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 حقوق اإلنسان مجلس
 الدورة الثالثون

 من جدول األعمال 6البند 
    االستعراض الدوري الشامل

    *الشاملتقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري   
   لواليات المتحدة األمريكيةا  
 إضافة  

 
 والأأردود تآراء بشأأ ن االسأأتنتاوات والو التو،أأياتت وااللتاامأأات ال و يأأة  

   االستعراض موضوع الدولة من المقدمة

 
 

 مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة التحريرية يف األمم املتحدة. * 
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إضأأافة مقدمأأة مأأن الواليأأات المتحأأدة األمريكيأأة إلأأ  تقريأأر الفريأأق العامأأل   
 الخاص بهابش ن االستعراض الدوري الشامل 

 
أثنــاا ا ســتعرا   املقدمــة 343ـ استعرضــح ومومــة الو يــاد املتحــدة لعنايــة التو ــياد الــ -1

الــدورا المــامل اهبــاو ذــا. وهــذا الــرد املــيد ة،وداــا املتوا ــتةع لالتمــاور مــ  ا تمــ  املــد ع مــن 
 أجل تعزيز ومحاية واورتام وقوق اإلاملان لتجمي  .

ىل إجنــــاد أهــــدا، مثاليــــةع مثــــل إخلــــاا التمييــــز أو اهبمــــواة الــــ  فــــبعت التو ــــياد تــــدعواا إ -2
تتعامـــل ذـــا المـــرتةع يف وـــ  تتذتـــا أتـــرن اجـــام إجـــراااد   تنـــدر  لمامت،ـــا ضـــمن الملـــتذاد 
املخولـة ة،اداـا التنذيـذا ا حتـاداع مثـل اعتمـاد قـواا  أو التىـديا عتـ  معاهـداد أو العمـل عتــ  

يــد جزئيــاه هــذه التو ــياد يف ا ــا د الــ  امــاتر في،ــا املثـ ـل الــ   ــعيد الو يــاد. إانــا ا يــد أو ا  
تتضـــمن،اع وابــــذل ج،ــــوداه جـــادة لتحقيــــا أهــــداف،اع وانـــوا املضــــ  قــــدماه يف هـــذا الــــن، .  ــــ  أانــــا 
اعــرت،ع واقعيــاهع لــالن الو يــاد املتحــدة األمريميــة قــد   تنجــز ألــداه مــا يــرد يف هــذه التو ــياد ورفيــاه 

 إجناداه كاماله.
إانـــــا ا يـــــد التو ـــــياد الـــــ  تـــــدعو إىل اجـــــام إجـــــراااد  ـــــن لىـــــدد اجامهـــــا أو ســـــبا أن  -3

اجذااهاع وانوا موا ـتة اجامهـاع دون أن يعـل ملـي لـالا وـال مـن األوـوال أن ج،وداـا اةاريـة أو 
الملــــالقة مل تمــــن ااجحــــة أو أن هــــذه اإلجــــراااد مذتولــــة قااوايــــاه لالضــــرورة. وفيمــــا يتعتــــا لملــــبل 

، القضـــائيةع امـــ  إىل أانـــا   املـــتذي  تقـــد  التزامـــاد  ىـــوو اتـــائ  إجـــراااد ا ـــاكم ا اتىـــا
 اتحمم في،ا. و 
ويف ا ـــا د الـــ  تتضـــمن في،ـــا التو ـــياد افرتاضـــاد أو ادعـــاااد أو وقـــائ   ـــ  دقيقـــةع  -4

 املقرتح.لتجاود اهبذاب المامن وراا اإلجراا أو اهلد،  قرراا إّما أن ا يدها أو ا يدها جزئياه 
  

 الحقوق المدنية و دم التمييا  
 
 إانا ا يد التو ياد التالية: -5

x 118 144و 141و 140و 139و 137و 134و 133و 131و 123و 119و 
 228و 225و 222و 219و 216و 163و 162و 160و 159و 157و 145و
 ؛287و 281و 277و 276و

x 127 الـــــــرئيا فرقــــــة العمـــــــل ع أامــــــال 2014يف كــــــااون األول ديملـــــــم    -129و 128و
لتقــــدم تو ــــياد لتعزيــــز العالقــــاد لــــ   عنيــــة لعمــــل المــــرتة يف القــــرن ا ــــادا والعمــــرينامل

ـــاه  العديـــد مـــن وكـــا د إاذـــام القـــااون عتـــ   ـــعيد  المـــرتة وا تمعـــاد ا تيـــة. وتقـــوم والي
 ت  لتنذيذ كث  من تتي التو ياد؛الو ياد وعت  الىعيدين ا ت  والَقبَ 
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x 214 ؛6لتوضيح العام الوارد يف الذقرة ااظر ا -223و 221و 215و 

x 121 220و 161و 153و 152و 151و 150و 149و 148و 146و 143و- 
أا التوظيـــل الـــذميم هبىـــائ  فرديـــة    ـــتة هلـــا لاملوضـــو ع  ـــا يف ملـــي  - إن التنمـــي 

ســاد توراا وسياحمظــور  وجــا دســ - الِعــرق أو ا اتمــاا اإلثــل أو األ ــل القــوم  أو الــدين
 ا مومة ا حتادية؛

x 130  126لمالن التو ية  6ااظر التوضيح الوارد يف الذقرة. 

 وا يد التو ياد التالية جزئياه: -6
x يوجــد لــدينا قــواا  واســرتاتيجياد احتاديــة وو ئيــة وقبتيــة ملمافحــة التمييــزع  ــا  هامــ  إىل أاــ

يف ملـــي التمييـــز العنىـــراع واتخـــذ تـــدال  فعالـــة ملمافحـــة التعىـــا والعنـــل والتمييـــز ضـــد 
املنتمـــــــ  إىل كـــــــل مجاعـــــــاد األقتيـــــــادع  ـــــــن فـــــــي،م األمريميـــــــون موو األ ـــــــول األفريقيـــــــة 

 تيون:واململتمون والعرب والملمان األ 

x 113 ؛321و 227و 155و 154و 125و 

x 120 ميمننــا تالييــد هــذه التو ــياد مــن ويــ  أخلــا تذتـــا  -136و 135و  
 ال  حيمي،ا الدستور؛منا تقييد ورية املعتقد أو التعب  

x 122 اتذـــــا مـــــ  لعـــــت منذتقـــــاد هـــــذه   -226و 158و 156و 132و 126و  
ائم القائمـــة عتـــ  المراهيـــة ولتعزيـــز التو ـــيادع ولمننـــا متتزمـــون  مافحـــة التمييـــز واةـــر 

ع اعتقــد أن قااوانــا متوافــا مــ  التزاماتنــا  وجــا 122التملــامح. وفيمــا يتعتــا لالتو ــية 
 لتحمل  الوض ؛ جما ه  اتذاقية القضاا عت  التمييز العنىرا ر م اعرتافنا لالن مثة دائماه 

x 142 الو يــاد 121 ىــوو التو ــية  5ااظــر التوضــيح الــوارد يف الذقــرة   -147و .
املتحــدة   تراقــا ا تىــا د لضــر  اإلضــرار لالســخاو عتــ  أســا  ااتمــائ،م اإلثــل 

 أو دين،م؛ أو ِعرق،م أو جنمل،م أو ميوهلم اةنملية

x 224-   ــــدريا دــــرا إىل وــــد كبــــ  عتــــ  الىــــعيد ا تــــ ع فــــ ن ا مومــــة ر ــــم أن الت
لتحقيقـــــــاد ا حتاديـــــــة تمـــــــج  أفضـــــــل املمارســـــــاد مـــــــن تـــــــالل اململـــــــاعدة التقنيـــــــة وا

  الح املمارساد املتعتقة لالمرتة؛وا تذاقاد الرامية إىل إ

x 229-   ج  الضرر؛  ميمننا تالييد أجزاا من هذه التو ية املتعتقة لملبل 

x 308-   ا يــــــد هــــــذه التو ــــــية يف جااب،ــــــا املتعتــــــا لا متثــــــال لقااوانــــــا ا تــــــ  والوفــــــاا
 يف ملي فيما يتعتا حبرية الدين.لالتزاماتنا الدولية يف جمال وقوق اإلاملانع  ا 

 و  ا يد التو ية التالية: -7
x 278. 
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 العدالة الجنائية  
 
 ا يد التو ياد التالية: -8

x 73 ؛275و 255و 236و 232و 231و 213و 200و 195و 194و 

x 74-  التدريا يف جمال وقـوق اإلاملـان ملـن حيتـا  إليـه مـن املـوظذ  املـداي ع  ادعمإانا
 )مثل مراقيب الذ ان(؛ هذا التدريا تتذتا مما يعل أخلم   ي دون كت،م م،اماه 

x 199-  الثـــا  مـــن هـــذه التو ـــية يف وـــدود املنىـــوو عتيـــه  وجـــا التعـــديل  اةـــزاا يـــد
 الثامن لتدستورع الذا حيظر العقولة القاسية واهبارجة عن املاللو،.

 :وا يد التو ياد التالية جزئياه  -9
x 198-  ماه أانا قد   اوافا عتي،ا كت،ا؛النظر يف هذه التو يادع ِعت مملاللةا يد 

x 230 ـــــد لقـــــوة   -233و ـــــا ا ي ـــــة اهباضـــــعة إان ـــــاد اقـــــل األســـــتحة الناري ـــــادة عـــــدد عمتي دي
إلجــــراااد التحقيــــا يف الملــــجالد المخىــــية مــــ  اســــتثناااد حمــــدودة وتاضــــعة لتمنذــــا 
)عتــــ  ســــبيل املثــــالع لعــــت عمتيــــاد النقــــل لــــ  أفــــراد األســــرة وعمتيــــاد النقــــل امل قــــح 

 أل را  القن  أو الرياضة(؛

x 51 امل لــد دون إمماايــة اإلفــرا  لمذالــة    دــود ا مــم لعقولــاد ا ــبا  -235و 234و
يرمــــ  إىل  احتاديــــاه  جــــرائم   تمــــمل القتــــل. وتــــدعم اإلدارة تمــــريعاه  يرتمبــــونعتــــ  أوــــدا  

إلضــاا عقولــاد ا ــبا امل لــد دون إمماايــة اإلفــرا  لمذالــة فيمــا يتعتــا لاألوــدا  يف اظــام 
يف وضــ  تمــريعاد  واليــاه ع   اذمــر 235العدالـة اةنائيــة ا حتــادا. وفيمــا يتعتــا لالتو ـية 

ــــة مــــن ويــــ   ــــة اإلفــــرا  لمذال ــــة ا ــــبا امل لــــد دون إممااي ملراجعــــة القــــواا  املتعتقــــة لعقول
 عت  ا رم  البالض ؛ ااذباق،ا

x 180 ا يـــــــد هـــــــذه التو ـــــــياد فيمـــــــا يتعتـــــــا لالتـــــــدال  املذتولـــــــة لتوفـــــــاا   -197و 196و
لعـت اإلعاقـاد الذمريـةع ولـيا  لالتزاماد الو ياد املتحـدة وفيمـا يتعتـا لاألسـخاو موا

 األسخاو موا أا مر  عقت ؛مجي  

x 218-  اتذـــــا مـــــ  لعـــــت منذتقـــــاد هـــــذه التو ـــــيةع ولمننـــــا اتتـــــزم  مافحـــــة التمييـــــز  
 وظذ  املمتذ  ل اذام القواا ؛والتىرفاد    الالئقة من قبل امل

x 260- األتذــال    اتذــا مــ  لعــت منذتقــاد هــذه التو ــيةع ولمننــا اتتــزم حبمايــة  ــحة
 رفاه،م؛ املممول  لالتبل ولضمان

x 274-  لتعدالـــة اةنائيـــةع و ـــن اـــدعم  العـــود إىل اةرميـــة مىـــدر قتـــا كبـــ  مملـــاللةتمـــمل
 جمتا إعادة اإلدما ؛ يف سبيل مليع  ا يف ملي من تالل معاةت،ا وقد لذلنا ج،وداه 



A/HRC/30/12/Add.1  
 

GE.15-15533 5/12 
 

x 279- ؛280 ىوو التو ية  10يف الذقرة  ااظر التوضيح الوارد 

x 291 ت عـــاَا األكثريـــة العظمـــ  مـــن اململـــائل املتىـــتة لالمـــباب مـــن تـــالل اظـــام  -292و
قضاا األودا . والعوامـل الـ  تراعي،ـا ا ـاكم الـ  تقـرر مـا إما كااـح مثـة ظـرو، اسـتثنائية 
ة ت ر حماكمـة المـخ  لو ـذه لالضـا تمـمل الملـن اهبتذية ا جتماعيـةع واـو  اةرميـة املزعومـ

الملـــــوالا العدلية املعامتـــــة الملـــــالقة. أّمـــــا  ىـــــوو خ  ا ـــــد ع و وتذورهتـــــاع ودور المـــــ
ع فتألوـــدا  ا ـــا يف التمثيـــل القـــااو  ا ـــا  يف مجيـــ  اإلجـــراااد اةنائيـــة 291التو ـــية 

 يف كث  من ا ا د فيما يتعتا لاإلجراااد املداية. واةنحيةع وه  متاوة أيضاه 

 و  ا يد التو ياد التالية: -10
x 202؛ 

x 13 174و 173و 172و 171و 170و 169 168و 167و 166و 165و 
 186و 185و 184و 183و 182و 181و 179و 178و 177و 176و 175و
الــــ  تتعتــــا ل لضــــاا عقولــــة ع 201و 193و 192و 191و 190و 189و 188و 187و

 اإلعدام؛

x 280-  تتخــذ القــراراد لمــالن قضــايا تملــتيم املذتــول  لعــد دراســة كــل والــة عتــ  وــدةع
 م  التزاماتنا الدوليةع و  ميمننا إ دار ومم مملبا لمالن اتائ  قضايا معينة.متاسياه 

  
الحقأأوق االصتدأأادية واالوتما يأأة والثقافيأأة والتأأدابير المتعلقأأة بهأأا  وص أأايا   

 السكان األ،ليين  والبيئة
 
 إانا ا يد التو ياد التالية: -11

x 124 ؛327و 319و 317و 316و 315و 313و 257و 

x 322 2010. ا يــــد هــــذه التو ــــياد متاســــياه مــــ  إعالانــــا يف عــــام 326و 324و 323و 
 .إعالن األمم املتحدة لمالن وقوق المعوب األ تيةعن تالييد 

 :وا يد التو ياد التايل جزئياه  -12
x 256-  ؛3الوارد يف الذقرة العام  التوضيحااظر 

x 100-  اةنملـــ  يف العنـــل  هـــذه التو ـــية: معاةـــة اوتياجـــاد النملـــاا ضـــحايا مبـــدأا يـــد
 أوضا  النزاعاد؛

x 164-  ؛6يف الذقرة  308 ىوو التو ية  الواردااظر التوضيح 
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x 309 يف الع،ـــد الـــدويل اهبـــاو  ليملـــح الو يـــاد املتحـــدة ترفـــاه   -314و 312و 311و
لـــا قوق ا قتىـــادية وا جتماعيـــة والثقافيـــةع واـــدرر أن ا قـــوق الـــواردة فيـــه ينبضـــ  إعماهلـــا 

تمـــــ ان إىل ا ـــــا يف ميـــــاه المـــــرب املالمواـــــة  312و 311التو ـــــيت  اـــــدرر أن . و تـــــدردياه 
والىــر، الىــح ع الــذا يتذــر  مــن ا ــا يف مملــتون معيمــ   ئــا. وإانــا اوا ــل حتملــ  
قواايننــــا وسياســــاتنا ا تيــــة لتعزيــــز فــــرو ا ىــــول عتــــ  الملــــمن والضــــذاا والرعايــــة الىــــحية 

ضـــر  تقتـــي  مملـــتون الذقـــر المـــرب املالمواـــة وتـــدماد الىـــر، الىـــح ع وملـــي ل وميـــاه
ع   اعتـــــــ  قـــــــرار اةمعيـــــــة العامـــــــة لألمـــــــم 312ومنـــــــ  التمييـــــــز. وفيمـــــــا يتعتـــــــا لالتو ـــــــية 

 م تزِماه قااوااه؛ 292 64 املتحدة

x 310-   منذتقــــاد هــــذه التو ــــيةع ولمننــــا اتتــــزم  ملــــاعدة ا تمعــــاد  لعــــت  اتذــــا مــــ
ا متوافقــة مــ  ا تيــة عتــ  الملــع  إىل إدــاد لــدائل لتجــر  ظــاهرة التمــرد. واعتقــد أن قواايننــ

 التزاماتنا الدولية؛

x 338-   الدوليــة املتعتقــة حبقــوق  خلــا تو ــ  لالوفــاا لالتزاماتنــاإا يــد هــذه التو ــية مــن ويــ
 اإلاملان؛

x 341 د حمتيــة اا يــد هــذه التو ــياد يف وــدود وث،ــا عتــ  اجــام إجــراا  -343و 342و
لمـــالن تضـــ  املنـــاو ولـــذل ج،ـــود دوليـــة لتتو ـــل إىل اتذـــاق َتمـــوح وســـامل ميمـــن أن يملـــرا 

 عت  مجي  البتدان.

 و  ا يد التو ياد التالية: -13
x 97 ؛325و 320و 318و 102و 99و 98و 

x 335 ا ســتذادة  المــرعي  يف الو يــاد املتحــدة ل ممــان امل،ــاجرين  ــ   -337و 336و
ـــةمـــن  رين. وحيـــا الىـــحية املدعومـــة مـــن الدولـــة مـــن تـــالل املراكـــز الىـــحية لتم،ـــاج الرعاي

املىـحول  ا ىـول عتــ  الرعايـة الىـحية أثنـاا وجـودهم يف مراكــز  لألتذـال امل،ـاجرين  ـ 
 اإليواا ال  متوهلا ا مومة ا حتادية.

  
 األمن القومي  

 
 ا يد التو ياد التالية: -14

x 303؛ 

x 239 لقـــــــــد أعتّنـــــــــا لوضـــــــــوح ر بتنـــــــــا يف   -251و 249و 246و 244و 242و 240و
ل العمــــل مــــ  المــــواضريا وا ــــاكم وسنوا ــــ ا وتجــــاد يف تتــــي   وااتااــــامو إ ــــالق مركــــز

القيـام لـذلي لذريقـة مملـ ولة تنملـجم مـ  التزاماتنـا الدوليـة. وإىل أن  أجـللتدان أترن من و 
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موافقــة العمتيــاد اةاريــة هنــار مــ  التزاماتنــا الدوليــة. أّمــا  ىــوو  سنوا ــل كذالــة ي ضتَــاع
ع فتــيا لــدن الو يــاد املتحــدة أا مراكــز اوتجــاد ســرية. واملــمح 251و 244التو ــيت  

أثنـــاا النزاعـــاد  لتجنـــة الدوليـــة لتىـــتيا األمحـــر لالو ـــول إىل األســـخاو الـــذين  تجـــزهم
ا مــ   وــدود دعوهتــا إىل التقيــد لالتزاماتنــا الدوليــة وتوافق،ــيف 246اململــتحة. وا يــد التو ــية 
 القواا  والملياساد ا تية؛

x 283 ؛15يف الذقرة  210 ىوو التو ية  ااظر التوضيح الوارد  -284و 

x 290-   ا يــد هــذه التو ــية يف وــدود دعوهتــا إىل التمملــي لالتزاماتنــا الدوليــة وتوافق،ــا مــ
 ــا يف  - عتــ  كذالـة أن تتوافــا اسـتعما تنا لتقــوة و ــرو كثـ اه ا تيـة.  والملياســادالقـواا  

مـ  مجيـ  القـواا  ا تيـة والدوليـة املنذبقـةع  ـا يف ملـي  - ملي الضـرلاد ا ـددة األهـدا،
 مبدأا التناسا والتمييز يف ا رب؛قااون 

x 293 ــــــــد هــــــــذه التو ــــــــياد يف وــــــــدود دعوهتــــــــا إىل   -307و 296و 295و 294و ا ي
الــدويل اهبـــاو لـــا قوق املدايـــة والملياســيةع الـــ  تنذبـــا عتـــ   الع،ـــدمـــن  17ادة اوــرتام املـــ

األسخاو املوجودين داتـل إقتـيم دولـة مـا واهباضـع  لو يت،ـا القضـائية. ويتضـمن كـل مـن 
ـــا ال دوليـــة دســـتوراا وقواايننـــا إجـــراااد مناســـبة  مايـــة ســـرية ا تىـــا د تتوافـــا مـــ  التزاماتن

 وتياجــاد األمــن  اقــوم لــ عالن سياســاتنا قــدر اإلممــانع وفقــاه نع و املتعتقــة حبقــوق اإلاملــا
القــــوم . واعمــــل لاســــتمرار عتــــ  تذــــوير واســــتحدا  قــــواا  وأاظمــــة وسياســــاد جديــــدة 

  ماية تىو ياد األسخاو لقدر أك .

 :وا يد التو ياد التالية جزئياه  -15
x   ــــة وتوافق،ــــا مــــ ــــد هــــذه التو ــــياد يف وــــدود دعوهتــــا إىل التمملــــي لا لتزامــــاد الدولي ا ي

ا تيـــة. واـــرفت لعـــت منذتقاهتـــا الـــ  تمـــمل اهتامـــاد   أســـا  هلـــا  والملياســـادالقـــواا  
 لاات،اكاد تذ ة متوا تة لتقااون الدويل:

x 203 ؛288و 286و 258و 217و 212و 211و 

x 210 لاللتزامـــاد الدوليـــة لتو يـــاد املتحـــدة ولقوااين،ـــا ا تيـــةع  وفقـــاه   -248و 247و
ـــــا وسنوا ـــــل إجـــــراا  قية ســـــامتة ومملـــــتقتة يف ا دعـــــاااد ماد املىـــــدا حتقيقـــــادأجرين

مــت تــوافر ســـند قــااو  كـــا،   مالوقــة األســخاو قضـــائياه املتعتقــة  مارســة التعـــذياع و 
اد جنائيــــة يف إســــااة لتقيــــام لــــذلي. فعتــــ  ســــبيل املثــــالع أجــــرد ودارة العــــدل حتقيقــــ

ــــــــاد املتحــــــــد ة عقــــــــا املعامتــــــــة املزعومــــــــة ألســــــــخاو يف مراكــــــــز ا وتجــــــــاد يف الو ي
ع  ـــا يف ملـــي تعيـــ  مـــد   عـــام تـــاو لتتحقيـــا يف 2001 ا عتـــداااد اإلرهاليـــة لعـــام

تو ــل يــة لت،مــة إسـااة معامتــة حمتجــزين و جنائ لعـت ا دعــااادع وقــدمح عـدة دعــاون
ولاإلضـافة إىل ملـيع أجـرد ودارة الـدفا  ووكالـة املخـالراد  إىل ا مـم ل دااـة متع،ـَدين.
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املركزيـــة و  حتـــا حتقيقـــاد  ـــارمة ومملـــتقتة عديـــدة لمـــالن معامتـــة ا تجـــزين وسياســـاد 
ع فقـــد وجا،نـــا دعـــوة إىل املقـــرر 248و 247ا وتجـــاد وظروفـــه. و ىـــوو التو ـــيت  

افــا مــ  ســروا ديــاراد أتــرن اهبــاو املعــل  ملــاللة التعــذيا لزيــارة تتــي   وااتااــامو تتو 
 هذا اهبتي ؛مماثتة إىل 

x 204 290ااظــــر التوضــــيح الــــوارد  ىــــوو التو ــــية   -209و 207و 206و 205و 
. حتقــــا ودارة الــــدفا  يف مجيــــ  ا دعــــاااد ماد املىــــداقية لمــــالن ســــوا 14يف الذقــــرة 

 ســتور موظذي،ـــا وتتخـــذ إجـــراااد قضـــائية أو إداريــة ضـــد مـــرتميب املخالذـــاد املزعـــوم 
ـــــــا لالتو ـــــــياد مـــــــن  ع اقـــــــوم 209و 207إىل  205وملـــــــا ا قتضـــــــاا. وفيمـــــــا يتعت

ــــاد قتاليــــة حمــــددة األهــــدا، ضــــد القاعــــدة والقــــواد املرتبذــــة ذــــاع  ــــا يف ملــــي  لعمتي
مــتحمم في،ــا عــن لعــدع وملــي لضــر  منــ  اعتــداااد إرهاليــة عتــ  الو يــاد  لذــائراد

ع فــــــ ما تبــــــ  لنــــــا أن 209و 207املتحــــــدة وإاقــــــام أرواح. أّمــــــا  ىــــــوو التو ــــــيت  
ــــا قــــد اقــــدمع وملــــا  ــــةع ف ان أسخا ــــا  ــــ  مقــــاتت  ق ِتتــــوا أو أ ــــيبوا يف ضــــرلة أمريمي
ا قتضـــااع التعـــادا أو التعويضـــاد عتـــ  ســـبيل اهلبـــة إىل املىـــال  وأســـر القتتـــ . وفيمـــا 

ع   اـــــزال متتـــــزم  لـــــالتحقيا يف وـــــا د اســـــتعمال املـــــوظذ  209يتعتـــــا لالتو ـــــية 
 ؛ذام القواا  لتقوة املذرتة عمداه و الوقة من يثبح تورته في،ااملمتذ  ل ا

x 241 يف  239ااظــــــر التوضــــــيح الــــــوارد  ىــــــوو التو ــــــية   -250و 245و 243و
 أن الو يـــــاد املتحـــــدة 250و 241. إانـــــا اـــــرفت ا فـــــرتا  يف التو ـــــيت  14الذقـــــرة 

 يـــد أجـــزاا هـــات  حتتجـــز الـــذين تمـــتبه يف ممارســـت،م اإلرهـــاب اوتجـــادا  ـــ  قـــااو . وا
 ال  تذتا منا إ الق  وااتااامو.  التو يت 

x 289-  ودارة الـــدفا  لـــرام  لتمثيـــل ضـــحايا ا عتـــداااد اةنملـــية الـــذين  اســـتحدثحلقـــد
 ســتنتاجاد دراســة مملــتقتة تتىــح إىل أن إدالــة  حيــا هلــم تتقــ  اململــاعدة القضــائيةع وفقــاه 
 وض  الضحايا؛ لتحمل  إجراااد من ستملتة القيادة ليا ضرورياه 

x 297 لقــــــواا  الو يــــــاد    جنمــــــ  معتومــــــاد إّ  وفقــــــاه   -305و 304و 299و 298و
لتملياســـاد عتـــ  أاـــه ينبضـــ   28الدوليـــة. ويـــن  التوجيـــه الرئاســـ  رقـــم  والتزاماهتـــااملتحـــدة 

واوــرتامع لضــت النظــر عــن اةنملــية أو ممــان اإلقامــةع وأاــه  لمرامــةمعامتــة مجيــ  األســخاو 
ــــــدن  ــــــة تىو ــــــيت،م ل ــــــ  األســــــخاو مىــــــاو ممــــــروعة يف محاي معاةــــــة معتومــــــاهتم ةمي

. ويتملــم اظــام رقالــة نالراتنــا اهبارجيــة لاملتااــة والمــذافيةع ويضــم هي ــاد تنذيذيــة المخىــية
د دعوهتــــا إىل اوــــرتام يف وــــدو  305و 304و 299وتمــــريعية وقضــــائية. وا يــــد التو ــــياد 

مــــــن الع،ـــــد الــــــدويل اهبــــــاو لـــــا قوق املدايــــــة والملياســــــيةع الـــــ  تنذبــــــا عتــــــ   17املـــــادة 
 األسخاو املوجودين داتل إقتيم دولة ما واهباضع  لو يت،ا القضائية.
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 التو ياد التالية: ا يدو   -16
x 208 302و 301و 300و 285و 282و 267و 259و. 

  
 واالتجار باألشخاصت والعمالةت واألطفالالهجرةت والمهاورونت   

 
 ا يد التو ياد التالية: -17

x 112 273و 272و 271و 270و 269و 268و 263و 253و 115و 114و 
 ؛340و 333و 332و 330و 329و 328و

x 138 مــــن املذـــــرو  أن تملــــرا قـــــواا  العمــــل والعمالـــــة ا حتاديــــة عتـــــ  مجيـــــ   -264و
 ؛جدون فيهالعمالع أياه كان وض  اهلجرة الذا يو 

x 254-  ــا أن مــرتميب جــرائم ا اــار لالبمــر أو هتريــا امل،ــاجرين ميمــن،م البقــاا يف لتــدان 
 كتتا اةرميت ؛ع ف انا اعّول عت  دعم سركاا أجااا ملمافحة  جماورة

x 262-   اــدعم هــذه التو ــية يف وــدود تو ــيت،ا حبظــر الــرق لتعمالــة الزراعيــة. ويتمتــ  مجيــ
تحدةع أياه كـان وضـ  اهلجـرة الـذا يوجـدون فيـهع لا مايـة مـن العمـل العمال يف الو ياد امل

محايــة القملــرا  قتضــ  قــااون الو يــاد املتحــدةع  ــا يف ملــي التعــديل الثالــ  عمــر وقــااون 
 ضحايا ا اار لالبمر؛

x 266-  ــر لأل ــرا  اةنملــية وا اــار لالبمــر لوجــه اعذــ  األولويــة ملمافحــة لالاــار لالق ىا
من،ـا ا ســرتاتيجية الوتنيـة لتوقايـة مــن اسـتضالل األتذـال ومنعــهع الـ  مـن املقــرر ع لملـبل عـام

ع والتقريــــر الملــــنوا الــــذا يىــــدره النائــــا العــــام لمــــالن ا اــــار 2016إ ــــدارها يف عــــام 
لالبمــــرع والــــذا يــــورد تو ــــياد لتحملــــ  ممافحــــة ا اــــار لالبمــــر. وديــــز قــــااون العدالــــة 

ع لتنائـــا العـــام تنذيـــذ وإعمـــال 2015يف أيار مـــايو  لضـــحايا ا اـــار لالبمـــرع الـــذا س ـــنّ 
 ؛اسرتاتيجية وتنية ملمافحة ا اار لالبمر

x 331-  اعتـــ  أن اإلســــارة إىل أفـــراد أســــر العمــــال امل،ـــاجرين تعــــل الـــذين يوجــــدون داتــــل
 الو ياد املتحدة.

 :وادعم التو ياد التالية جزئياه  -18
x 306- ؛4المرح العام الوارد يف الذقرة  ااظر 

x 116 ديــز قــااون الو يــاد املتحــدةع و  يتــزمع أرلــاب العمــل مــنح إجــادة أمومــة   -117و
مدفوعــة األجــر. وميــنح قــااون األســرة واإلجــادة املرضــية ا ــا لتمــوظذ  اململــتحق  يف أتــذ 

ملــدة ســنة لتــو دة ع وإجــادة مــ  محايــة الوظيذــة أســبوعاه  12إجــادة  ــ  مدفوعــة األجــر ملــدة 
 ملولود اةديد أو تبل وضااة تذل؛ورعاية ا
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x 252-  مــا اتجــال إىل لــدائل عــن ا وتجــاد ويثمــا أممــنع و ــن لىــدد العمــل عتــ   كثــ اه
فــرتة ا وتجــاد الــ  تواج،،ــا األســـر أثنــاا البــح يف إجــراااد اهلجــرة الــ  جىـــ،ا.  تقتــي 

 اإلقامة األسرية؛الظرو، يف مراكز ودرا لاستمرار تقييم وحتمل  

x 265-  ادعم هذه التو ية يف ودود تمـجيع،ا عتـ  األتـذ لالسـمال التالديـا اهباليـة مـن
. وحيظــر دســتور الو يــاد املتحــدة العقــاب البــد  املذــرا والتعملــذ ع واتخــذ تــدال  العنــل

ــــز يف الملياســــاد واملمارســــاد املدرســــية يف جمــــال  ــــة لتمملــــاعدة يف ضــــمان عــــدم التميي فعال
 ؛ا اضباا

x 339-   ـــــل يملـــــتذيدون مـــــن  املـــــواتن  ـــــ ـــــاد املتحـــــدة الـــــذين يواج،ـــــون الرتوي يف الو ي
أ ـــنا،   لـــال  ذـــا مـــن ا مايـــة اإلجرائيـــة. وتمـــمل مملـــاللة املىـــتحة املثتـــ  لتذذـــل أوـــد 
العوامـــل الـــ  يقـــرر قضـــاة اهلجـــرة عتـــ  أساســـ،ا. وتقـــدم ودارة الىـــحة واهبـــدماد اإلاملـــااية 

يــدتتون الو يــاد املتحــدة دون أن يمواــوا مىــحول  لــويل  الرعايــة واملــالون لألتذــال الــذا
 أمر لالغع م  مراعاة املىتحة املثت  لتذذل يف مجي  القراراد ال  ج  أماكن إيوائ،م.

 و  ادعم التو ياد التالية: -19
x 261؛ 

x 334- ـــ  قااوايـــة   ي عـــد جرميـــةع  ر ـــم أن وجـــود المـــخ  يف الو يـــاد املتحـــدة لىـــذة 
مومــة ا حتاديــة املبــادراد الو ئيــة الراميــة إىل اــر  وضــ  مــن هــذا القبيــلع فــ ن تــدعم ا  و 

لعـــــت اةـــــرائم املرتبذـــــة لـــــاهلجرة تقـــــ  حتـــــح تائتـــــة العقـــــاب اةنـــــائ  )مثـــــل الـــــدتول  ـــــ  
 القااو (.

  
 المعادات واآلليات الدولية والتنفيذ المحلي  

 
 ادعم التو ياد التالية: -20

x 88 ؛110و 106و 105و 

x 1 39و 38و 35و 34و 32و 31و 27و 25و 24و 23و 21و 17و 12و 7و 
 72و 61و 60و 58و 56و 55و 50و 49و 48و 47و 46و 42و 41و 40و
اــدعم التو ــياد الــ  حتــ  عتــ  اجــام إجــراااد تداوليــة   -84و 83و 82و 81و 80و

 ـياد الـ  في،ـا. واـدعم التو  "انظـر"لمالن املعاهداد أو امل سملاد ا تيةع مثـل تتـي الـ  
اتذاقيـــة القضـــاا عتـــ  مجيـــ  أســـمال التمييـــز ضـــد املـــرأة و تـــدعواا إىل التىـــديا عتـــ  اتذاقيـــة 
. واــــــدعم 111واتذاقيــــــة منظمــــــة العمــــــل الدوليــــــة رقــــــم  وقــــــوق األســــــخاو موا اإلعاقــــــة

التو ـــياد الـــ  تـــدعواا إىل التىـــديا عتـــ  اتذاقيـــة وقـــوق الذذـــلع ألانـــا اـــدعم أهـــداف،اع 
يف ســبيل التىــديا عتي،ــا. واعتــ  أن التو ــياد الــواردة  املضــ  قــدماه  وانــوا النظــر يف كيذيــة
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 ثنـا عتــ  تملــري  عمتيــة التىـديا عتــ  لعــت املعاهــداد أو  21يف هـذه الذقــرة ويف الذقــرة 
 استعراض،ا عت  أخلا   تقىـد اإلتـالل لاستعراضـ،ا والنظـر في،ـا عتـ  النحـو املناسـا وفقـاه 

يمـون  ـا يوافـا أيـة حتذظـاد  31لتنذيـذ المامـل لتتو ـية لإلجراااد الدستورية. واعت  أن ا
ع 72لــه. وفيمــا يتعتــا لالتو ــية  أو تذاحتــاد أو إعالاــاد ممــا قــد يمــون تىــديقنا ممــروتاه 

  اعتقــد أن أّا مــن حتذظاتنــا وتذاحتاتنــا وإعالااتنــا لمــالن الىــمور الدوليــة يقــّو  التزاماتنــا 
ع فــــر م 84إىل  80تعتــــا لالتو ــــياد مــــن أو موضــــو  املعاهــــداد أو  رضــــ،ا. أمــــا فيمــــا ي

لـــذل ج،ـــود ســـت عتـــ  مجيـــ  اململـــتوياد لتحملـــ  وتعزيـــز امل سملـــاد ا تيـــة القائمـــة الـــ  
ـــاه  ـــدينا أيـــة تذـــ  والي اا أا إلامـــ تعمـــل عتـــ  ر ـــد إعمـــال وقـــوق اإلاملـــانع   توجـــد ل

 م سملة وتنية  قوق اإلاملان؛

x 62- اارة األستحة؛دة  ن املتعد لبدا جمتا الميوو يف النظر يف معاه 

x 107- ــــ  الوكــــا د لتنملــــيا متالعــــة  ممــــرتكاه  عــــاماله  ا مومــــة ا حتاديــــة فريقــــاه  أامــــالد ل
تو ـــياد ا ســـتعرا  الـــدورا المـــامل الـــ  وظيـــح لتالييـــداا والنظـــر يف التو ـــياد املقدمـــة 

 هي اد معاهداد وقوق اإلاملان؛ من

x 237 اعتــ  أن التو ــياد تقتضــ  أن عتــ  اة،ــاد التنذيــذا دعــم ســن تمـــري   -238و
مــن اتذاقيــة فيينــا لمــالن العالقـــاد  36يمذــل امتثــال ا لتزامــاد املنىــوو عتي،ــا يف املـــادة 
 .Avena -القنىتية وومم حمممة العدل الدولية يف قضية آفينا 

 :وادعم التو ياد التالية جزئياه  -21
x 2 33و 30و 29و 28و 26و 22و 20و 19و 18و 16و 14و 8 6و 5و 4و 3و 

اــــــدعم مــــــن هــــــذه التو ــــــياد األجــــــزاا   -70و 57و 54و 53و 52و 45و 37و 36و
عتـــ   الـــ  تـــدعواا إىل التىـــديا عتـــ  املعاهـــداد املـــذكورة أعـــاله والـــ  حتـــرو اإلدارة كثـــ اه 

 ىديا عتي،ا؛الت

x 91 ـــن لىـــدد العمـــل . 6ااظـــر المـــرح العـــام الـــوارد يف الذقـــرة   -95و 94و 93و 92و 
يف ســبيل تعزيــز القــواا  والــ ام  ا اليــة وتنذيــذها عتــ   ــو أفضــلع وســننظر يف املقرتوــاد 

وضـــ  تذـــة عمـــل  ع لمـــن   انـــوا يف الوقـــح ا اضـــرالراميـــة إىل ديـــادة حتملـــ  ملـــي دوريـــاه 
 وتنية إضافية؛

x 108-  عـن تريـا منظومـة ت نذاذ التزامـاد الو يـاد املتحـدة الدوليـة يف جمـال وقـوق اإلاملـان
ســـامل مـــن القـــواا  والملياســـاد عتـــ  مجيـــ  مملـــتوياد ا مـــم. و ـــن لىـــدد اجـــام تذـــواد 

 عت  النظر يف سبل حتمل  التنذيذ؛ لتعزيز التنمليا عت  اململتون ا حتاداع واعمل
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x 111-   ــن اعمــل مــ  املقــررين اهبا ــ  لتيملــ  تتبــاد الزيــارة الــ  يقــدموخلا عتــ  أســا 
ومذتـــ   2015تـــ  يف خلايـــة عـــام ا الذرفـــانع واتوقـــ  إجـــراا ديـــارت  ر يأومـــام يتذـــا عتي،ـــ

 .  2016 عام
 و  ادعم التو ياد التالية: -22

x 9 71و 69و 68و 67و 66و 65و 64و 63و 59و 44و 43و 15و 11و 10و 
 ؛109و

x 75 20ااظــر المــرح الــوارد يف الذقـــرة   -90و 89و 87و 86و 85و 79و 78و 77و 76و 
 . 80لمالن التو ية 

  
 تو،يات لخرى  

 
 لقد تتقينا لعت التو ياد ال    تندر  يف ف ة لعين،ا. فنحن   ادعم التو ياد التالية: -23

x 96 104و 103و 101و. 
 


