نســعى إىل ضــمان د - التعلـيم -31
مبــا يف ذلــك التمييــز علــى أســاس العــرق واللــون  ضإنفــاذ القــوانني الــن دظــر التمييــز يف  ــال التعلــيم

حــل مــمل مــن إجيــاد حتومــة الوليــات املتحــدة  تنــتمتمــث اض  5155فــي عــام فواألصــل القــومي. 
املـــدارس العامـــة يف دوائـــر ثـــام أكـــّب هـــي كاليفورنيـــا و لـــوس أيلـــوس يف   بدائـــرة املـــدارس املوحـــدة 

مــمل  يــة املتشــددةالت ديبجــراءات اإل إلل ــاءخ ــة مــاملة وتنفيــذ الوليــات املتحــدة مــن أجــل وضــمل 
التوقيــف عــن اخنفــض معــدل  ضومنــذ ذلــك احلــنيواــريهم. مــن أصــل أفريقــي  ينيل ــ ب األمــريتا

يف املائــة فيمــا  ــص  11 ذلــك بنســبة تزيــد علــى ض مبــا يفاخنفاضــاا كبــرياا تلــك الــدائرة يف الدراســة 
 من أصل أفريقي. األمريتينيال  ب 

علــى   ويــريف كنتــاكي ودي الــدائرتان املدرســيتاننتيجــة هلــذه التفاقــات تعمــل و  ضوباملثــل -35
بوســائل واــريهمض مــن أصــل أفريقــي األمــريتيني ال ــ ب مــمل  املتشــددةالت ديبيــة إل ــاء اإلجــراءات 

السياســــات الت ديبيــــة وتنقيحهــــا ودســــني عــــمل البيانــــات املتعلقــــة ب نظمــــة ت ديــــب  مراجعــــةمنهــــا 
أنظمـــة  فـــر علـــى ترمـــي إىل مســـاعدة املـــدارس  توجيهـــاتأصـــدرنا ض 5154ال ـــ ب. ويف عـــام 

ترصـد  ضدون متييز علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو األصـل القـومي. وإضـافة إىل ذلـكمن الت ديب 
هلـا تـاريخ  دائـرة مدرسـية 511عنـد القتضـاء يف حـوايل  نصافاإلن وزارة العدل وتلتمس املزيد م

 ملراقبة القضائية.االفصل ول تزال دت ثارسة يف 
ومؤسســات التعلــيم الــدوائر املدرســية ولــدينا قــوانني كثــرية تتــيح لألفــراد مقاضــاة املــدارس و  -35

احلتومـة يف إطـار أنظمـة اف العايل من أجل تسوية قضايا التمييز الفردية مبا يتجاوز سبل النتص
 . 514-513انظر الفقرتني  ضل ط ل على مزيد من املعلومات بش ن التعليمو  الدادية.
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تعزيــز بو الصــحةض  يف الق ــال الصــحي وبتعزيــزبالقضــاء علــى التفاوتــات  نلتــزم - الصــحة -33
مــن أجــل ضــمان  ونعمــل بنشــال علــى إنفــاذ القــوانني الداديــة املتعلقــة بــاحلقوق املدنيــة ضالصــحة

مـن بــرامج الرعايــة الصـحية وا ــدمات الجتماعيــة. علـى قــدم املســاواة اسـتفادة عيــمل األمــخا  
أول خ ـــة للوليـــات املتحـــدة تعـــا  وزارة الصـــحة وا ـــدمات البشـــرية أطلقـــت ض 5155ويف عـــام 

ميــــمل ُيــــ  جل ضومبوجــــب القــــانوندديــــداا التفاوتــــات العرقيــــة واإلثنيــــة املســــتمرة يف  ــــال الصــــحة. 
 ضاألمــخا  الــذين ل يتمتعــون بوضــمل هجــرة ســليممبــن فــيهم  ضاألمــخا  يف الوليــات املتحــدة

 احلصول على ا دمات الصحية يف حالت ال وارئ.
تسـوية يف التوصـل إىل بعـد ض وزارة الصـحة وا ـدمات البشـرية لـت  ضوعلى سـبيل املثـال -34

لت كـــــــد مـــــــن أن لســـــــنوات  بتســـــــّبمل ال ـــــــ  ملـــــــدة ثـــــــ ثض ترصـــــــد مركـــــــز جامعـــــــة 5151عـــــــام 
ل يــــؤثر تــــ ثرياا مــــن أصــــل أفريقــــي  األمــــريتينية ســــتا ا مــــن من قــــة أالبيــــاملستشــــفى يف  إاــــ ق
اختــّبت وزارة  ضعلــى الرعايــة الصــحية. وإضــافة إىل ذلــك املقيمــنيعلــى إمتانيــة حصــول  متباينــاا 

دمات ا ــــ الصـــحة وا ـــدمات البشــــرية مشـــروعاا متعــــدد الوليـــات لـــدعم املستشــــفيات يف تقـــد 
الســـتان الـــذين ل يتقنـــون الل ـــة اإلنتليزيـــة يف اجملتمعـــات احملليـــة الريفيـــة. وخـــ ل  الل ويـــة لصـــام

 41يف عمليـــــات اســـــتعرا  لتحديـــــد مـــــدو المتثـــــال أجـــــرت الـــــوزارة ض 5153-5155 فـــــرتةال
ل طـ ل علـى و  يف املستشـفيات.مستشفى من هذه املستشفيات لّبامج إتاحة ا دمات الل وية 

 . 515-511انظر الفقرتني  ضد من املعلومات بش ن الصحةمزي

 التمييز ضد المثليات والمثليي  ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية   

 661و 71التوصيتان   
 قـوق املثليـات واملثليـني ومزدوجـي امليـل اجلنسـي وم ـايري اهلويـة اجلنسـانية متتمل تتسي ي -31

يف تــذليل العقبـــات ق عنــا أمــواطاا اـــري عاديــة يف الوليــات املتحــدة. وقـــد أ يــة حااـــة متســاوية 
 والتحيزات املؤسسية الن تؤثر يف كثري من األحيان على هذه الفئة من األفراد. 

ض الوليـــات املتحـــدة ضـــد ويندســـور يف قضـــية 5153ويف حتـــم تـــار ي صـــدر يف عـــام  -30
بشـــ ن   تفرضـــاحلتومـــة الداديـــة كانـــت الـــذي  أل ـــت احملتمـــة العليـــا للوليـــات املتحـــدة احلظـــر 

العرتاف بالزواج بني أمخا  من نفـس نـول اجلـنس. ونعمـل منـذ ذلـك احلـني علـى تنفيـذ ذلـك 
مـــن نفـــس اجلـــنس املعاملـــة نفســـها الـــن يعامـــل هبـــا الزوجـــان مـــن جنســـني الـــزوجني القـــرار مبعاملـــة 

أقصى حد ثتن مبوجب القانون. خمتلفني فيما  ص الستحقاقات واللتزامات ذات الصلة إىل 
التثــري مــن الســتحقاقات الســتفادة مــن مــن نفــس اجلــنس أصــبح ُيــ  للــزوجني ونتيجــة لــذلك 

الضــــــرائب واهلجــــــرة  ــــــالت وُيظــــــون بــــــالعرتاف علــــــى املســــــتوو الدــــــاديض مبــــــا يف ذلــــــك يف 
 م/اا من كانون الثا. واعتبار القدامىأفراد اجلي  واحملاربني واستحقاقات املالية لل  ب  واملساعدة

وليـة مـن بـني ولياتنـا  30من نفس اجلـنس الـزواج يف ض سيتون مبقدور األمخا  5151يناير 
 ا مسني ويف مقاطعة كولومبيا.
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ويف  ــال التعلــيمض متتنــا مــن إجيــاد حلــول لعــدد مــن القضــايا املتعلقــة مبضــايقة املثليــات  -33
علـى سـبيل املثـالض فوية اجلنسـانية يف املـدارس العامـة. واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي وم ايري اهل
اتفـــاق تســـوية هــو األول مـــن نوعــ  مـــمل دائـــرة  5153أبرمــت حتومـــة الوليــات املتحـــدة يف عــام 

أركاديـا يف كاليفورنيــا لتسـوية ادعـاءات التمييـز ضــد طالـب مـن م ـايري اهلويــة  -املـدارس املوحـدة 
ــــــاأصــــــدرت وزارة ال 5154اجلنســــــانية. ويف عــــــام  ــــــيم توجيهــــــات دــــــدد مســــــؤوليات التلي ت تعل

اجلنسـام واـريه مـن أمـتال التمييـز اجلنسـيض مبـا واجلامعات واملدارس العامـة يف التصـدي للعنـف 
 يف ذلك التمييز على أساس اهلوية اجلنسانية.

ــــوزارة العــــدلويف  ــــال  -31 ــــرة الع قــــات اجملتمعيــــة التابعــــة ل يف  ضعمــــل الشــــرطةض بــــدأت دائ
ض تــــدريباا يتعلــــ  مب ــــايري اهلويــــة اجلنســــانية خمصصــــاا ملــــو في إنفــــاذ القــــانون فرض تــــو 5154 عــــام
 الع قات اجملتمعية. فض ا عن دسني هذه الفئة هؤلء املو فني سيساعد على دسني فهم  ما
املتعاقــدين مــمل احلتومـة الداديــة مــن مينـمل ويف  ـال العمالــةض وقـرمل الــرئيس أوبامــا علـى أمــر  -39

يلهم اجلنسـي أو هـويتهم اجلنسـانيةض ويضـيف مقدمي ال لبات واملو فني علـى أسـاس مـالتمييز ضد 
العمل على املستوو الدادي. وع وة علـى ذلـكض  ال اهلوية اجلنسانية ك ساس فظور للتمييز يف 

يتمثــل موقــف حتومــة الوليــات املتحــدة يف أن القــانون الدــادي الــذي ُيظــر التمييــز اجلنســي يف 
ض ل يشمل التمييز على أساس اهلوية اجلنسانيةض مبا يف ذلـك حالـة م ـايري اهلويـة اجلنسـانيةالعم ال 
بإمتان العـاملني مـن املثليـات واملثليـني ومزدوجـي امليـل اجلنسـي وم ـايري اهلويـة اجلنسـانية الـذين وأن 

أيضـــاا يتعرضـــون للوصـــم أل ـــم  تلفـــون عـــن القوالـــب النم يـــة القائمـــة علـــى نـــول اجلـــنس أن يرفعـــوا 
أعلــن الـــرئيس أوبامــا أيضـــاا عــن اإلل ـــاء النهــائي لقـــانون  ض5155دعــاوو تتعلـــ  بــالتمييز. ويف عـــام 

 تس ل ل تقل" الذي مينمل املثليني واملثليات من ا دمة بصورة علنية يف اجلي .  "ل

 التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعااة  

 627و 667التوصيتان   
محايــة قويــة ملنــمل التمييــز ضــد األمــخا  ذوي اإلعاقــةض  لــدو الوليــات املتحــدة آليــات -41

ض 5119علـــى إنفـــاذ هـــذه اآلليـــات. ويف عـــام د  تقريرهـــا األخـــريض منـــذ تقـــ ضوهـــي تعمـــل بنشـــال
بـــدأت الوليـــات املتحـــدة جهـــوداا حثيثـــة للقضـــاء علـــى الفصـــل اـــري الضـــروري لألمـــخا  ذوي 

فــردض بوســائل منهــا إبــرام  40 111ســاعد علــى محايــة حقــوق أكثــر مــن عــن اــريهمض مــا اإلعاقــة 
قضـية  51وحـدهض مـاركنا يف معاجلـة  5153اتفاقات رائدة ممل سـت وليـات أمريتيـة. ويف عـام 

 من تلك القضايا املتعلقة باإلنفاذ يف عيمل أحناء البلد.
علـى األمـخا  ذوي اإلعاقـة يف العمـل. ف ودر  الوليات املتحدة علـى محايـة حقـوق -45

مـن هيئـة احمللفـني قـرار علـى أكـّب  5153نـة تتـافؤ فـر  العمـل يف عـام سبيل املثال حصـلت جل
ل يــذاء  وامليــون دولر أمريتــي  بالنيابــة عــن عــاملني ذوي إعاقــة ذهنيــة تعرضــ 541يف تار هــا ر

. وعلـى الـرام مـن  فيـف احلتـم أيـدي رب عملهـم اللفظي والبدم ولظروف معيشية سيئة علـى
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كرامة العاملني ووج  عنايـة اجلمهـور إىل فقد أعاد صون  ود القانونيةض للقيامتثالا يف مرحلة لحقة 
معاملة األمخا  ذوي اإلعاقة الذهنية يف أماكن العمل بالوليات املتحدة. وقد عززت األنظمة 

اجلهــود الــن يبــذلو ا لتعيــني مــا  ــض اجلديــدة أيضــاا مســاءلة املتعاقــدين مــمل احلتومــة الداديــة في
احملـاربون مبـن فـيهم يف تتـافؤ فـر  العمـلض  امىومحاية حقوق احملاربني القد أمخا  ذوي إعاقة

 املعوقون.امى القد
ل الوليــــات املتحــــدة مــــبتة مــــن الوكــــالت املســــتقلة يف عيــــمل الوليــــات واألقــــاليم ور ومُتــــ -45

حقــوق األمــخا  ذوي اإلعاقــة وأســرهم مــن خــ ل التمثيــل القــانوم والــدعوة واإلحالــة  حلمايــة
ا ــدمات القانونيــة إىل األمــخا  ذوي اإلعاقــة يف قــدرمي لــيم. وهــذه الوكــالت هــي أكــّب موالتع

 الوليات املتحدة.

 العدالة الجنائية -جيم 

 السجون  

 671و 642-644و 647و 611و 611و 651و 675و 40التوصيات   
فـــ  مرال تـــزال الوليـــات املتحـــدة تســـعى جاهـــدة إىل دســـني  ـــروف املعيشـــة يف عيـــمل  -43

يف الســجون الداديــة إمتانيــة احلصــول املــودعني ســجو ا. وهلــذه ال ايــةض نضــمن جلميــمل اجملــرمني 
 على الرعاية ال بية يف املوقمل ويف اجملتممل احمللي عند القتضاء.

تنظيميـــة لتنفيـــذ قـــانون القضـــاء علـــى الاتصــــاب يف لـــوائح ض أصـــدرنا 5155ويف عـــام  -44
الدــــاد مســــتويي ن علــــى و ء اجلنســــي يف مرافــــ  الســــجالســــجون مــــن أجــــل منــــمل حــــالت اإليــــذا

التنظيميــة تــوفري اللــوائح واملســتوو احمللــي والتشــف عنهــا والتصــدي هلــا. وتشــمل هــذه  اتوالوليــ
وفــر  قيــود  ؛البــال نياحتجــاز يف مرافــ  دعني املزيــد مــن تــدابري احلمايــة للمجــرمني األحــداث املــو 

دنيـا ملـ   املـو فني ؛ ودديـد نسـب كة بني اجلنسـنيجديدة على عمليات املراقبة والتفتي  املشرت 
العقليــةض مبــا يشــمل ورعايــة الصــحة  وتوســيمل ن ــاق الرعايــة ال بيــة ؛األحــداثاحتجــاز يف مرافــ  

لنـزلء السـجون وتـوفري املزيـد مـن احلمايـة  ؛ة اإليابية لضحايا الاتصاب يف السجنرعاية الصح
ذوي الســلو  اجلنســام نســي وم ــايري اهلويــة اجلنســانية و ملثليــات واملثليــني ومزدوجــي امليــل اجلمــن ا

 وإجراء عمليات مراجعة مستقلة جلميمل املراف  املشمولة.املخالف ملا هو م لوف؛ 
ويتعـــني علـــى الوليـــات أن تثبـــت أن عيـــمل املرافـــ  ا اضـــعة لســـي رهتا التشـــ يليةض مبـــا يف  -41

 للـــوائحمتتثــل امتثـــالا كــام ا هلـــذه ا ضالوليـــةذلــك املرافـــ  الــن تـــديرها كيانــات خاصـــة بالنيابـــة عــن 
التنظيمية ويف حالة عدم امتثاهلا فإ ا  سر بعض التمويل الدادي مـا ن تتعهـد بتخصـيص هـذا 

. وقـد خضـعت سـت وليـات وإقلـيم واحـد يف الوليـات املتحـدة لضمان المتثـال للـوائح التمويل
ة بعــد المتنــال عــن تقــد  ضــمانات أو مــهادة يف املائــ 1بنســبة يف التمويــل الدــادي لتخفــيض 
 المتثال. خبصو  
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ض أصـــدرنا توجيهـــات إىل الوليـــات والوكـــالت احملليـــة 5154ويف كـــانون األول/ديســـمّب  -40
نوعيــــة خــــدمات التعلــــيم املقدمــــة إىل الشــــباب يف الســــجن. وتشــــمل هــــذه التوجيهــــات لتحســــني 

التعلـيم واحلقـوق املدنيـة املن بقـة علـى الشـباب مت لبـات مبادئ دسني ثارسات التعلـيم وتتنـاول 
 السجناءض مبن فيهم األمخا  ذوو اإلعاقة.

للعودة إىل  تمعاهتم احملليـة ولتـي للسجناء السابقني بإتاحة فر  عادلة ملتزمون وحنن  -43
يف ُيرتمون القانون. وهلـذه ال ايـةض دعـا وزيـر العـدل املسـؤولني املنتخبـني  منتجنيمواطنني يصبحوا 

إص حات إلعادة حقوق التصويت إىل عيمل األمخا  الذين قضـوا إجراء عيمل أحناء البلد إىل 
إخـ ء سـبيلهم املشـرول فـرتة مدة احتجازهم أو سجنهم وأكملوا فـرتة اإلفـراج املشـرول عـنهم أو 

 ال رامات املستحقة عليهم. بوضعهم دت املراقبة ودفعوا 
لألفــراد احلــ  يف تقــد  التمــاس إىل فتمــة اداديــة مــن  ويضــمن دســتور الوليــات املتحــدة -41

والدـادض مبـن  اتعلـى مسـتويي الوليـحنـن نـوفر للسـجناء أجل إصدار أمر إحضـار أمـام احملتمـةض و 
إىل  ضبعـد اإلدانـةلرفـمل دعـاواهمض وسـائل فـددة جيـداا  ضفيهم السجناء احملتوم عليهم بعقوبة اإلعدام

قـوقهم الدســتورية يف احملــاكم األدىن درجـة. ومتثــل مراجعــة القضــايا يف فتمـة اداديــة إذا انُتهتــت ح
 والداد. اتاحملاكم الدادية أداة هامة حلماية احلقوق الدستورية للسجناء على مستويي الولي

 عقوبة اإلعدام  

 615و 617و 667و 25التوصيات   
قــــوانني وثارســــات الدــــاد  لقيــــود الدســــتورية يف الوليــــات املتحــــدة إضــــافة إىلتســــتتبمل ا -49

اتض أن يقتصــر اللجــوء إىل فــر  عقوبــة اإلعــدام علــى أمــد اجلــرائم خ ــورةض مثــل القتــل والوليــ
علــى إنــزال هــذه العقوبــة  تُفــر  قيــود صــارمةالعمــد يف أقصــى الظــروف املشــددة للعقوبــة حيــا 

ارتتـاب اجلرميـة  على أي فرد يقـل عمـره عـن الثامنـة عشـرة وقـتأيضاا. وُُيظر فر  هذه العقوبة 
ُُيظـــر علـــى حنـــو صـــارم لمحتمـــة أن لـــديهم إعاقـــة ذهنيـــة كبـــرية. و يثبـــت لاألفـــراد الـــذين وعلـــى 

وخارجــة عــن املــ لوفض كمــا ُُيظــر ل عــدام تُلحــ  بالشــخص عقوبــة قاســية اســتخدام أيــة وســيلة 
أن  تاقــوانني الدــاد والوليــتنفيــذ عقوبــة اإلعــدام ب ريقــة تن ــوي علــى متييــز عنصــري. وتشــرتل 

ا صــــائص الفرديــــة جملــــرم معــــني أو جرميــــة معينــــة. وقــــد أوعــــز احملــــددة للعقوبــــة تراعــــي القــــرارات 
إىل وزارة العـــدل بـــإجراء اســـتعرا  لتيفيـــة ت بيـــ  عقوبـــة اإلعـــدام يف الوليـــات املتحـــدة.  الـــرئيس

لـــى عكـــانون الثام/ينـــايرض   53احملتمـــة العليـــا للوليـــات املتحـــدةض يف وإضـــافة إىل ذلـــكض وافقـــت 
الستمال إىل حجج تتعل  مبا إذا كان اإلعدام باحلقنة القاتلة يف أوك هوما يشـتل عقوبـة قاسـية 

حتمهــــا يف احملتمــــة ومــــن املتوقــــمل أن ُتصــــدر  ضمبوجــــب التعــــديل الثــــامن لدســــتورنا واــــري م لوفــــة
 . 5151ي  حزيران/يون

ون عمليــة الســتئناف تتــ ضويف احلالــة الــن قــد  ضــمل فيهــا أحــد األفــراد لعقوبــة اإلعــدام -11
لســتئناف ااإلدانــة والعقوبــة مــن خــ ل حتــم جوهريــة ومــاملة مــمل إتاحــة فرصــة كبــرية لل عــن يف 
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يف قضــايا جنائيــة ويشــرتل الدســتور أن يتلقــى عيــمل املــدعى علــيهم املبامــر واملراجعــة احلضــورية. 
 دام.مساعدة فعالة من فامض مبَن فيهم املتهمون يف قضايا ين ب  فيها حتم اإلع

الـن ل تـزال ت بـ  عقوبـة عـدد الوليـات قد تواصـل منـذ تقـد  تقريرنـا األخـري اخنفـا  و  -15
الـــذين ينتظـــرون تنفيـــذ ض وعـــدد األمـــخا  األمـــخا  الـــذين يُعـــدمون كـــل عـــاماإلعـــدامض وعـــدد 
وليـة أمريتيـة  35ويف الوقت احلاضرض ينص القانون الدادي وقـوانني أخـرو يف  .حتم اإلعدام

وبة اإلعدام. ومنذ استعراضنا الدوري الشامل األخريض أل ـت ثـ ث وليـات قوانينهـا الـن على عق
 . 5153  وماري نـد ر5155  وكونتتتـت ر5155وهـي إلينـوي ر ضتنص على عقوبة اإلعـدام

ض 5154 يف عـامحتمـاا باإلعـدام  31ون تنفذ عقوبة اإلعدام سوو سبمل وليـات نفـذت مـا  موعـ  
. ون تنفـذ احلتومـة 5994أحتـام اإلعـدام عرفتـ  الوليـات املتحـدة منـذ عـام يـات لعملوهو أقل عـدد 

ن تنفــذ حتــم اإلعــدام يف أي بــل إ ــا الداديــة أي حتــم باإلعــدام منــذ استعراضــنا الــدوري األخــري. 
 ث ثة أحتام باإلعدام فقط.  5903وقد نفذت منذ عام  5113سجني منذ عام 

 الدوليةالعدالة الجنائية والمسائل   

 645و 641التوصيتان   
زارة العـدل واـريه من خ ل قسم حقوق اإلنسان والدعاء ا ـا  التـابمل لـو إننا نسعىض  -15

إىل التحقيــ  مـــمل مـــرتت  انتهاكــات حقـــوق اإلنســـان  ضالوليـــات املتحـــدة مــن متونـــات وكــالت
علـــى إدانـــة قـــد ومقاضـــاهتم. و واـــريهم مـــن اجملـــرمني الـــدوليني  ثنـــني مـــن مـــواطين احصـــلنا مـــؤخرا ا

إخفائهمـــا معلومـــات عـــن نســـية بصـــورة اـــري قانونيـــة بعـــد حلصـــوهلما علـــى اجلالوليـــات املتحـــدة 
مواطنــة أخــرو وإدانــة  ض5915يف قريــة اواتيماليــة عــام الــن وقعــت مشــاركتهما يف  ــزرة املــدنيني 
ء اإلبـادة مشاركتها يف عمليات القتل الن وقعت أثنامعلومات عن بالتهم نفسها بعد أن أخفت 

 . 5994اجلماعية يف رواندا عام 
وفقـاا ألحتـام للمجـرمني وتنفيـذها نعمل أيضاا على تقيـيم طلبـات التسـليم الـدويل وحنن  -13

بــني الوليــات املتحــدة والدولــة ال البــة. وقــد ســلمنا املعقــودة التســليم املن بقــة والســارية معاهــدات 
اإلبـادة اجلماعيـة وجـرائم احلـرب جرميـة مثـل  عدداا من األمخا  املتهمني بسلو  يشـتل جرميـةض

 .متواترةهذه ال لبات ن تتن وإن 

 اضايا الشعوب األصلية -دال 

 101و 105و 101-622و 75و 71التوصيات   
يف تــوفري محايــة أفضــل حلقــوق الشــعوب األصــلية تقــدماا كبــرياا حققــت الوليــات املتحــدة  -14

ض أعلن الرئيس أوباما عـن ت ييـدنا إلعـ ن 5151سمّب على املستوو احمللي. ويف كانون األول/دي
األمم املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصـلية يف أعقـاب اسـتعرا  وثـ ث مشـاورات اـري رايـة 

 ممل احلتومات القبلية وعاعات الشعوب األصلية واملنظمات اري احلتومية. 
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ـــة بصـــورة متتـــررة ومـــاملة يف م -11 ســـائل هتـــم الشـــعوب ونواصـــل املشـــاركة يف حـــوارات فلي
مـــمل قيـــادات القبليـــة يُعتقـــد يف البيـــت األبـــيض ســـنوياا مـــؤمتر لألمـــم األصـــلية. وإضـــافة إىل ذلـــكض 

حيا يناق  الرئيس ونائب الرئيس والتثري من أعضاء احلتومة وعشـرات مـن  احلتومات القبلية 
مــــن تقريــــر  كبــــار املســــؤولني األمــــريتيني ومئــــات الزعمــــاء القبليــــني مســــائلض مثــــل متتــــني القبائــــل

ـــة الصـــحية والتنميـــة القتصـــادية وت ـــوير اهلياكـــل  ضمصـــريهاض مبـــا يف ذلـــك حتمهـــا الـــذاي والرعاي
ومحايــة األراضــي واملــوارد ال بيعيــة واريهــا مــن املســائل ذات األولويــة بالنســبة  ضوالتعلــيم ضاألساســية

ألصــلية الــذي ُعقــد يف مــاركنا أيضــاا يف املــؤمتر العـاملي املعــين بالشــعوب االقبليــة. وقــد  لحتومـاتل
وأعربنــا عــن ارتياحنــا ألن األولويــات الرئيســية األربــمل الــن دعــا إليهــا قــادة  5154أيلول/ســبتمّب 

 قد أُدرجت يف الوثيقة ا تامية.لية تومات القباحل
ض أصدر الرئيس أوبامـا أمـراا بإنشـاء  لـس البيـت األبـيض املعـين بشـؤون 5153ويف عام  -10

ويهـــدف إىل دســـني وهـــو يضـــم رؤســـاء خمتلـــف الوكـــالت الداديـــة  ضســـتان أمريتـــا األصـــليني
 تواجهها اجملتمعات احمللية القبلية.بش ن القضايا امللحة الن املستوو التنسي  الرفيمل 

ض أعلنــا عــن مبــادرة "جيــل الشــعوب األصــلية"ض وهــي 5154ويف كــانون األول/ديســمّب  -13
تشمل برامج وهي تعوق يال مباب الستان األصليني.  مبادرة هامة ترمي إىل إزالة العراقيل الن
وجولــة اســتمال يقــوم هبــا علــى القيــادةض والتــدريب املهــنض الســتعداد لــدخول التليــات أو مزاولــة 

ض وعقـــد إىل ت لعـــات ومـــواال مـــباب الســـتان األصـــلينيل ســـتمال أعضــاء يف حتومـــة الـــرئيس 
أصــدرت وزارة الداخليـة الــن تتــوىل وقــد ية. مـؤمتر قمــة ملناقشـة مســ لة احلفــال علـى الل ــات األصـل

خ ــــــة إصــــــ حية مــــــاملة يف  ضوليــــــة 53طالــــــب مــــــن اهلنــــــود األمــــــريتيني يف  41 111تعلــــــيم 
تلبيـــة احتياجـــات لتحســـني تعليميـــة جديـــدة تقـــد  مـــنح ض واقرتحـــت الـــوزارة 5154حزيران/يونيـــ  

 ال  ب من اهلنود األمريتيني وستان ألستا األصليني. 
إلجــراءات للتصــدي للتمييــز ضــد أفــراد اجلماعــات القبليــة وأفــراد  ــذنا املزيــد مــن القــد او  -11

ضــد هــذه اجملموعــات يف  ــال العمــل الســتان األصــليني. وتتــوىل وزارة العمــل إنفــاذ عــدم التمييــز 
عملـت وزارة  ضاملتعاقدين ممل احلتومة الدادية. ومنذ استعراضـنا الـدوري الشـامل األخـريمن قبل 

سـتا ألاهلنـود األمـريتيني والسـتان األصـليني يف لصـام إنفـاذ قـوانني احلقـوق املدنيـة  العدل على
 ـــالتض مبـــا يف ذلـــك محايـــة ثارســـة الشـــعائر الدينيـــةض والتعلـــيمض والتصـــويتض واإلقـــرا  يف عـــدة 

لنــاطقني  ــص أفــراد الســتان األصــليني اــري االعــادلض واإلصــ حياتض واللجــوء إىل احملــاكم فيمــا 
 الشرطة.من قبل والستخدام املفرل للقوة اإلنتليزيةض وجرائم التراهيةض والجتار باجلنسض  بالل ة

أصــــدرنا قــــوانني كثــــرية للتصــــدي للتحــــديات الــــن يواجههــــا اهلنــــود ض 5151ومنــــذ عــــام  -19
متافحــة ن. وأبــرز هــذه التحــديات هــو إعــادة إقــرار قــانون و األمريتيــون وســتان ألســتا األصــلي

يُعـزز األحتـام الراميـة إىل التصـدي  ض وهو القـانوم الـذي5153ة يف آذار/مارس العنف ضد املرأ
 تلـك شـمل إعـادة اإلقـرارتلسـتا األصـليني. و أللعنف ضد النساء من اهلنود األمريتيني وستان 

احملـاكم القبليـة األمـخا  أمـام  أن تقاضـيحتماا جديداا بال  األ يـة يعـرتف بسـل ة القبائـل يف 
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أفعــال العنــف املنــزيل علــى األراضــي القبليــة بصــرف النظــر عمــا إذا كــان مرتتــب  الــذين يرتتبــون
تلــك األفعــال مــن اهلنــود أم ل. ويشــتل متتــني الشــعوب األصــلية مــن التصــدي ملــا يواجههــا مــن 

ض فض ا عن  رئيسياا من مبادئ إع ن األمم املتحدة بش ن حقوق الشعوب األصلية دديات مبدأا 
للقبائـل مزيــداا  5155عـام صــدر يف ة. وإضـافة إىل ذلــك أع ـى قـانون سياسـة عامــة سـليمكونـ  

صدر يف  ويعزز قانون ضمبا يف ذلك بعض عقود إجيار األراضي ضمن السي رة على األصول القبلية
ويضـمل مبـادئ  ضحقـوق املتهمـنيمن جانب القبائـلض ويـدعم سل ة إصدار األحتام  5151عام 

فني الــــذين يعــــاجلون حــــالت العنــــف املنــــزيل واجلــــرائم ويتــــيح التــــدريب للمــــو  ضتوجيهيــــة جديــــدة
تقد  املسـاعدة ملتافحـة اإلدمـان علـى ض ويتوخى وُيسن ا دمات املقدمة إىل الضحايا ضاجلنسية

 التحول واملخدرات ومساعدة الشباب املعرضني للخ ر. 
بــات تتعلــ  م ال بشــ نوقــد أولينــا أولويــة ملســ لة إبــرام اتفاقــات تســوية مــمل قبائــل اهلنــود  -01

واــري ذلــك مــن امل البــات. وبلــ   مــول هــذه التســويات حــك اآلن مــا يزيــد بعــدم حفــم األمانــة 
قبيلــة هنديــة معــرتف هبــا  11يف مــتل تعويضــات مقدمــة إىل أكثــر مــن  دولر مليــار 5.0علــى 

مليـار دولر  3.4قمنـا بتسـوية دعـوو فرديـة مببلـ   ضعلى املستوو الدادي. وباإلضافة إىل ذلـك
 اتعرضـو امـية مـن اهلنـود يـدعون فيهـا أ ـم مزارعـون ومربـو املأقامهـا  تسوية دعـوو عاعيـة تار يـةو 

 للتمييز يف الّبامج الزراعية الدادية.

 الهجرة -هاء 

 احتجاز المهاجري  وسياسات الهجرة  

 161و 675-671و 617و 677و 601و 71و 70التوصيات   
ض أعلــن الــرئيس أوبامــا عــن سلســلة مــن اإلجــراءات 5154تشــرين الثــام/نوفمّب  51يف  -05

يف أساســـــي التنفيذيـــــة املتعلقـــــة بـــــاهلجرة وأمـــــن احلـــــدود. ويشـــــمل ذلـــــك خ ـــــة إلحـــــداث ت يـــــري 
 ؛اهلجـرةقـانون ولويـات إنفـاذ ألكبـرية عمليـات مراجعـة  وإجـراء  ؛اسرتاتيجيتنا املتعلقـة بـ من احلـدود

بعـــض إذن بالعمـــل فيمـــا  ـــص مـــنح السياســـة العامـــة للنظـــر يف ت جيـــل الرتحيـــل و وتوســـيمل ن ـــاق 
ديــدة للنظــر يف جوا ــاذ مبــادرة  ؛األفــراد الــذين وصــلوا إىل الوليــات املتحــدة عنــدما كــانوا أطفــالا 

مـريتيني واملقيمـني الـدائمني األواطنني املـإذن بالعمل فيما  ـص بعـض آبـاء منح الرتحيل و جيل ت 
سـتظل رتحيـل النفـاذ و ل  جديـدةة نعمل على تنفيذ سياس ضاإلجراءاتوفقاا هلذه ة. و بصورة مرعي

 األمن القومي والس مة العامة وأمن احلدود.  ألخ ار الن هتددأولوية قصوو لتويل 
اللجــوء. ويف ملتمســي احلمايــة ل جئــني و بلــداا رائــداا يف تــوفري الوليــات املتحــدة ل تــزال و  -05

فــرداا.  51 599 ملــا  موعــ لجــوء الحــ  لجئــاا ومنحنــا  09 913قبلنــا   5ر5154الســنة املاليــة 
__________ 

 أيلول/سبتمّب. 31 تشرين األول/أكتوبر من السنة التقوميية السابقة وتنتهي يف 5تبدأ السنة املالية يف   5ر
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 بالبشـر ضحايا التعذيب والجتارمن  املهاجرينالن تقدم إىل ماية احلوزدنا أيضاا زيادة كبرية منح 
الــن والعنــف املنــزيل وإســاءة معاملــة األطفــال أو التخلــي عــنهم أو إ ــاهلم واــري ذلــك مــن اجلــرائم 

 حاياها احلصول على احلماية. ُي  لض
عـــدد األمـــخا  الـــذين  ض ســـجل5154إىل عـــام  5151ويف الفـــرتة املمتـــدة مـــن عـــام  -03

مـــن بـــني األفـــراد الـــذين وصـــلوا إىل احلـــدود  ضأعربـــوا عـــن خـــوفهم مـــن العـــودة إىل بلـــدا م األصـــلية
زيــــادة ض دون إذن مــــن قُـــبض علــــيهم بــــالقرب مـــن احلــــدود بعــــد فـــرتة وجيــــزة مــــن دخـــول البلــــد أو

إىل وزادت أيضاا عمليات الفرز األخرو لألمـخا  الـذين  شـون العـودة  .يف املائة 409 بنسبة
. وللتصـــدي هلـــذا الرتفـــال اهلائـــل يف عـــدد األفـــراد الـــذين ي لبـــون أيضـــاا  زيـــادة ملحو ـــةبلـــدا م 
 5153 مو فـاا جديـداا معنيـاا مبسـ لة اللجـوء منـذ تشـرين األول/أكتـوبر 511فنا حنو و ر  ضاحلماية

 .منهماملزيد تعتزم تو يف و 
ونتخذ أيضاا إجراءات للتصدي لشواال فـددة تتعلـ  بـالتنميط العرقـي واسـتخدام القـوة  -04

الوليـــات إدارة  ض نشـــرت5154. ويف أيار/مـــايو بـــني الوليـــات املتحـــدة واملتســـيكعلـــى احلـــدود 
ات بشــ ن التوجيهيــة واإلجــراء واملبــادئللسياســات املتحــدة للجمــار  ومحايــة احلــدود دلــي ا فــدثاا 

ويشـرتل محـل تـوفري التـدريب يف  ـال اسـتخدام األسـاليب امل مونـة وهـو يقضـي ب استخدام القـوةض
اجلمـار  عمـل إدارة لقـذائف. وترمـي افيما يتعلـ  بالتصـدي ليتضمن توجيهات أجهزة أقل فتتاا و 
مــد بــ  يف التصــدي لتــي ُيسرت لتعقــب حــوادث اســتخدام القــوة علــى وضــمل نظــام ومحايــة احلــدود 

 .للحوادث على حنو أفضل
وتواصل الوليات املتحدة تقد  ضمانات احـرتام األصـول القانونيـة يف نظـام اهلجـرةض مبـا  -01

يف ذلــك يف إجــراءات الرتحيــل حيــا جيــري إطــ ل األفــراد علــى حقــوقهم وعلــى اــري ذلــك مــن 
راد الــذين  ضــعون إلجــراءات املعلومــات اهلامــة. وعلــى الــرام مــن أنــ  جيــري احتجــاز بعــض األفــ

اهلجــــرةض فـــــإن الحتجــــاز ل ُيـــــدث إل بعـــــد دراســــة لتـــــل حالـــــة علــــى حـــــدة وا لـــــو  إىل أن 
ـــــد  الحتجـــــاز م ئـــــم أو لزم مبوجـــــب القـــــانون. وتتـــــال بـــــدائل كثـــــرية ل حتجـــــاز وُتســـــتخدم عن

يف املائـة  33ض بل ت نسـبة احلـالت الـن احُتجـز فيهـا األفـراد 5153القتضاء. ويف السنة املالية 
 من  مول القضايا الن فصلت فيها فاكم اهلجرة. 

ومنــــــذ الســــــتعرا  الــــــدوري الشــــــامل األول املتعلــــــ  بالوليــــــات املتحــــــدةض أصــــــدرنا يف  -00
املعايري الوطنية ل حتجاز القائمة على أساس األداءض وهي ت  ـي التثـري مـن املرافـ   5155 عام

درد الشــرول الــدنيا لظــروف الحتجــازض مبــا يف ذلــك مــا يتعلــ  الــن تــؤوي املهــاجرين احملتجــزين ودــ
بالرعاية ال بية وإمتانية الستفادة من املوارد القانونية والزيارة والرتفيـ  واملراسـ ت وإقامـة الشـعائر 

 الدينية وإجراءات التظلم.
م كمــا أوليــت أولويــة مقابلــة األطفــال اــري املصــحوبني بــذويهم والبــت يف طلبــات جلــوئه -03
يتف  ممل األولوية الن تـوىل هلـذه الفئـة نفسـها يف فـاكم اهلجـرة. وتوضـمل الـّبامج لتـوفري فـامني  مبا

وثثلني لألطفال اري املصحوبني بذويهم يف إجراءات اهلجرة يف بعض املواقمل. وتتيح هذه الـّبامج 
إىل جهـة كفيلـة لألطفال اري املصحوبني بذويهم بيئات آمنة ومناسبة ل قامة إىل حني تسليمهم 
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مناســبة ترعــاهم بانتظــار البــت يف قضــايا اهلجــرة ا اصــة هبــم. وعنــدما يتــون هــؤلء األطفــال يف 
رعايتنــاض تقــدم مرافقنــا هلــم خــدماتض مثــل ال عــام وامل بــس والتعلــيم األساســي والرتفيــ  واملســاعدة 

حوبني بـــذويهم إىل  يف املائـــة مـــن عيــمل األطفـــال اــري املصـــ 91ال بيــة والقانونيـــة. وقــد ُســـلم حنــو 
. وعنـــدما ُيـــدث ذلـــكض يتـــون هلـــمض مبوجـــب القـــانون 5154كفـــ ء لرعـــايتهم يف الســـنة املاليـــة 

ح  اللتحـاق باملـدارس العامـة  -م  م م ن األطفال اآلخرين يف  تمعاهتم احمللية  -الدادي 
. وقــد مــرعنا احملليــة البتدائيــة والثانويــة بصــرف النظــر عــن وضــعهم أو وضــمل كف ئهــم كمهــاجرين

أيضاا يف تنفيذ برنامج لضمان قبول جلوء بعض األطفال من السلفادور وهندوراس واواتيمال من 
 أجل توفري وسيلة آمنة ومنظمة كبديل للرح ت ا  رية من أمريتا الوس ى.

 والحصول على الخدمات ،التمييز أو العنف ضد المهاجري   

 110و 167و 160و 104و 614و 615و 607و 605-607و 42التوصيات   
تلتزم الوليات املتحدة التزاماا ثابتاا باحرتام حقوق اإلنسان جلميـمل املهـاجرين ب ـض النظـر عـن  -01

وضـــمل هجـــرهتمض وتقاضـــي بصـــرامة مـــرتت  اجلـــرائم ضـــد املهـــاجرينض وهـــي تعمـــل علـــى إنفـــاذ القـــوانني 
متــمل عيــمل األطفــال  قهــم يف املســاواة املتعلقــة بالعمــل والســ مة يف متــان العمــل واحلقــوق املدنيــة. ويت

يف احلصــول علــى التعلــيم العــام يف املــرحلتني البتدائيــة والثانويــة ب ــض النظــر عــن وضــمل هجــرة آبــائهم. 
وجيــــب أن تتــــيح هــــذه املــــدارس فرصــــاا  ديــــة ل ســــتفادة مــــن برا هــــا لألمــــخا  الــــذين ل يتقنــــون 

ض أصـدرنا توجيهـات ملسـاعدة املـدارس 5151/ينـاير اإلنتليزيةض مبن فيهم املهـاجرون. ويف كـانون الثام
يف أن تتفــــــل لل ــــــ ب الــــــذين يتعلمــــــون اإلنتليزيــــــة إمتانيــــــة املشــــــاركة بصــــــورة  ديــــــة وعلــــــى قــــــدم 

الــّبامج وا ــدمات التعليميــة. ول جيــوز ألربــاب العمــل التمييــز ضــد املــو فني أو املتقــدمني  يف املســاواة
 جنسيتهم. م أو أصلهم القومي أوض يف بعض احلالتضللعمل على أساس عرقهم أو لو  ب لبات
وتتـــال اإلمتانيـــة التاملـــة لضـــحايا العنـــف املنـــزيلض بصـــرف النظـــر عـــن وضـــمل هجـــرهتمض  -09

دار إيـــواء لضـــحايا العنـــف املنـــزيل واـــري ذلـــك مـــن ا ـــدمات  5 011للوصـــول إىل مـــبتة تضـــم 
عـ ج متعـاطي مـواد اإلدمـان ورعايـة الداعمةض مبا فيها خدمات املراكـز الصـحية اجملتمعيـة وبـرامج 

 الصحة العقلية وصحة األم وال فل. 
ويوفر قانون العنف ضد املرأة دديـداا محايـة للمهـاجرات اللـواي يتعرضـن للضـرب املـّبلض  -31

ثا يتيح لـبعض أفـراد أسـر املـواطنني األمـريتيني واملقيمـني الـدائمني الـذين يتعرضـون للعنـف املنـزيل 
صــورة مســتقلة للحصــول علــى وضــمل اهلجــرة مــن دون علــم املعتــدي. وتزيــل هــذه تقــد  التمــاس ب

العمليـة املتمثلــة يف تقـد  اللتماســات الذاتيـة عائقــاا مـن عوائــ  امل ـادرة الــن قـد تعــرت  الضــحايا 
ومن مث فإ ا متتن الضحية من التحتم بعملية اهلجـرة وتتـيح للضـحية خيـارات أكـّب. ويف السـنة 

 التماساا ذاتياا من تلك اللتماسات. 053بل ض قُ 5154املالية 
ويــوفر برنــامج وزارة األمــن الــوطين للتحقيــ  يف طلبــات التعــويض املقدمــة مــن املســافرين  -35

وسيلة متتن املسافرين الذين يواجهون صعوبات أثناء عملية فحصهم من طلب جّب الضررض مبن 
ئر أو اري سـليمض أو ملـنعهم مـن ركـوب فيهم األمخا  الذين يعتقدون أ م تعرضوا على حنو جا



A/HRC/WG.6/22/USA/1 

GE.15-02464 20 

ال ــائرة للتــ خري أو فــرزهم مـــن أجــل إخضــاعهم ملزيــد مـــن الفحــص نتيجــة إلدراج أاــائهم علـــى 
قائمة مراقبة اإلرهابيني أو  موعتها الفرعيةض أي قائمة األمخا  املمنـوعني مـن السـفر. ويعمـل 

ت احلتومية األخـرو لتقـد  معلومـات برنامج وزارة األمن الوطين هذاض عند القتضاءض ممل الوكال
دقيقــة للبــت يف حالــة أي مســافر يلــتمس جــّب الضــرر. وحنــن نعمــل بنشــال علــى مراجعــة وتنقــيح 
برنامج التعويض القائم من أجل زيادة الشفافية فيما  ص بعض األفراد مبا يت ءم ممل مقتضيات 

 ن املعلومات احلساسة. محاية األمن الوطين وأمن النقل واملعلومات السرية واريها م

 االتصال بالقنصليات وإخطارها  

 111و 161و 57التوصيات   
ــــال الشــــامل للتزاماهتــــا  -35 ــــ  هــــدف المتث ــــرية لتحقي ــــات املتحــــدة جهــــوداا كب بــــذلت الولي

بإخ ــار القنصــليات وإتاحــة التصــال هبــا مبوجــب اتفاقيــة فيينــا للع قــات القنصــلية. وقــد ُعــدلت 
مـن أجـل تيسـري المتثـال  5154ل جراءات اجلنائيـة يف كـانون األول/ديسـمّب  األنظمة الدادية

للتزاماتنــا املتعلقـــة بإخ ـــار القنصـــليات وإتاحـــة التصــال هبـــا  يـــا أصـــبحت تقتضـــي أن ُ  ـــر 
القضاة عيمل املدعى عليهمض لدو مثوهلم التمهيدي يف قضية على املستوو الدـاديض ب نـ  جيـوز 

ا من مواطين الوليات املتحدة أن ي لبـوا إبـ مل ثثـل قنصـلي لبلـد جنسـية لألمخا  الذين ليسو 
مبوجـب معاهـدة أو اتفـاق إن  قد يتعني توجي  اإلخ ار القنصلي ذلكض بل املدعى علي  بتوقيف ض 

دليـــل  511 111حــك ولـــو ن ي لبــ  املـــدرعى عليــ . وقـــد قمنــا بتوزيـــمل مــا يزيـــد علــى  دويل آخــر
إتاحــة التصــال بالقنصــلياتض وتتضــمن هــذه األدلــة تعليمــات مفصــلة بشــ ن اإلخ ــار القنصــلي و 

موجهــة إىل مــو في الشــرطة والســجون الــذين يشــاركون يف عمليــات احتجــاز أو توقيــف مــواطن 
أجنـــ  وذلـــك مـــن أجـــل المتثـــال لتفاقيـــة فيينـــا للع قـــات القنصـــلية وعيـــمل التفاقـــات القنصـــلية 

دريبيـــة  انيـــة أخـــرو تتعلـــ  بإخ ـــار القنصـــليات وإتاحـــة الثنائيـــة ذات الصـــلة. كمـــا وزعنـــا مـــواد ت
دورة للتوعيــة  911حنــو  5991التصــال هبــا ووضــعناها علــى مــبتة اإلنرتنــت ونظرمنــا منــذ عــام 

 والتدريب بش ن إخ ار القنصليات وإتاحة التصال هبا. 
 مـن مـ  ا أنُعرضت على  لس الشيوم تشـريعات دظـى بـدعم اإلدارة و  سب  أن وقد -33

  لتنها ن تصدر يف متل قانون.ض أفيناجتعلنا أتثل حلتم فتمة العدل الدولية يف قضية 

 العمل واالتجار بالبشر -واو 

 المساواة بي  الجنسي  قي مكان العمل  

 665التوصية   
 تلــف عــن تلــك الــن دصــل تعويضــات إىل الرجــل دفــمل ُيظــر قــانون الوليــات املتحــدة  -34

نـول أي متييـز يف التعـويض علـى أسـاس كمـا ُيظـر  ضالعمل نفسـ  أو عمـل ثاثـل لقاءعليها املرأة 
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بــدوام  ل تتقاضـى املـرأة الـن تعمـل إذ . قائمـةاجلنسـني ل تـزال أجـور بيـد أن الفجـوة بـني  .اجلـنس
أنشــ نا فرقــة عمــل رفيعــة قــد يتقاضــاه الرجــل. و مــن األجــر الــذي يف املائــة  31ســوو حنــو كامــل 

مســ لة ونواصــل ةــد إنفــاذ القــوانني الــن تتنــاول  ضه املســ لة علــى حنــو أفضــلاملســتوو للتصــدي هلــذ
التمييـز يف األجـور ونسـعى إىل إنصـاف ضـحايا  ضيف األجور يف متان العملبني اجلنسني التمييز 

 اجلنس.نول على أساس 
 ض5153إىل آذار/مـارس  5151يف الفرتة املمتدة من كانون الثام/ينـاير  ضوعلى سبيل املثال -31

ؤلء تعويضــات هلــ مــتلمليــون دولر يف  31حصــلت جلنــة تتــافؤ فــر  العمــل علــى أكثــر مــن 
اســتعادت وزارة ض 5154إىل أيلول/ســبتمّب  5151الضــحايا. ويف الفــرتة مــن كــانون الثام/ينــاير 

 91 111زهــاء لفرصــة عمــل  9 111مليــون دولر مــن األجــور املتــ خرة وحنــو  15العمــل أكثــر مــن 
 مل الـرئيس أوبامـا يف نيسـان/وقـر ضالتمييـز اجلنسـام. وإضـافة إىل ذلـكيف ذلـك مبـا  ضضحية للتمييـز

علــى أمــر مينــمل املتعاقــدين مــمل احلتومــة الداديــة مــن التمييــز ضــد املــو فني الــذين  5154أبريــل 
مــذكرة رئاســية ترمــي إىل تعزيــز املســاواة يف األجــور مــن علــى و  ضتعويضــاهتم مســ لة  تــاروا مناقشــة

لألفـراد  إقامـة الـدعوو الشخصـيةالتعويضـات. وتُتـال أيضـاا حقـوق ب املتعلقـةالبيانـات  عـملخ ل 
 الذين يتعرضون للتمييز اجلنسام يف متان العمل ويرابون يف التماس سبل النتصاف. 

 بما قي ذلك استغالل األطفال قي المواد اإلباحية ،االتجار بالبشر  

 612-617التوصيتان   
مبــا يف ذلــك اســت  ل األطفــال جنســياا ألاــرا   ضم مبتافحــة الجتــار بالبشــرمــا زلنــا نلتــز  -30

يف السـنة  ضعلـى سـبيل املثـالف .تقريرنـا األخـريتقـد  منذ يف هذا الش ن جتارية وأحرزنا تقدماا كبرياا 
بالجتـار بالبشـر وحصـلت  دقيقاا جنائياا متصـ ا  913وزارة األمن الوطين ض فتحت 5153املالية 
إدانة بتهم نامئة عن التحقيقات املتعلقة بالجتار بالبشر. حتم  151و قرار اهتام 5 151على 

ضــــحية مــــن  51 151منحنــــا إذنــــاا خاصــــاا بالبقــــاء يف البلــــد لصــــام ض 5154ويف الســــنة املاليــــة 
ونواصـــل أيضـــاا إعـــداد مـــواد  فـــراد أســـرهم.ألضـــحايا عـــدة جـــرائم تشـــمل الجتـــار بالبشـــر وكـــذلك 

أصـدرنا دلـي ا للمعلمـني والعـاملني  ض5151ار بالبشرض ويف كـانون الثام/ينـاير تثقيفية بش ن الجت
 . ومنع يف املدارس بش ن مؤمرات احتمال الجتار بالبشر وكيفية التصدي لست  ل األطفال 

عملنا على تبسيط التحقيقات وامل حقات القضائية املتعلقـة بالجتـار بالبشـر وتعاوننـا قد و  -33
ادرة ثنائيــــة مـــمل هيئــــات إنفــــاذ القـــوانني املتســــيتية لتفتيــــك مـــبتات الجتــــار بالبشــــر مبــــيف إطـــار 

وحنق  بصرامة أيضاا ممل األمخا  الذين يرتتبون جرائم العمـل القسـري والجتـار  ألارا  اجلنس.
وجهـــت وزارة العـــدل هتمـــاا ض 5153ويف الســنة املاليـــة بالبشــر ألاـــرا  اجلـــنس ون حقهـــم قضـــائياا. 

. ويف السـنوات بالبشـر ألاـرا  اجلـنسالعمـل القسـري أو الجتـار ارتتـاب جرميـة ماا بمته 503 إىل
 549الـــدعاوو مقارنـــة مبـــا  موعـــ  مـــن تلـــك دعـــوو  555وزارة العـــدل أقامـــت  ضالـــث ث الســـابقة

 .هايف السنوات األربمل الن سبقتدعوو  15يف فرتة السنوات األربمل السابقة ودعوو 
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علــى ف حقــوق ضــحايا الجتــار بالبشــر. نواصــل إعمــال ضاجلنائيــةوإضــافة إىل امل حقــات  -31
للضـــرر كبــري جــّب  علـــى وســـيط تو يــف واحــد تتعلــ  بدعــاوو  موعـــة ض حصــلنا يف ســبيل املثــال

عامـــل زراعـــي تايلنـــدي  111حنـــو لصـــام جـــري  أمـــر ز مليـــون دولر و  3.0مبلـــ   يف ذلـــك رمبـــا
علـــى أحـــد أربـــاب العمـــل ض عـــر  التســوية ويف إطـــار .الوليـــات املتحـــدةيف تعرضــوا ل جتـــار هبـــم 

 مبا يف ذلك تقاسم األربال واستحقاقات التقاعد. ضبعض العمال و يفة بدوام كامل
خ ــة عمــل مــرة ول ألوضــعنا  ضوملســاعدة ضــحايا الجتــار بالبشــر يف الوليــات املتحــدة -39

خ ـة وهـي  ضالبشـراسرتاتيجية على ن اق احلتومـة لتعزيـز ا ـدمات املقدمـة إىل ضـحايا الجتـار ب
 ض يوجــدمــاملة وعمليــة املنحــى وقــد ُوضــعت لتلبيــة احتياجــات عيــمل الضــحايا. وإضــافة إىل ذلــك

ــــب  ونيعملــــ أخصــــائياا  50لــــدو وزارة األمــــن الــــوطين  بــــدوام كامــــل ملســــاعدة الضــــحايا يف متات
منســـقاا معنيـــاا بالشـــهود الضـــحايا. وهـــم يعملـــون لضـــمان  511وأكثـــر مـــن  ضالتحقيقـــات احملليـــة

للحصـــول علـــى وإحـــالتهم  جتـــار بالبشـــر ونقلهــم إىل أمـــاكن آمنـــة لضـــحايا احملتملـــني الاعدة مســ
 القانونية.املساعدة الصحة العقلية و رعاية ال بية و  ةاملساعد

   وغيرهم م  العماليالعمال الزراعيحقوق   

 621و 621و 76التوصيات   
وضـمل هجـرة بصـرف النظـر عـن ف تنفذ الوليـات املتحـدة بصـرامة قـوانني العمـل والتو يـ -11
وضـمل هجـرة للتشـف عـن العمـل أربـاب جهود الـن يبـذهلا لنتصدو ل ضلعمال. وإضافة إىل ذلكا

العمــل مــن هتديــد العمــال بالرتحيــل أو اــري ربــاب العمــال يف الــدعاوو القضــائية مــن أجــل منــمل أ
 ذلك من أساليب  ويف العمال أو الشهود. 

ضــد العمــال املهــاجرين علــى  ــال العمــل دظــر التمييــز يف وننفــذ بصــرامة القــوانني الــن  -15
أســاس العــرق أو اللــون أو األصــل القــومي أو اجلــنس أو الــدين أو الســن أو اإلعاقــة أو املعلومــات 

 اتعرضن للتحرش اجلنسي ومتترنـيف املزارل عديدة بالنيابة عن عام ت قد أقمنا دعاوو الوراثية. و 
أجـور دد قـوانني األجـور بصـورة عامـة معـايري احلـد األدىن لألجـر و من تسويتها بصورة إجيابية. ودـ

 العمـالتعـر  ضـمانات للحيلولـة دون تـوفري ساعات العمل اإلضافية. وتقتضي قوانني السـ مة 
كمــا القــوانني البيئيــة طريقــة التعامــل مــمل بعــض املــواد التيميائيــة يف متــان العمــل.  دد . ودــلــألذو

علـى أسـاس اجلنسـية أو وضـمل اهلجـرة  هبـا املشـمولنياألمـخا  ز ضـد التمييـ عموماا دظر قوانيننا 
 رسوم. مقابلالتو يف والفصل والتعيني واإلحالة   الت يف
مبـــن فـــيهم العمـــال الزراعيـــون  ضعملنـــا علـــى زيـــادة التواصـــل مـــمل العمـــال األجانـــبقـــد و  -15

تعـــاوم مـــمل المـــل العتشـــمل يف أحيـــان كثـــرية  وســـائلبشـــ ن حقـــوقهم وكيفيـــة إعماهلـــا بوتـــوعيتهم 
ض علــــــى ســــــبيل املثــــــالبســــــبل منهــــــاض  - احلتومــــــات األجنبيــــــةمــــــمل املنظمــــــات اــــــري احلتوميــــــة و 

الشراكة القنصلية ممل عدد من البلدان لتقد  معلومـات عـن قـوانني العمـل والتو يـف يف  اتفاقات
 الوليات املتحدة.
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 األم  الوطني -زاي 

 اريةجهود مكاقحة اإلرهاب وجمع المعلومات االستخب  

 164و 677و 674و 20و 52و 57التوصيات   
تسعى الوليات املتحدة جاهدة إىل محايـة ا صوصـية واحلريـات املدنيـة يف الوقـت الـذي  -13

دمي في  أيضاا األمن القومي. ولدينا إطار واسمل وفعال للحماية ين ب  علـى مسـائل ا صوصـية 
ويـنظرم قـانون مراقبـة السـتخبارات األجنبيـة علـة والستخباراتض مبا يف ذلك املراقبـة اإللترتونيـة. 

مســائل تشـــمل املراقبـــة اإللترتونيـــة الــن جتـــري داخـــل الوليـــات املتحــدة ألاـــرا  عـــمل معلومـــات 
الســتخبارات األجنبيــة أو الســتخبارات املضــادة. وينشــد قــانون مراقبــة الســتخبارات األجنبيــةض 

جنبيـــةض نظامـــاا قضـــائياا قويـــاا ومســـتق ا ملراقبـــة مـــن خـــ ل إنشـــاء فتمـــة مراقبـــة الســـتخبارات األ
األنشــــ ة الــــن يشــــملها لضــــمان أن تتــــون هــــذه األنشــــ ة مشــــروعة وأن تعــــا  بفعاليــــة مــــواال 
ا صوصـــية واحلريــــات املدنيــــة. و ضــــمل هــــذه األنشـــ ة أيضــــاا ملراقبــــة كــــون رس الوليــــات املتحــــدة 

 وكيانات سل تنا التنفيذية.
عمليـات عـمل املعلومـات السـتخبارية بواسـ ة اعـرتا  اإلمـارات و ضمل للتنظـيم أيضـاا  -14

خارج سياق قانون مراقبة الستخبارات األجنبيةض وجيب أن جتري هذه العمليات ألارا  سليمة 
ض أصـدر 5154تتعل  بالستخبارات األجنبيـة أو السـتخبارات املضـادة. ويف كـانون الثام/ينـاير 

بالسياسـات الرئاسـية حـدرد فيـ  املعـايري الضـرورية جلمـمل املعلومـات املتعل   51الرئيس التوجي  رقم 
الســــتخبارية بواســــ ة اعــــرتا  اإلمــــارات األجنبيــــة واســــتخدامها. ويؤكــــد التوجيــــ  أننــــا ل يمــــمل 
املعلومــات الســتخبارية األجنبيــة ألاــرا  قمــمل املنتقــدين أو املعارضــني أو إحلــاق الضــرر بــ ي فــرد 

أو العرق أو امليل اجلنسـي أو الـدينض وأن وكـالت اسـتخباراتنا م البـة  على أساس النتماء اإلثين
باعتمــــاد إجــــراءات حلمايــــة املعلومــــات الشخصــــية لألفــــراد مــــن اــــري مــــواطين الوليــــات املتحــــدة 
واإلعــ ن عــن هــذه اإلجــراءات إىل أقصــى حــد ثتــن. ويشــرتل التوجيــ  أيضــاا أن تتــون تــدابري 

ة جـزءاا ل يتجـزأ مـن التخ ـيط لتلـك األنشـ ة وأن تـوفر احلمايـة محاية ا صوصية واحلريـات املدنيـ
 للمعلومات الشخصية يف املراحل املناسبة جلممل املعلومات والحتفال هبا ونشرها.

ـــــ  رقـــــم  -11 ـــــمل  51ويعـــــرتف التوجي ـــــة عي ـــــ  ينب ـــــي معامل ـــــ  بالسياســـــات الرئاســـــية ب ن املتعل
عــن اجلنســية أو متــان اإلقامــةض وأن  األمــخا  معاملــة دفــم كــرامتهم ودــرتمهم بصــرف النظــر

جلميــمل األمــخا  مصــام مشــروعة تتعلــ  با صوصــية يف التعامــل مــمل معلومــاهتم الشخصــية الــن 
جُتمــمل عــن طريــ  املعلومــات الســتخبارية الــن ُُيصــل عليهــا بواســ ة اعــرتا  اإلمــارات. ولــذلك 

الوليــات املتحــدة مــاملة  ُيشــرتل أن تتــون أنشــ ة الســتخبارات املتصــلة بــاعرتا  اإلمــارات يف
 للضمانات املناسبة حلماية املعلومات الشخصية جلميمل األفراد. 

ويضـــاف إىل ذلـــكض أن دوائرنـــا الســـتخباراتية م البـــة بتقـــد  تقـــارير عـــن هـــذه الـــّبامج  -10
واألنشــ ة إىل التــون رس حيــا  ضــمل هــذه املســائل لنقــاش فتــدم. ويوجــد يف الوكــالت التابعــة 
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سـتخباراتية مو فـون معنيــون بقضـايا ا صوصـية واحلريـات املدنيــة. فعلـى سـبيل املثــالض لـدوائرنا ال
عيرنـت وكالـة األمـن الـوطين مـؤخراا مو فـاا معنيـاا باحلريـات املدنيـة وا صوصـية يقـدم املشـورة بشــ ن 
مسـائل تشــمل بــرامج املعلومــات الســتخبارية ا اصــة بـاعرتا  اإلمــارات الــن تن ــوي علــى عــمل 

 ومات الشخصية. املعل

 العسكريان، وعمليات القوات العسكرية ومساءلتهااالحتجاز والنقل   

 672-671و 671و 671و 670-611و 72و 77و 11و 10التوصننننننننننننننننننننننننننننيات   
 167و 641و 611و 616-655و

تلتزم الوليات املتحـدة التزامـاا كـام ا بضـمان معاملـة األفـراد الـذين دتجـزهم يف أي نـزال  -13
إنســانية. وجتــري عيــمل عمليــات الحتجــاز العســتري األمريتيــة الــن تتعلــ  بنــزال  مســلح معاملــة

مســــلحض مبــــا يف ذلــــك يف خلــــيج اوانتانــــاموض وفقــــاا لقــــانون الوليــــات املتحــــدة والقــــانون الــــدويل 
والقـــوانني الدوليـــة  5949املشـــرتكة بـــني اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام  3اإلنســـامض مبـــا يف ذلـــك املـــادة 

 فاقية مناهضة التعذيبض حيثما يتون ذلك من بقاا.األخروض ومنها ات
وقد أكد رئيس الوليات املتحدة مراراا وتتراراا التزام  بـإا ق مرفـ  الحتجـاز يف خلـيج  -11

فتجـــزاا يف اوانتانـــامو. ومنـــذ ذلـــك  545اوانتانــامو. ويف بدايـــة عمـــل هـــذه اإلدارة ضكـــان هنــا  
فتجــزين  1و 5154فتجــزاا يف عــام  51مبــن فــيهم فتجــزاا مــن ذلــك املرفــ ض  550احلــنيض نُقــل 

 14فتجزاا يف اوانتاناموض مـن بيـنهم  555يزال هنا   . ول5151آخرين يف كانون الثام/يناير 
فتجزين هتـم أو صـدرت  قهـم  51فتجزاا آخرض ُوجرهت إىل  01فتجزاا تقرر نقلهم. ومن بني 
ملراجعــة حالتــ  مــن قبــل  لــس املراجعــة الدوريــة  فتجــزاا مــؤه ا  11أحتــام جنائيــة. وهنــا  اآلن 

جلســة اســتمال  55. وقــد عقــد اجمللــس بالفعــل 5153الــذي بــدأ فيهــا يف تشــرين األول/أكتــوبر 
وأجـرو عمليـن مراجعــة للملفـات علــى مـدو ســتة أمـهر مــار  فيهـا احملتجــزون مبسـاعدة ثثلــيهم 

فتجــزين مــن بيــنهم  0ار احتجــاز الشخصــيني واحملــامني ا اصــني. وخلــص اجمللــس إىل أن اســتمر 
يعــد ضـــروريااض ثــا جيعلهـــم مــؤهلني للنقـــل رهنــاا با ـــاذ التــدابري األمنيـــة املناســبة ومبـــا يتوافــ  مـــمل  ن

 سياسات النقل اإلنسانية. وقد نُقل بالفعل إثنان من بني هؤلء إىل بلديهما األصليني. 
راد الـــــذين دتجـــــزهم قـــــوات ويف إطـــــار اإلجـــــراءات العســـــترية املوحـــــدةض ُ صـــــص لألفـــــ -19

عملية راية للمراقبة وحفم يوماا رقم اعتقال تسلسلي فتبدأ  54الوليات املتحدة ملدة تزيد على 
. وتبلرــ  اللجنــة الدوليــة للصــليب األمحــر بــرقم العتقــال التسلســلي وتتــال هلــا إمتانيــة الســج ت

ا يف ذلك خليج اوانتانـامو الـذي الوصول إىل هؤلء األفراد وكذلك إىل عيمل أماكن العتقالض مب
 . 5115مرة منذ عام  511زارت  اللجنة أكثر من 

وميتـــن جلميـــمل احملتجـــزين يف اوانتانـــامو تقـــد  التمـــاس إىل فتمـــة اداديـــة يف الوليـــات  -91
املتحــدة لل عــن يف مــرعية احتجــازهم. وتتــال هلــم إمتانيــة توكيــل فــام واحلصــول علــى املعلومــات 

  هذا ال عن. املناسبة لتقد 
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وُيظـــر علـــى مــــو في الوليـــات املتحــــدة ثارســـة التعــــذيب واـــريه مــــن ضـــروب املعاملــــة  -95
العقوبــة القاســية أو ال إنســانية أو املهينــة يف عيــمل األوقــات واألمــاكن مــن دون اســتثناء. وقــد  أو

مان إجـراء ض أمـراا تنفيـذياا بشـ ن ضـ5119أصـدر الـرئيس أوبامـاض فـور توليـ  مهـام الرئاسـة يف عـام 
املشرتكة بني  3عمليات استجواب قانونيةض وهو يقتضيض عم ا باتفاقية مناهضة التعذيب واملادة 

ض معاملــة عيــمل األفــراد الــذين دتجــزهم الوليــات املتحــدة يف إطــار 5949اتفاقيــات جنيــف لعــام 
سـي رهتاض معاملـة نزال مسلحض أو احملتجزين يف مرف  تابمل للوليات املتحدة أو خاضمل إلدارهتـا أو 

يتعلـــ   إنســـانية يف عيـــمل الظـــروف. وقـــد أل ـــى هـــذا األمـــر التنفيـــذي اآلراء القانونيـــةض مبـــا فيهـــا مـــا
بتعريف التعذيبض والن كانت يف الساب  األسـاس الـذي يسـتند إليـ  يف سـياق برنـامج الحتجـاز 

 .والستجواب الساب  لوكالة املخابرات املركزية الذي أ اه الرئيس أوباما
ومن من ل  السياسات واملمارسات األساسيةض ل ننقـل أي فـرد إىل بلـد أجنـ  إذا كـان  -95

من املرجح أن يتعر  هذا الشخص للتعذيبض وذلك بعـد النظـر يف  مـل العوامـل ذات الصـلة. 
ويشمل ذلك دراسة أيـة ادعـاءات تعـر  ذلـك الفـرد سـابقااض أو تعرضـ  احملتمـلض إلسـاءة املعاملـة 

تومة بلد السـتقبالض وسـجل هـذا البلـد يف  ـال حقـوق اإلنسـانض واحتمـال احتجـاز من قبل ح
الشــخص بعــد نقلــ ض والعوامــل احملــددة الــن تــوحي بــ ن الفــرد املعــين معــر    ــر التعــذيب علــى 
أيدي مسؤولني يف ذلك البلدض والت كد ثا إذا كانت هنا  حالت تتعل  ب فراد يف أوضـال ثاثلـ  

يف البلـــد املعـــينض واحلصـــول عنـــد القتضـــاء علـــى ضـــمانات دبلوماســـية مـــن بلـــد  تعرضـــوا للتعـــذيب
الستقبال تتعل  مبعاملة الشخص املعين معاملة إنسـانيةض مبـا يف ذلـك تقيـيم مـدو مصـداقية تلـك 

ض ويف الســـياقات األخـــرو الـــن الضـــمانات. وفيمـــا يتعلـــ  بنقـــل احملتجـــزين مبوجـــب قـــانون احلـــرب
إمتانيـــة يف طلـــب احملتجـــزين إتاحـــة الوليـــات املتحـــدة تمثـــل ثارســـة ت لـــب فيهـــا الضـــماناتض تُ 

إىل املتــان نقلــ ض بعــد وضــمل الشــخص مــن أجــل رصــد دائــم ومــن دون تــدخلض الوصــول بشــتل 
رســل يف إمــعار يُ وذلــك بعــد توجيــ  الفــرد هــذا الــذي مــن املرتقــب أن دتجــز فيــ  دولــة الســتقبال 

  مهلة دنيا إىل احلتومة احملتجزة.اضون 
ويتلقــــــى املو فــــــون احلتوميــــــون يف الوليــــــات املتحــــــدة املســــــؤولون عــــــن إجــــــراء عمليــــــات  -93

الستجواب تدريباا ُيظر عليهم مبوجب قانون الوليات املتحدة وسياساهتا املشـاركة يف التعـذيب أو 
ون املعاملــة القاســية أو ال إنســانية أو املهينــة ب ــض النظــر عــن املوقــمل. وعلــى ســبيل املثــالض ُيظــر قــان

إخضال احملتجزين مبوجب قانون احلرب لـدو وزارة الـدفال  5111معاملة احملتجزين الصادر يف عام 
ـــدليل امليـــدام جلـــي  الوليـــات  ـــدفال ألي أســـلوب اســـتجواب ل جييـــزه ال أو يف مرفـــ  تـــابمل لـــوزارة ال

مل أو ل يتــون مــدرجاا فيــ  وميتــد هــذا احلظــر مبوجــب أمــر تنفيــذي ليشــمل عيــ 3-55-5املتحــدة 
وكالت الوليات املتحـدة الـن دتجـز أفـراداا يف أي نـزال مسـلح. وتتـون عمليـات السـتجواب الـن 

 متتثل هلذا الدليل متسقة ممل التزامات الوليات املتحدة واللتزامات القانونية الدولية.
ولــــدو وزارة الــــدفال عــــدة آليــــات للمســــاءلة مــــن أجــــل ضــــمان أن ُيــــرتم مو فوهــــا القــــانون  -94
 5115ياســات يف العمليــات العســترية وعمليــات الحتجــاز. وقــد أجــرت وزارة الــدفال منــذ عــام والس
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آلف التحقيقـــات وعملـــت علـــى مقاضـــاة أو ت ديـــب مئـــات مـــن العـــاملني يف ا دمـــة العســـترية 
 إلساءهتم معاملة احملتجزين وما يتصل بذلك من سوء السلو .

بشــ ن النتهاكــات الــن ُُيتمــل أن تتــون قــد وفيمــا يتعلــ  بامل حقــات القضــائية املدنيــة  -91
ض أجـــرت وزارة العـــدل استعراضـــاا 5115أيلول/ســـبتمّب  55ارُتِتبـــت يف ســـياق نـــزال مســـلح منـــذ 

مـخص يُـدعى أ ـم  515مام ا قاده مساعد وزيـر العـدل األمريتـي جـون درهـام يتعلـ  مبعاملـة 
دة منـذ اعتـداءات احلـادي عشـر مـن تعرضوا ملعاملة سيئة أثناء احتجازهم من قبل الوليـات املتحـ

أيلول. وقـد أدو هـذا السـتعرا  إىل إجـراء عمليـن دقيـ  جنـائيتنيض ولتـن بعـد دراسـة  موعـة 
واســعة مــن الدعــاءات الــواردة مــن مصــادر متعــددةض خلــص املــدعي العــام إىل أن األدلــة املقبولــة 

لشك. ورفعت وزارة العدل دعويني تتون كافية للحصول على إدانات تؤكدَّ مبا ل يدل  الا ل لن
 وحصلت على إدانتني لثنني من املتعاقدين بسبب إساءة معاملة احملتجزين يف أف انستان.

ض أصــدرت جلنــة  لــس الشــيوم املعنيــة بالســتخبارات 5154ويف كــانون األول/ديســمّب  -90
الســتجواب الســاب  الــذي  مــوجزاا تنفيــذياا رُفعــت الســرية عنــ  لتقريرهــا املتعلــ  بّبنــامج الحتجــاز و 

كانـت ت بقـ  وكالـة املخـابرات املركزيـة. ول متثـل أسـاليب السـتجواب القاسـية الـن أبرزهـا التقريــر 
ال ريقة الن تتعامل هبا الوليات املتحدة ممل خ ر اإلرهاب اليوم ول تتواف  ممل قيمنا. والوليات 

للجــوء علـى اإلطــ ق إىل اســتخدام املتحـدة تؤيــد الشــفافيةض وقـد ا ــذت خ ــوات لضـمان عــدم ا
 هذه األساليب مرة أخرو.

وحنـــن نبـــذل حاليـــاا جهـــوداا ل ســـتجابة ل لـــب املقـــرر ا ـــا  املعـــين مبســـ لة التعـــذيبض  -93
منديزض للقيام بزيارة إىل البلد. ويف ا ريـف املاضـيض أكـدنا للسـيد منـديز اسـتعدادنا لتيسـري  خوان

احمللية بناءا علـى طلبـ . وفيمـا يتعلـ  ب لبـ  زيـارة مرفـ  الحتجـاز  زيارة إىل مراف  الوليات واملراف 
يف خلــيج اوانتانــاموض وجهنــا إليــ  دعــوة للقيــام ةولــة يف املرفــ  ورصــد العمليــات هنــا  بالشــرول 
نفسها امل بقة على الزائرين اآلخرين عدا اللجنة الدولية للصليب األمحـر الـن ميتنهـا الوصـول إىل 

 . 19نتانامو بصفة منتظمة على النحو املبني يف الفقرة احملتجزين يف اوا
وتواصــل الوليـــات املتحــدة اســـتخدام جلــان عســـترية ملقاضــاة مـــرتت  بعــض اجلـــرائم يف  -91

ســياق األعمــال القتاليــة واألعمــال املتصــلة هبــا. وُيشــرتل أن ُت بــ  ضــمانات احملاكمــة العادلــة يف 
مبوجــب قــانون الوليــات املتحــدةض مبــا يف ذلــك افــرتا  عيــمل اإلجــراءات احلاليــة للجــان العســترية 

الّباءةض وحظر استخدام األدلة املنتزعة عن طري  املعاملة القاسية أو ال إنسانية أو املهينةض وفر  
قيود على مقبولية األدلة القائمة على روايات منقولة عن ال ري وإفادات املتهمنيض وحـ  املـتهم يف 

ر إثبـــات التهمـــة مبـــا ل يـــدل  ـــالا للشـــك. و ضـــمل أحتـــام اإلدانـــة التشـــف عـــن األدلـــةض ومعيـــا
الصــادرة عــن جلنــة عســترية للمراجعــة علــى مراحــل متعــددةض مبــا يف ذلــك مراجعــة قضــائية جتريهــا 
فاكم مدنية. ولتحسني الشفافية واملساءلةض تُبا حالياا اإلجراءات عّب جهاز الفيـديو مـن مواقـمل 

ــــيج اوانتانــــامو ويف الو  ليــــات املتحــــدة  يــــا ميتــــن للصــــحافة واجلمهــــور رؤيتهــــا بتــــ خري يف خل
 ثانية للحماية من التشف عن املعلومات السرية. 41يتجاوز  ل
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وأخــريااض دــر  الوليــات املتحــدة حرصــاا مــديداا علــى ضــمان أن يتــون اســتخدام القــوة  -99
مل قــانون احلــربض العســتريةض مبــا يف ذلــك مــن خــ ل اســتخدام ال ــائرات بــدون طيــارض متســقاا مــ

يشمل مبدأي التمييز والتناسب. وإضافةا إىل ذلكض فإن سياسة الوليـات املتحـدة تقتضـي أن  مبا
يـتمض قبـل توجيـ  أيـة ضـربة ملتافحـة اإلرهـاب خـارج منـاط  األعمـال القتاليـة الفعليـةض الت كــد إىل 

تنا املتعلقة مبتافحة حدر يقارب اليقني من عدم تعر  املدنيني للقتل أو ل صابة. وتقتضي سياس
اإلرهاب أن نسعىض عندما تبدو عملية األسر ثتنة يف أي وقت من أوقـات عمليـة السـتهداف 
خارج مناط  األعمال القتاليـة الفعليـةض إىل أسـر األمـخا  املسـتهدفني ل قـتلهم. فـنحن نفضـل 

 الحتجاز والستجواب وامل حقة القضائية كلما كان ذلك ثتناا.

 ابير االاتصادية واالجتماعية والثقاقيةالتد -حاء 

 الحصول على الغذاء والرعاية الصحية  

 621-625التوصيتان   
ـــادرات كثـــرية علـــى املســـتوو احمللـــي لتعزيـــز األمـــن ال ـــذائي  -511 ا ـــذت الوليـــات املتحـــدة مب

لت  يــة وتوســيمل ن ــاق الرعايــة الصــحية. وقــد زاد قــانون الرعايــة املقدمــة ب ســعار مقبولــة خيــارات ا
 -الصحية ونوعيتها من خ ل ُسُبل محاية املستهلك اجلديدةض وإنشاء "أسواق للت مني الصحي" 

وتقـد  دعـم  -وهو وسيلة جديدة تتيح لألمخا  اـري املـؤَّمنني النضـمام إىل الت  يـة الصـحية 
. والتـــ مني الصـــحي لألطفـــال علـــى مســـتوو الوليـــات Medicaidإضـــايف لـــّبامج املســـاعدة ال بيـــة 

ويقتضـي هـذا القـانون أن ت  ـي معظـم ا  ـط الصـحية عشـر فئـات مـن السـتحقاقات الصــحية 
األساســــــيةض مبــــــا يف ذلــــــك خــــــدمات الوقايــــــة واألمومــــــة والرعايــــــة الســــــابقة للــــــولدة والعــــــ ج يف 
املستشـفيات والصــحة العقليــة وخـدمات عــ ج اضــ رابات تعــاطي املخـدرات. وأُعيــد أيضــاا إقــرار 

عاية الصحية للهنود" من أجل معاجلة بعض الشواال املتصلة بإمتانية احلصول "قانون دسني الر 
 على الرعاية الصحية يف  تمعات الشعوب األصلية.

وحنن ملتزمون بتوسيمل ن اق احلصـول علـى الرعايـة الصـحية لتشـمل عيـمل مواطنينـا ولـذلك  -515
ية الجتماعية والصحيةض أي بـرامج الرعايـة فقد بذلنا جهوداا لتعزيز ومحاية برا نا ا اصة بتوفري الرعا

ال بيــة للمســنني واملعــوقنيض ولألفــراد واألســر مــن فــدودي الــدخل. ومبوجــب قــانون الرعايــة املقدمــة 
ب ســعار مقبولــةض متتــن املســتفيدون مــن بــرامج الرعايــة ال بيــة مــن تــوفري مليــارات مــن الــدولرات الــن 

وإضـافةا إىل  .5153دوا أية زيادة يف األسعار منذ عـام تنف  على عقاقري الوصفات ال بية ون يشه
ذلك ن يعد يتعني على املستفيدين من برامج الرعاية ال بية تسديد مبـال  تقاسـم التتـاليف لقـاء 
ا ـــدمات الوقائيـــة وقـــد انضـــم مـــا يقـــرب مـــن تســـعة م يـــني مـــخص إىل بـــرامج املســـاعدة ال بيـــة 

Medicaid 5153ن األول/أكتوبر الن تديرها الوليات منذ تشري . 
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مليــارات دولر يف بــرامج املســـاعدة  513اســتثمرنا أكثــر مــن  5154ويف الســنة املاليــة  -515
ال ذائيـــة احملليـــة الـــن ًلـــت واحـــداا مـــن بـــني كـــل أربعـــة أمـــريتيني خـــ ل تلـــك الســـنة. ويشـــمل 

املســاعدة  مليـون فـرد مـن ذوي الــدخل احملـدود كـل مـهر يف إطـار برنـامج 40.1املسـتفيدون حنـو 
مليـــون مـــخص يف الشـــهر يف إطـــار برنـــامج الت ذيـــة التتميليـــة  1.3الت ذويـــة التتميليـــةض وزهـــاء 

مليـــون طفـــل كـــل يـــوم دراســـيض ومـــا يزيـــد  31.3ا اصـــة للنســـاء والرضرـــمل واألطفـــالض وأكثـــر مـــن 
مليون ُمسرن كل عام من خ ل بـرامج الت ذيـة مبوجـب قـانون كبـار السـن األمـريتيني.  5.1 على
مليون رطـل مـن األاذيـة مـن خـ ل برنـامج  311د تلقى مقدمو األاذية يف حالت ال وارئ وق

املساعدة ال ذائيـة يف حـالت ال ـوارئ. وهنـا  أدلـة كثـرية تثبـت أن هـذه الـّبامج دس ـن الظـروف 
 الجتماعية والقتصادية والت ذوية لألمريتيني ذوي الدخل احملدود.

 الحصول على التعليم  

 602ية التوص  
إننـــا نلتـــزم مببـــدأ تتــــافؤ الفـــر  يف  ـــال التعلـــيم ومبســــاعدة ال ـــ ب علـــى النجــــال يف  -513

املدرسة واحلياة الو يفية واليومية. وللمساعدة على رفمل مسـتوو التفـوق التعليمـي ودعـم البتتـار 
والتحســـني والتصـــدي للتحـــديات املســـتمرةض خصصـــت وزارة التعلـــيم مـــا يزيـــد علـــى مليـــار دولر 

لتعلــيم يف مرحلــة ال فولــة املبتــرةض وأطلقــت أيضــاا عــدداا مــن الــّبامج واملبــادرات األخــروض مبــا يف ل
ض وهـي مبـادرة ُتوجرـ  الوليـات إىل 5154ذلك مبادرة "املعلمني املمتازين للجميـمل" يف متوز/يوليـ  

مـــن أجــل املســـاعدة علـــى ضـــمان اســتفادة األطفـــال الفقـــراء وأطفـــال  5151تقــد  خ ـــط لعـــام 
ألقلياتض على قدم املساواة ممل اآلخرينض خدمات مدرسني مؤهلني وذوي خّبة. وأصدرنا أيضـاا ا

توجيهات إىل الوليات ودوائر املدارس واملدارس للمساعدة على ضمان حصـول  5154يف عام 
ال  ب بالتساوي على املوارد التعليميةض ومرعنا يف تنفيذ "برنامج املشـاريمل التجريبيـة للشـراكة يف 
األداء" من أجل اختبار السرتاتيجيات البتتاريـة والقائمـة علـى النتـائج لتحقيـ  دسـينات كبـرية 

 يف احلصيلة التعليمية والتو يفية واري ذلك من النتائج الرئيسية لصام الشباب املشتتني.
ــــيم العــــايل ملســــاعدهتا علــــى 5153ويف عــــام  -514 ض أصــــدرنا توجيهــــات إىل مؤسســــات التعل
ــــة الت زيــــادة ــــة والثانوي ــــول يف حرمهــــا اجلــــامعي. وصــــدرت أيضــــاا توجيهــــات إىل املــــدارس البتدائي ن
املدرسية ومؤسسـات التعلـيم العـايل الـن تسـعى إىل اسـتيعاب جسـم طـ   متنـول. انظـر  والدوائر
 املتعلقة بالتمييز العنصري يف  ال التعليم. 35-31الفقرات 

 دمات الصرف الصحيالتشرد، والحصول على المسك  والمياه وخ  

 624و 661التوصيتان   
تلتزم الوليات املتحدة بإ اء التشرد وقد حققت تقدماا كبـرياا يف هـذا  - الستن والتشرد -511

خ ـة "فـتح األبـواب"ض وهـي خ ـة اسـرتاتيجية  5151اجملال. فعلـى سـبيل املثـالض أطلقنـا يف عـام 
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ض ووضـمل حـد للتشـرد 5151 لول  ايـة عـام  ترمي إىل إ اء التشرد يف صفوف احملاربني القدامى
. وحـددنا مسـاراا 5151ولتشرد األسر والشـباب واألطفـال  لـول عـام  5150املزمن  لول عام 

وزارة اإلسـتان والتنميـة للقضاء على عيمل أنوال التشرد يف الوليـات املتحـدة. وتظهـر إحصـاءات 
يف املائـةض واخنفـض  55ك ا  ـة بنسـبة أن معـدل التشـرد املـزمن قـد اخنفـض منـذ بـدء تلـ احلضرية

يف املائة. ومن املتوقـمل أن  33يف املائة وتشرد بني احملاربني القدامى بنسبة  51تشرد األسر بنسبة 
ض توزيــــمل األمــــوال لزيــــادة 5150يبــــدأ الصــــندوق الســــتئمام الــــوطين اجلديــــد ل ســــتانض يف عــــام 

م عـدد مـن األفـراد ذوي الـدخل احملـدود جـداا املساكن املتاحة ب سعار مقبولة واحلفال عليها لصـا
واملشردين. وع وة على ذلكض يضمن القانون الدادي إتاحة إمتانية احلصول فوراا على التعلـيم 

 العام املناسب لألطفال والشباب الذين يعانون من التشرد.
ت ض عـن طريـ  طـرل ع ـاءا5153لقد قـدمنا يف عـام  - املياه وخدمات الصرف الصحي -510

مليون دولر لشبتات املياه العامة ومبتات معاجلـة امليـاه املسـتعملة. ويسـاعد هـذا  55.3تنافسية 
التمويل على توفري التدريب واألدوات ال زمة إىل مو في مـبتات امليـاه مـن أجـل دسـني عمليـات 
 تشـــــ يل الشـــــبتات وثارســـــات إدارهتـــــا ويـــــدعم جهودنـــــا املســـــتمرة حلمايـــــة الصـــــحة العامـــــة وتعزيـــــز

برنــامج  الســتدامة يف اجملتمعــات احملليــة الصــ رية. وتعمــل الوليــات املتحــدة واملتســيكض مــن خــ ل
امليـــاه علـــى احلـــدود بـــني الوليـــات املتحـــدة واملتســـيكض علـــى  ةاملـــنح ا اصـــة بالبنيـــة التحتيـــة لشـــبت

ـــة لشـــبتة امليـــاه والصـــرف الصـــحي يف  املن قـــة معاجلـــة املشـــاكل احلرجـــة الـــن تواجههـــا البنيـــة التحتي
منـازل  34 313ض ربـط الّبنـامج 5154إىل عـام  5151احلدودية. وخ ل الفرتة املمتدة مـن عـام 

 5119منـزلا بشـبتة امليـاه املسـتعملة. ويف الفـرتة مـا بـني عــامي  413 034بشـبتة ميـاه الشـرب و
 مــخا منـزلا إضـافياا أل 55 030ض أدنـا إمتانيـة احلصـول علــى امليـاه الصـاحلة للشــرب إىل 5153و

 من الستان األصليني وذلك للحد من خ ر األمرا  ودسني نوعية احلياة.

 المساعدة الخارجية واإلنسانية  

 114و 111و 51التوصيات   
ض قدمت الوليـات 5154وأيلول/سبتمّب  5151يف الفرتة ما بني تشرين األول/أكتوبر  -513

جيــة اســتجابة حلــالت التــوارث مليــون دولر يف مــتل مســاعدات خار  111املتحــدة أكثــر مــن 
مليــون دولر يف مـتل متويـل ألنشــ ة الت هـب للتـوارث واحلــد مـن املخــاطر  411ال بيعيـة وحنـو 
مليـــار دولر كمســـاعدات إنســـانية مـــن ميزانيـــة املســـاعدة ا ارجيـــة الـــن تزيـــد  55ومـــا يزيـــد علـــى 

رية يف ميزانيــــة مليــــارات خـــ ل الفــــرتة نفســــها. وعلـــى الــــرام مــــن التخفيضـــات األخــــ 513 علـــى
املســاعدات ا ارجيــةض فــإن اســتجابتنا حلــالت التــوارث ال بيعيــة  لــت ثابتــةض وحنــن نواصــل أداء 

 دورنا القيادي الدويل يف التصدي للتوارث ويف الت هب هلا.
وعلـى النحــو الــذي أكــده "قــانون ليهــي"ض يتتسـي احــرتام حقــوق اإلنســان مــن قبــل قــوات  -511

ض وسـعت وزارة الـدفال ن ـاق احلظـر املنصـو  5154 ية بال ـة. ويف عـام أمن الدول الشريتة لنا أ
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ليشمل األنش ة املمولة مـن وزارة الـدفال  يـا ل يقتصـر علـى حظـر التـدريب  ليهيعلي  يف قانون 
بـل أيضــاا علــى املعــدات و"املسـاعدات األخــرو" املقدمــة إىل أفــراد وحـدة القــوة األمنيــة األجنبيــة الــن 

 لومات موثوقة تفيد أ ا ارتتبت انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان.توجد بش  ا مع

 البيئة -طاء 

 111و 116و 56التوصيات   
تلتزم الوليات املتحدة التزاماا راسخاا بالتصدي ألسباب ت ري املنام وآثاره. ويقتضـي قـانون  -519

ــــــــة العتبــــــــارات البي ــــــــدرج الوكــــــــالت الدادي ــــــــة الوطنيــــــــة أن ت ــــــــة يف عملياهتــــــــا السياســــــــات البيئي ئي
بــالتخ يط وا ــاذ القــرارات. وقــد التــزم الــرئيسض يف خ ــة عملــ  املتعلقــة باملنــامض باحلــد مــن  املتعلقــة

 تلوث البيئة بالتربون وانبعاثات اازات الدفيئة األخـرو وتعزيـز تنميـة ال اقـة املتجـددة واسـتخدامهاض
وحفــم مــوارد األراضــي وامليــاه وخفــض نفايــات املنــازل ومؤسســات األعمــال التجاريــة واملصــانملض 

واستخدام أسس علمية سليمة إلدارة اآلثار املناخية واستحداث  موعـة أدوات للتـ قلم مـمل ت ـري 
املنــــام وإطــــ ق مبــــادرة جلمــــمل البيانــــات املناخيــــةض واملشــــاركة بنشــــال يف اجلهــــود الدوليــــة املبذولــــة 

 للتصدي لت ري املنام على املستوو العاملي.
ايرينا اجلديدة املتعلقة بالقتصاد يف استه   أنوال معينة مـن املركبـات للوقـود وستتيح مع -551

خفـــض التلـــوث بـــالتربون مبـــا يزيـــد علـــى ســـتة مليـــارات طـــن وحنـــن نـــدعم معـــايري مصـــادر الوقـــود 
املتجددة والستثمارات يف البحا والت وير مـن أجـل طـرل اجليـل القـادم مـن الوقـود األحيـائي يف 

ل أيضـاا علـى خفـض انبعاثاتنـا مـن اـازات الدفيئـة مـن املصـادر املبامـرةض مثـل سوق ال اقـة. ونعمـ
ض واحلـد مـن 5151يف املائـة  لـول عـام  51استخدام ال اقة يف املراف  واسته   الوقودض بنسـبة 

يف املائة  لـول  53انبعاثات اازات الدفيئة من املصادر اري املبامرةض مثل تنقُّل املو فنيض بنسبة 
 . 5151عام 
ويف إطـــار جهودنـــا احملليـــة املبذولـــة للتصـــدي لت ـــري املنـــامض نواصـــل تركيـــز الهتمـــام علـــى  -555

ـــــدخل احملـــــدود و تمعـــــات الشـــــعوب  الظـــــروف البيئيـــــة والصـــــحية لألقليـــــات واجملتمعـــــات ذات ال
األصلية. ويشمل ذلك فهم عواقب آثار ت ـري املنـام علـى أفـراد األقليـات احملليـة واجملتمعـات ذات 

دخل احملــدود و تمعــات الشــعوب األصــلية ودديــد فئــات الســتان واجملتمعــات احملليــة املعرضــة الــ
للت ثر بت ري املنام والسعي للمشاركة اجملدية ومعاملة عيمل أفراد معبنا معاملة عادلة بصرف النظـر 
 عن العرق أو اللون أو األصل القومي أو الدخل لدو وضمل اسـرتاتيجيات التتيـف مـمل آثـار ت ـري

 املنام وتقييمها.
وعلـــى املســـتوو الـــدويلض نســـاعد البلـــدان املتـــ ثرة علـــى التتيـــف مـــمل ت ـــري املنـــام وتعزيـــز  -555

مليـار دولر يف مـتل مسـاعدات  5.5مقاومة  تمعاهتا احمللية واقتصاداهتاض بوسـائل منهـا تقـد  
من أجل التوصل  . وحنن نعمل حالياا 5154-5151على التتيف ممل آثار ت ري املنام يف الفرتة 
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إىل إبرام اتفـاق عـاملي بشـ ن ت ـري املنـام يتـون طموحـاا وفعـالا ومـام ا تقـدم مـن  5151يف عام 
 خ ل  عيمل البلدان مسا ات  فض النبعاثات.

 المعاهدات واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان -ياء 

 التصديق على صكوك حقوق اإلنسان والتحفظات المتعلقة بها  

 72-74و 75-14و 15-11و 10-61و 66-6ات التوصي  
الوليــات املتحــدة طــرف يف العديــد مــن معاهــدات حلقــوق اإلنســانض وإن مــا لــدينا مــن  -553

دفظــات وتفا ــات وإع نــات بشــ ن تلــك املعاهــدات فــدود وضــروري ويتفــ  مــمل أهــداف كــل 
 صكض منها ومقاصده ول يقو  امتثالنا للتزاماتنا. 

أننــا ن نصــدق علــى أيــة معاهــدة جديــدة حلقــوق اإلنســان منــذ تقــد   وعلــى الــرام مــن -554
تقريرنا األخريض فقد ا ذنا خ وات للتصدي  على اتفاقية حقـوق األمـخا  ذوي اإلعاقـة. فقـد 

يف وأحالتهـــا إىل  لـــس الشـــيوم  5119وقرعـــت الوليـــات املتحـــدة علـــى هـــذه التفاقيـــة يف عـــام 
ويعلــن موافقتــ  علــى التصــدي  عليهــا. وتواصــل اإلدارة لتــي يســدي املشــورة بشــ  ا  5155 عــام

ت ييدها للتصدي  علـى التفاقيـةض مـمل التحفظـات والتفا ـات واإلع نـات الـواردة يف قـرار املشـورة 
 واملوافقة الذي أصدرت  جلنة الع قات األجنبية يف  لس الشيوم.

لتمييز ضد املرأة وقـد أولينـا وحنن نؤيد التصدي  على اتفاقية القضاء على عيمل أمتال ا -551
أولوية هلذه التفاقية من بني املعاهدات املتعددة األطراف الن يتعني التصدي  عليها. فقد وقرعـت 

ـــرئيس إىل  لـــس الشـــيوم يف 5939الوليـــات املتحـــدة علـــى هـــذه التفاقيـــة يف عـــام  ض وأحاهلـــا ال
املبـادئ املترسـة يف هـذه التفاقيـة من أجل املشورة واملوافقـة علـى التصـدي  عليهـا. ف 5911 عام

متوافقــة مــمل أهــداف سياســتنا الداخليــة وا ارجيــةض وهــي دظــى بالت ييــد يف قوانينــا علــى املســتوو 
 الدادي ومستوو الوليات.

وتؤيــد الوليــات املتحــدة بثبــات إعــ ن املبــادئ واحلقــوق األساســية يف العمــلض الصــادر عــن  -550
ياق متابعـــة اإلعـــ نض أثبتنـــا أن العمـــال يف الوليـــات املتحـــدة يتمتعـــون منظمـــة العمـــل الدوليـــة. ويف ســـ

ض تعهــدت اللجنـة الرئاســية املعنيـة مبنظمــة العمـل الدوليــة 5154بتلـك املبـادئ واحلقــوق. ويف أيار/مـايو 
بشــ ن التمييــز يف الســتخدام واملهنــةض ثــا يــدل  555مبضــاعفة جهودهــا للتصــدي  علــى التفاقيــة رقــم 

 نا باملساواة يف الفر  واملعاملة والقضاء على التمييز يف العمل على الن اق العاملي.على التزام
وتعتــّب الوليــات املتحــدة بلــداا مــن أقــوو البلــدان ت ييــداا لنظــام البلــدان األمريتيــة حلقــوق  -553

اإلنسـانض وهــي أكـّب املــاحنني للجنـة البلــدان األمريتيـة حلقــوق اإلنسـان. وحنــن نشـار  بنشــال يف 
جلسـات الســتمال الــن تعقـدها جلنــة البلــدان األمريتيـة حلقــوق اإلنســان ونـويل العتبــار الواجــب 

 لتوصيات هذه اللجنة.
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 اإلجراءات الخاصة  

 21التوصية   
تقبــل الوليــات املتحــدة طلبــات الزيــارة الق ريــة الــن يقــدمها املتلفــون بوليــات يف إطــار  -551

يسـمح هبـا ترتيـب املواعيـد الزمنيـة هلـذه الزيـارات وقـد تلقينـا  اإلجراءات ا اصة ضمن احلدود الـن
 .93تسمل زيارات منها يف السنوات ا مس املاضية. انظر أيضاا الفقرة 

 خاتمة -رابعاً  
للواليات المتحدة تاريخ طويل قي تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتهنا واحترامهنا بندءًا  -559

زم بتحسنني  تنفيننذ التزاماتنننا وتعهننداتنا قنني مجننال بننالعالن اسننتقاللنا ودسننتورناز وال نننزال نلتنن
 حقوق اإلنسان م  خالل القواني  والسياسات والبرامج والتدريب واآلليات األخرىز

وتلتننزم الواليننات المتحنندة باالسننتعراض المفتننوو والشننامل والشننفاف أمننام الفريننق  -551
مليننة االسننتعراض العامننل المعننني باالسننتعراض النندوري الشننامل وتواصننل دعمهننا القننوي لع

الدوري الشامل ومنظومة حقنوق اإلنسنان قني األمنم المتحندةز ونحن  نتطلنع إلنى االسنتما  
إلنى توصنيات الندول بهندف مواصنلة منا نقنوم بني من  تحسني  وتعزينز آللينات حماينة حقنوق 

 اإلنسان بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدوليز

    


