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 مقدمة -     أوال   

                                                                             الووولايت املتحوودة األمريمجيووة  هوريووة اظاديووة بنرووام حمجووم فمركوو سف،  قسووم فيهووا السوول ة الوو   -1
الوووولايت ،                                                                       يعهووود شوووا إوووعبنا  " احلمجوموووة فأول  بووو  حمجوووومت  اتلفتووو  ةاحلمجوموووة الظاديوووة وحمجوموووة 

وهمجووووذا، فوووو ن حقوووووق  .(1)يقسووووم اجلووووزء املخصووووب لمجوووول منهمووووا بوووو  اإلدارات املختلفووووة واملسووووتقلةف مث
                                                                           األإوخا  يف الوولايت املتحوودة  ميوة بشوومجل مضواعف أي أأووا  ميوة أول ، ووجووس دسوا ري ولاي ووم، 

 " العديود مون قوووان                                                                 واثنيوا  ووجوس دسوتور الووولايت املتحودة. وهمجوذا فوو ن دسوا ري الوولايت ابإلضووافة
                                                                                         الولايت والقوان  احمللية والقرارات القضائية ال  ظمي حقوق األفراد واجلمعيات  شمجل جزءا  ل يتجزأ 

 .(2)من الدستورية األمريمجية

، ودخووول حيوووز 1788حزيران/يونيووو   21                                        وصوود قت الوووولايت علوووا دسوووتور الوووولايت املتحووودة يف  -2
مووورة منوووذ التصووودي  عليووو ،  سوووبع وعشووورين                       وحيووودد الدسوووتور الوووذي عووود ل  .1789آذار/موووار   4النفووواذ يف 

                                                                                        هيمجول احلمجوموة الظاديوة ويعوري ةبيعوة السول ة الظاديوة ون اقهوا. ويفور  الدسوتور أيضوا  قيوودا  كبوورية 
علا سل ات الولايت، وابلتايل حيمي  يع األإخا  من املمارسة التعسفية لسل تها. وظدد دسا ري 

                                                                      حمجومووات الووولايت و عوور ي ةبيعووة ون وواق سوول ة الوليووة والسوول ة احملليووة. وملووا كانووت  الووولايت هيمجوول 
                                                                           وليوووة قووود أدرجوووت يف دسوووتورها  عوووق،  أو إووورعة حقووووق، فووو ن الوووولايت هوووي أيضوووا  ضوووامنة هاموووة  كووول

 الشعس. حلقوق

و سوووتمد احلمجوموووة األمريمجيوووة سووول تها وإووورعيتها مووون موافقوووة إوووعبنا. وحيووود دسوووتور الوووولايت  -3
                                                                             تحوودة موون سوول ات احلمجومووة أول ، بتقسوويمها بوو  احلمجومووة الظاديووة وحمجومووات الووولايت. ول متلوو  امل

احلمجومووة الظاديووة سوول ات أكثوور موون  لوو  الوو   نحهووا الدسووتور. وحيووتفا بمجوول مووا  بقووا موون سوول ات 
ةريوو   ويتوواا املسووتوى الثوواحل موون احلمايووة عوون .(3)احلمجووم الووذاا صووراحة للوودول أو للشووعس علووا التوووايل

 قسيم سل ات احلمجومة الظادية وحمجوموات الوولايت بو  السول ات التشوريعية والتنفيذيوة والقضوائية. 
فوموون هنووا ينشوو  عاموول كفيوول مضوواعف حلمايووة حقوووق الشووعس. و راقووس كوول حمجومووة موون احلمجومووات 

أمسواه آابان،                           ودعو، نقرأ معا  يف ضوء موا .(4)املختلفة األخرى، يف نفس الوقت الذي  راقس في  نفسهاف
                                                                                        املؤسسوون فاحلقوائ  البديهيوةف الوو   قوول  ن ف يوع البشور خلقوووا متسواوين، و ن خوالقهم وهوبهم حقوقووا  
معينوووة قوووري قابلوووة للتصوووري، مووون بينهوووا احلووو  يف احليووواة ويف احلريوووة ويف السوووعي وراء السوووعادةف، واملبووواد  

س موون أجوول الشووعس، عوورب  ريوو  اهليمجليووة الوو   سووتند  ليهووا دسووا ري، هووي أسووا  حمجووم الشووعس للشووع
 ومنوذج حيتذى ب  يف  يع أحناء العامل. الولايت املتحدة

وابإلضووافة  " يايووة احلقوووق الفرديووة املت صوولة يف هيمجوول احلمجومووة األمريمجيووة،  ضوومن دسووا ري  -4
اواة                                                                                  الووولايت والدسووتور الظووادي أيضووا  جلميووع األإووخا  املسوواواة أمووام القووانون ومتووتعهم علووا قوودم املسوو 

حبمايوووووة حقووووووقهم وحوووووراي م، ووووووا يف ذلووووو  احلريوووووة الدينيوووووة وحريوووووة التعبوووووري والصوووووحافة والتجموووووع و قووووود  
اللتماسوووات. وابإلضوووافة  " احلقووووق الووو   عووودي شوووا الصووومجول الدوليوووة مثووول اإلعوووقن العووواملي حلقووووق 

سوتوى احمللوي ومسوتوى اإلنسان، ف ن لدى األفراد داخول الوولايت املتحودة وسوائل قانونيوة فعالوة علوا امل
الووولايت واملسووتوى الظووادي للتمووا  سووبل النتصوواي السياسووية واإلداريووة والقضووائية علووا انتهاكووات 
وجتووواو ات حقووووق اإلنسوووان، و تخوووذ  جوووراءات اإلنفووواذ املدنيوووة واجلنائيوووة علوووا  يوووع مسوووتوايت احلمجوموووة 

لا حد سواء. وحنن فخورون أبن أمتنا ظلت ملعاقبة السلول قري القانوحل، وجرب املرامل الفردية والعامة ع
 لفدة ةويلة وثابة منارة حلقوق اإلنسان ال  يتمتع شا األإخا  يف كل ممجان.

وحمجومووووة الوووووولايت املتحووووودة مشووووواركة نشووووو ة يف عمليووووة السوووووتعرا  الووووودوري الشوووووامل ألننوووووا  -5
تند التووزام الووولايت املتحوودة وبوودأ أن القيووادة يف ميوودان حقوووق اإلنسووان هووي قيووادة ابلقوودوة. ويسوو  نلتووزم
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حبقوووووق اإلنسووووان  " التووووزام سياسووووي وأخققووووي راسوووو  جتوووواه املسوووواءلة والشووووفافية علووووا مسووووتويي األفووووراد 
                                                                                         والشركات. فانتخااب نا مفتوحة وحرة ونزيهة حقا ؛ وخيضوع املشورعون واملسوؤولون املنتخبوون للمسواءلة يف 

تمع املدحل القوي؛ واألجهزة القضائية يف البلد علا ظل جولت انتخابية عادية أمام الصحافة احلرة واجمل
مسوووتويي الوووولايت واملسوووتوى الظوووادي مسوووتقلة عووون السوووي رة السياسوووية. وعلوووا الووورقم مووون اختقفا نوووا 
السياسوووية موووع ولوووس حقووووق اإلنسوووان وموووع آراء بعووو  أعضوووائ  وسوووجق م يف ووووال حقووووق اإلنسوووان، 

ابلتووووووزام بلوووووود، املسووووووتمر حبمايووووووة حقوووووووق اإلنسووووووان يف نرحووووووس ابلفرصووووووة املتاحووووووة لعوووووور  قصووووووة الوفوووووواء 
 العملية. املمارسة

 املنهجية وعملية التشاور -      اثنيا   

                                                                               وفقوووا  ملوووا جووواء يف اإلضوووافة الووو  قووودمتها الوووولايت املتحووودة األمريمجيوووة  "  قريووور الفريووو  العامووول  -6
 وصية  260                                                                               بش ن آخر استعرا  دوري إامل للبلد )ف ضافةف(، أيدت الولايت املتحدة كليا  أو جزئيا  

التوصويات وهوذه  .2015                                                    وصية قو دمت خوقل السوتعرا  الودوري الشوامل حلالتهوا لعوام  343من أصل 
                                                                                      مقسمة حسس اجملالت مواضيعية، وينرم اجلزء الثالث من هذا التقرير استنادا   "  ل  اجملوالت. وقود 
 شوواورت الووولايت املتحوودة لوودى  عووداد هووذا التقريوور، مووع العديوود موون اإلدارات والوكووالت املختلفووة يف 

                               واسووتنادا   "  عليقا ووا وردودهووا،  يووع أحنوواء احلمجومووة األمريكيووة، وكووذل  مووع منرمووات اجملتمووع املوودحل. 
 2015                                                                               وضووع هووذا التقريوور مووع رد ، علووا التوصووويات املقدمووة يف  ةووار السووتعرا  الوودوري الشووامل لعوووام 

ول  شووووري الووووردود الووووواردة أد،ه  " أن الووووولايت املتحوووودة  وووورى ابلضوووورورة أن  .(5)ووافقووووة حمجوميووووة دوليووووة
 ت املتحدة الدولية يف وال حقوق اإلنسان.املسائل ال  عوجلت ختضع للتزامات الولاي

 حالة حقوق اإلنسان يف الوالايت املتحدة  -      اثلثا   

 املعاهدات واآلليات الدولية والتنفيذ احمللي -ألف 

 املعاهدات املصدق عليها  

 110و 106و 105و 88و 72و 70و 62-60و 58-52و 50-45و 42-16و 14و 12و 8-1التوصيات    

                                                                             شري هذه التوصيات  " أن  ينبغي للولايت املتحدة أن  صد ق علا عودة معاهودات  ضوافية  -7
                                                                               حلقووووق اإلنسوووان مل  صوووبي ةرفوووا  فيهوووا بعووود. وسووول ة  قييووود إوووعس الوووولايت املتحووودة ابلتزاموووات ووجوووس 

وولوس  معاهدة ما مقسمة ب  الرئيس، الذي يتمتع وحوده بسول ة التفواو  والتوقيوع علوا املعاهودات،
الشيوخ يف الولايت املتحدة الذي جيس أن يقدم مشور   وموافقت  قبل  صدي  الدولوة عليهوا. ويت لوس 
 صوودي  الووولايت املتحوودة علووا معاهوودة اقدحهووا الوورئيس موافقووة ثلثووي أعضوواء ولووس الشوويوخ احلاضوورين 

 .(6)وقت  جراء التصويت

( 9معاهوووودات حلقوووووق اإلنسووووان موووون أصوووول  سووووع ) (5)والووووولايت املتحوووودة ةووووري يف  ووووس  -8
              وصوود قت الووولايت  .(7)معاهوودات وصووفتها املفوضووية أبأووا فصوومجول حقوووق اإلنسووان الدوليووة األساسوويةف

                                                                                     املتحدة أيضا  علا صمجول هامة أخرى حلقوق اإلنسان، وا يف ذل  ا فاقية منع جر ة اإلابدة اجلماعية 
 .(8)اقبة عليها؛ والربو وكول اخلا  بوضع القجئ واملع

وموون بوو  املعاهوودات الوو  وقعهووا الوورئيس وأحاهلووا  " ولووس الشوويوخ ولمجوون مل يووتم التصوودي  عليهووا،   -9
بشو ن    111؛ وال فاقيوة رقوم  ( 2012أاير/مايو    17                                         ا فاقية حقوق األإخا  ذوي اإلعاقة )ق دمت يف    يلي:  ما 
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دمت يف    ( منرمووووووووة العموووووووول الدوليووووووووة )   1958املهنووووووووة،  التمييووووووووز يف السووووووووتخدام و  ؛ (1998 أاير/مووووووووايو   18          )قوووووووو 
. وقود (1980 شورين الثواحل/نوفمرب  12                                               القضاء علا  يع أإمجال التمييز ضد املورأة )قو دمت يف  وا فاقية

وا فاقيووة                                                                             وق عوت الووولايت املتحودة علووا العهود الوودويل اخلووا  ابحلقووق القتصووادية والجتماعيوة والثقووايف 
 .(9)حقوق ال فل، لمجن الرئيس مل حييلهما  " ولس الشيوخ األمريكي للحصول علا مشور   وموافقت 

 الولاء اباللتزامات الناشئة عم االتفا ية على الصعيد احمللي  

 238-237و 111و 108و 107و 95-91و 84-80التوصيات   

املتحوودة ووجووس أي معاهوودة موون املعاهوودات عوون املوافقووة  نشوو  اللتزامووات القانونيووة للووولايت  -10
                                                                               الوو  متنحهووا موون خووقل التصوودي  عليهووا عمووق  ابإلجووراءات املنصووو  عليهووا يف الدسووتور، وهووي مقيوودة 
بشروط التصدي . وكما ذكرت الولايت املتحدة يف وقت ساب ، ف ن لمجل دولة قومية أن  قرر، ممارسة 

                                                         الناإوووئة عووون املعاهووودة الووو  سوووتمجون ملزموووة قوووانو،  ابلوفووواء شوووا وجووورد لسوووياد ا، أن  تحمووول اللتزاموووات 
انضوووومامها  ليهووووا. ول متلوووو  أي وليووووة أو منرمووووة أو  مجمووووة، وووووا يف ذلوووو  اللجووووان الوووو   رصوووود  نفيووووذ 
املعاهدات، أي سل ة لفور  أو  عوديل أو  وسويع ن واق أي التوزام ،إوع عون معاهودة  مجوون الوولايت 

 ن ةري  التفسري.                   املتحدة ةرفا  فيها ع

والولايت املتحدة  هورية اظادية  نفذ فيها التزاما ا الدولية واحمللية يف وال حقووق اإلنسوان  -11
و ووفر اإلجوراءات القضوائية  (10)من خقل نرام إامل مون القووان  واألنرموة اإلداريوة و جوراءات اإلنفواذ

 رإادات ل  قدر بثمن يف  فسري اللوائي.                                               علا  يع مستوايت احلمجومة أيضا  سواب  قضائية  عد  

و ووونب القووووان  الظاديوووة وقووووان  الوووولايت والقووووان  احملليوووة علوووا الوفووواء ابللتزاموووات املتعلقوووة  -12
حبقوق اإلنسان يف وموعة متنوعة من األوضاع )مثل أماكن العمل، والسمجن، واملراف  العامة، والتعليم، 

                                                          ءات رمسيوووة وقوووري رمسيووة لتسووووية املنا عوووات. وجتيووز هوووذه القووووان  أيضوووا  و نفوواذ القوووانون( مووون خووقل  جووورا
لألفووووراد واجلماعووووات  قوووود  إوووومجاوى  " وكووووالت وجلووووان حقوووووق اإلنسووووان علووووا املسووووتوايت الظووووادي 
ومسووتوى الووولايت واملسووتوي  القبلووي واحمللووي. و سووتخدم هووذه الوكووالت اإلداريووة سوول ا ا يف التحقيوو  

                                                                             يادة القانون. و نب قوان  الولايت والقوان  الظادية أيضا  علا  ممجانية اللجوء  " واإلنفاذ إلنفاذ س
                                                                              احملووواكم، حيوووث ي سووومي لألجهوووزة القضوووائية املسوووتقلة علوووا مسوووتويي الوووولايت وعلوووا املسوووتوى الظوووادي 

قد ها بتقد   عويضات مالية، وحلول  نصافية، وأ عاب احملام . واإلحصاءات متاحة بسهولة وجيري  
 .(11)علا ن اق واسع

، أعلوووون و يوووور اخلارجيووووة مايمجوووول ر. بومبيووووو عوووون  شوووومجيل جلنووووة معنيووووة 2019متو /يوليوووو   8ويف  -13
ابحلقوووووق قووووري القابلووووة للتصووووري. و قوووودم اللجنووووة، املؤلفووووة موووون أكوووواد ي  وفقسووووفة و،إوووو  ، املشووووورة 

 " املبواد  الت سيسوية للوولايت املتحودة                                                          والتوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان  " و ير اخلارجية، اسوتنادا  
ول  تمثل مسؤولية اللجنة يف اكتشاي مباد   .1948واإلعقن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف عام 

جديوودة، بوول يف  قوود  املشووورة  " الووو ير لتعزيووز احلريوووة الفرديووة، واملسوواواة بوو  البشوور، والد قراةيووة مووون 
 .(12)خقل السياسة اخلارجية للولايت املتحدة
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 احلقوق املدنية وعدً التمييز -ابء 

لقررروة مرررم لانررر  الشرررر ةا وحم امرررة عال رررات  سرررنة  ررر  التنمررريل العر ررري واإللرررراا يف اسرررت داً ا  
 الشر ة واجملتمع احمللي

 155و 154و 152و 151و 149–148و 146–144و 143و 141و 139و 137و 129-127  :التوصيات  
 287و 276و 228و 227و 225و 223و 221و 220و 215و 214و 156و

أن الوولايت املتحودة واحلمجوموات  -             خ و   يف رأينوا  - فد  كل  وصوية مون هوذه التوصويات  -14
علوووا املسوووتوى الظوووادي ومسوووتوى الوووولايت واملسوووتوى احمللوووي  شوووارل يف التمييوووز العنصوووري فاملنهجووويف 
والتنميط العرقي، وأن موظفي  نفاذ القانون علا املستوى الظادي ومسوتوى الوولايت واملسوتوى احمللوي 

ن نوورف  الفمجوورة القائلووة  ن  نفوواذ القووانون يف الووولايت يلجوو ون ابنترووام  " اسووتخدام القوووة املفوورط. وحنوو 
املتحدة عنصري فبشمجل منهجيف. ويف كل يوم يف الولايت املتحدة، يثبت عشورات اآللي مون أفوراد 
الشرةة، احدامهم ويايتهم ودعمهم لسيادة القوانون واحلقووق املدنيوة لألفوراد واجملتمعوات يف  يوع أحنواء 

 امهم ابلعمل الصعس واخل ري أل وهو احلفاظ علا سقمة وتمعا نا.البقد، وذل  أثناء قي

وهوووذا ل يعووور  نمجوووار ضووورورة بوووذل املزيووود مووون اجلهوووود لضووومان معاملوووة  يوووع املوووواةن  معاملوووة  -15
منصفة، ول سيما أفراد وتمع األمريمجي  املنحدرين من أصل أفريقي، الذين من املفهوم ابلنسبة هلم يف 

نوووا واألحوووداة األخووورية أن هنوووال بعووو  ال دواجيوووة ويف كثوووري مووون األحيوووان عووودم الثقوووة ضووووء  ريووو  أمت
بشوو ن  2020حزيران/يونيوو   16                                                               الشوورةة. واعدافووا  شووذه احلقيقووة، وقوو ع الوورئيس  رامووس أموورا   نفيووذاي  يف  يف

إلعداد وحفز  صقحات حامسة للشرةة. ويوعز هذا   (13)فعمل الشرةة األمر من أجل وتمعات آمنةف
األموور  " النائووس العووام بوضووع عمليووة اعتموواد ظوودد نتائجهووا أهليووة  دارات الشوورةة للحصووول علووا املووني 
الظاديووة. وسووتتوقف عمليووة العتموواد علووا  قيوويم جوانووس مثوول وجووود سياسووات ودورات  وودريس فيمووا 

التصووعيد؛ وأدوات  دارة األداء، مثوول نرووم اإلنووذار املبمجوور الوو   يتعلوو  بتقنيووات اسووتخدام القوووة واحلوود موون
 سووواعد علوووا ظديووود املووووظف  الوووذين قووود حيتووواجون  " التووودخل؛ وأفضووول املمارسوووات املتعلقوووة ابملشووواركة 
                                                                                        اجملتمعيووة. ويوووعز األموور  " النائووس العووام أيضووا  بنشوواء قاعوودة بيووا،ت لتبووادل املعلومووات موون أجوول  تبووع 

تعلقووة ابإلفووراط يف اسووتخدام القوووة، وووا يف ذلوو  معلومووات، مثوول  أوواء عموول موووظفي  نفوواذ املعلومووات امل
القووانون أو سووحس إووهادا م، و صوودار  دا،ت جنائيووة حبوو  موووظفي  نفوواذ القووانون، وحووالت اسووتقالة 
ر                                                                                         ضابط خيضع للتحقي  أو  قاعده فيما يتعل  ابستخدام القوة. وأخريا ، ي لس من النائس العام التشاو 

مووع و يوور الصووحة واخلوودمات اإلنسووانية موون أجوول وضووع اسوودا يجيات لتنروويم لقوواءات بوو  موووظفي  نفوواذ 
القوووانون واألإوووخا  الوووذين يعوووانون مووون مشووواكل الصوووحة العقليوووة، ووووا يف ذلووو  اسووودا يجيات إلإووورال 

 األخصائي  الجتماعي  أو العامل  يف وال الصحة العقلية يف التصدي ملثل هذه احلالت.

و ووووفر القووووان  الظاديوووة وقووووان  الوووولايت سوووبل انتصووواي فعالوووة يف حالوووة صووودور فعووول قوووري  -16
وعلوا سوبيل املثوال، يف الفودة املمتودة مون السونة  .(14)مشروع عن أفراد الشرةة أو وكالت  نفاذ القوانون

نتهووال احلقوووق الوو         إخصووا  اب 256                           ، وجهووت و ارة العوودل  مووا   " 2019 " السوونة املاليووة  2016املاليووة 
                                                                                      حيميهووا الدسووتور عموودا  )أو التووامر لر مجوواب هووذا الفعوول( أثنوواء التصووري فظووت رايووة القووانونف وحصوولت 

 83                                  ، وحدها، وجهت و ارة العودل  موا   " 2019                             متهما  منهم. ويف السنة املالية  172علا  دا،ت حب  
 46دا،ت )ابحملاكمة أو اإلقورار( حبو                                                        إخصا  ابر مجاب جرائم ظت راية  نفاذ القانون، وحصلت علا  

                ظقيقووووا  موووودنيا  يف  70، فتحووووت و ارة العوووودل 2020وحوووون كووووانون الثاحل/ينوووواير  1994                 متهمووووا . ومنووووذ عووووام 
 دارات الشوورةة الوو  قوود  مجووون منخرةووة يف منووط أو ممارسووة سوولول حيوورم األإووخا  موون حقوووقهم، مثوول 
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 السوووليمة، أو  يقووواي األإووووخا  بشووومجل قووووري اسوووتخدام القوووووة، أو عمليوووات التفتوووي  قووووري اإلفوووراط يف
 لستجواشم. سليم

                                                                               والوولايت املتحودة ملتزمووة أيضوا  ابلقضواء علووا ظوواهر التمييوز العنصووري واإلفوراط يف اسووتخدام  -17
القوة يف أعمال الشرةة. وأصودرت و ارة العودل  وجيهوات  ونب بشومجل قواةع علوا أن التنمويط العرقوي 

التنميط العرقي يف ممارسات  نفاذ القانون الظادي، وفرضت يف كثري  ممارسة خاةئة، ومنعت استخدام
                                                                              موووون احلووووالت قيووووودا  علووووا التمييووووز لعتبووووارات العوووورق واألصوووول اإلثوووور أكثوووور موووون  لوووو  الوووو  يقتضوووويها 

وعقوة علا ذل ، يعمل ممجتس احلقووق  .(16)وقد فعل العديد من الولايت الشيء نفس  .(15)الدستور
املدنيووة مووع و ارة األموون الوووةر علووا  عزيووز احوودام احلقوووق املدنيووة واحلوورايت املدنيووة يف املدنيووة واحلوورايت 

وضع السياسات و نفيذها من خقل  قد  املشورة  " قيادة الو ارة وموظفيها، والشوركاء علوا مسوتويي 
 .(17)الولايت واملستوى احمللي

احلمجوموة الظاديوة التنمويط، ولودى حمجوموة وعلا املستوى الظادي، حيرر الدستور وسياسوة  -18
الووووولايت املتحوووودة علووووا  يووووع املسووووتوايت قوووووان  ملمجافحووووة اإلفووووراط يف اسووووتخدام القوووووة و تخووووذ  وووودابري 

 دارة إووورةة يف الوووولايت املتحووودة ختضوووع سووولوكيات أفرادهوووا  18 000 وهنوووال أكثووور مووون .(18)ملنعووو  فعالوووة
                                                     أو البلديووووة أو احلمجوموووات القبليووووة الووو  خيوووودموأا، وختضوووع أيضووووا  لقووووان  الوليوووة أو املدينووووة أو املقاةعوووة 

 للقانون الظادي.

و عمووول الوووولايت املتحووودة علوووا ضووومان أن يمجوووون موظفوووو  نفووواذ القوووانون علوووا علوووم بقواعووود  -19
                           دلووويق  عووون اإلخ وووارات القنصوووليةاإلخ وووار القنصووولي السوووارية وأن  تثلووووا هلوووا. وأصووودرت و ارة اخلارجيوووة 

" القنصووووليات حيوووودد قواعووود اإلخ ووووار القنصوووولي ويقووودم رقووووم هووووا ف  مجووون ةلبوووو  للحصووووول والوصوووول  
 .(19)املساعدة علا

 وضع حد للتمييزا مبا يف ذلك التمييز على أساس العرق ونوع اجلنس والديم؛ ولرائم الكراهية  

 142و 140و 138و 136و 132و 135-133و 131و 130و 126و 125و 124-118و 113التوصوووويات   
 321و 308و 229و 226و 224و 163-158و 153و 150و 147و 144و

ظرر قوان  الولايت والقوان  الظادية  يوع أإومجال التمييوز العنصوري. وحيرور التمييوز علوا  -20
 .(20)أسا  اجلنس والدين يف معرم برامج العمل والتعليم، ويف  يع املراف  العامة واملعامقت السوقية

ر م التسبس يف أفعال العنف أو  حلاق الضرر ابألإخا  أو املمتلمجات أو التحوري  علوا  -21                                                                             وجي 
و مجووون للحمجوموووة أن  قيووود اخل ووواب الوووذي يقصووود التسوووبس يف أعموووال خارجوووة عووون القوووانون،  .(21)ذلووو 
ملتعلو  والسلول ا .(22)حيتمل أن يقود  " ذل ، و مجنها أن متنع فالتهديدات احلقيقيةف بل  أا متنعها أو

 .(23)                                                 ابخل اب الذي يشمجل مضايقة أو ختويفا  هو اآلخر قري قانوحل

ولوودى احلمجومووة الظاديووة للووولايت املتحوودة ومعرووم الووولايت قوووان   تعلوو   وورائم المجراهيوووة.  -22
                                                                                           وختتلف قوان  جرائم المجراهية يف الولايت، ولمجن  يع قوان  جرائم المجراهية  قريبا  ظرر العنف بدافع 
                                                                                       العرق، واللون، والدين، واألصل القومي. وحيرر القانون الظادي وبع  قوان  الوولايت أيضوا  العنوف 
املر مجووس بوودافع نوووع اجلوونس واإلعاقووة وامليوول اجلنسووي واهلويووة اجلنسووانية. وسوونت احلمجومووة الظاديووة، مثوول 

ائية أخوورى  شووديد العقوبووة العديوود موون الووولايت، قوووان  موضوووعية جلوورائم المجراهيووة. وختتووار ولايت قضوو 
ال  قد يتلقاها املدعا علي ،  ذا كان من املممجن  ثبات أن  ار مجس أفعال  بدافع التحيز. و شمل جرائم 
                                                                                            المجراهية عموما  أعمال العنف، مثل العتداء وامل اردة والقتل والعتداء اجلنسوي واحلورق العمود والسورقة 

                                                   ان  جوورائم المجراهيووة أيضووا  التهديوود ابر مجوواب سوولول عنيووف. و شوومل قووو  .(24)وقريهووا موون اجلوورائم اخل وورية
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و قحوووووو  و ارة العوووووودل بقوووووووة القضووووووااي الوووووو   ن وووووووي علووووووا جوووووورائم كراهيووووووة، و قوووووودم  قاريرهووووووا السوووووونوية 
 حصووووواءات جووووورائم المجراهيوووووة معلوموووووات هاموووووة  " سووووول ات  نفووووواذ القوووووانون  سووووواعد يف ممجافحوووووة  عووووون
 .(25)اجلرائم هذه

لوووولايت املتحووودة أنوووواع المجوووقم أو السووولول التعبوووريي أو املنشوووورات الووو                    وموووع ذلووو ، ل جتووور م ا -23
جيووودها اآلخووورون مسووويئة أو ضوووارة للغايوووة. ول  مجووون يايوووة احلووو  يف المجوووقم والنشووور و مجووووين اجلمعيوووات 
و قوود  اللتماسووات موون أجوول النتصوواي موون املرووامل  ذا كووان بممجووان احلمجومووة معاقبووة األفووراد بسووبس 

، أو كان بممجاأا حرر المجقم علا أسا  مضمون  أو وجهة نرور املتحودة. وأكودت اختقي اآلراء
 ووواكم الوووولايت واحملووواكم الظاديوووة علوووا الووودوام أن حرووور التعبوووري الوووذي  فرضووو  احلمجوموووة يتعوووار  موووع 

 احلماية القوية حلقوق الفرد، وا يف ذل  حرية التعبري والدين للجميع.

واملمارسووات الدسووتورية والتشووريعية يف الووولايت املتحوودة يايووة قويووة وفعالووة موون و وووفر القوووان   -24
التمييز القائم علا العرق، واجلنس، والودين، واألصول القوومي، واإلعاقوة مون جانوس الوكوالت احلمجوميوة 

ت علوا  يووع املسووتوايت وموون جانووس اجلهووات الفاعلووة اخلاصووة. وجتيووز القوووان  الظاديووة وقوووان  الووولاي
و قع مسؤولية  نفواذ  .(26)والقوان  القبلية لألفراد واحلمجومات اختاذ  دابري فعالة ملمجافحة العنف والتمييز

القوان  الظادية املتعلقة ومجافحة التمييز علوا عوا   و ارة العودل والوكوالت الظاديوة األخورى وكوذل  
علا مستوى الدولة من قبل املدع  العام   و  ب  قوان  ممجافحة التمييز  .(27)اجلهات الفاعلة اخلاصة

للووووووولايت ووكووووووالت  نفوووووواذ القووووووانون األخوووووورى علووووووا مسووووووتوى الووووووولايت واملسووووووتوى احمللووووووي، واجلهووووووات 
 اخلاصة. الفاعلة

واحلريوة الدينيوة ممجفولوة ووجوس قوانون الوولايت والقوانون الظوادي، ويايوة احلريوة الدينيوة هووي  -25
ما أوضي الرئيس، فحيمي القانون الظادي حرية األموريمجي  ومنرموا م يف مس لة ذات أولوية عليا. وك

ممارسة الدين واملشاركة المجاملة يف احلياة املدنية دون  دخل ل مربر لو  مون جانوس احلمجوموة الظاديوةف، 
ة ، وضوع الورئيس احلريو 2019ويف أيلول/سوبتمرب  .(28)وفستحدم السل ة التنفيذيوة  لو  احلمايوة و نفوذهاف

                                                                                           الدينية يف مقدمة األولوايت يف األمم املتحدة ورحس ابلنداء العاملي حلماية احلرية الدينية، داعيوا  اجملتموع 
                                                                                        الوودويل والزعموواء الووديني  وكبووار رجووال األعمووال  " العموول علووا يايووة احلريووة الدينيووة. ومتشوويا  مووع هووذه 

                                         خرا  حلماية احلرية الدينية. وبناء علا األمر السياسة، اختذت السل ة التنفيذية الظادية عدة  جراءات مؤ 
، أصووودر النائوووس العوووام موووذكرة بشووو ن يايوووة احلريوووة 2017 شووورين األول/أكتووووبر  6التنفيوووذي الصوووادر يف 

الدينية يف القانون الظادي  وج   يع اإلدارات والوكالت التنفيذية الظادية يف سعيها ألداء واجبا وا 
                                                    وقدمت و ارة العدل أيضوا   قوارير مووجزة وبيوا،ت ابملصوا  يف  .(29)رية الدينيةب ريقة  تس  مع ياية احل

العديووود مووون القضوووااي لووودعم م البوووات احلريوووة الدينيوووة، وهوووي ممارسوووة منوووت علوووا مووودى السووونوات الوووثقة 
صوارم، وقد أدى التزام و ارة العدل بنفواذ القووان  الظاديوة املتعلقوة  ورائم المجراهيوة بشومجل  .(30)املاضية

وا يف ذل  مقاضاة املدعا عليهم الذين خ  وا للهجمات علوا املعابود اليهوديوة أو نفوذوها  " يايوة 
الزعموواء الوووديني  ودور العبوووادة مووون التهديوودات وأفعوووال العنوووف الووو  ير مجبهووا األفوووراد. واختوووذت وكوووالت 

سوووول ة التنفيذيووووة الظاديووووة                                                                  و دارات  نفيذيووووة أخوووورى أيضووووا   جووووراءات حلمايووووة احلريووووة الدينيووووة. وعملووووت ال
 ويف حزيران/ .(31)ياية ح  األمريمجي  يف اإل ان وممارسة إعائرهم الدينية ول زال ظمي هذا احل  علا
                                                                                     ، وق ع الرئيس علا أمر  نفيذي بش ن النهو  ابحلرية الدينية الدولية، لتعزيز الحدام العاملي 2020يوني   

ش ت الولايت املتحدة أول ظالف دويل مون نوعو  مون أجول احلريوة وعقوة علا ذل ، أن .(32)هلذا احل 
الدينية الذي يروج هلذا احل  األكثر أمهية من ب   يع احلقوق، وهو يضم أكثر من ثقث  دولة  عمول 

 .(33)علا  اربة الض هاد الدير يف  يع أحناء العامل
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 واالجتار ابلبشرالعدالة اجلنائيةا والعنف ضد املرأةا  -ليم 

عقو ررة اإلعررداًا والسررجم املن ررد دون حممكانيررة اإللرررال املشرررواا والسررجم املن ررد ل حرردا  دون   
 حممكانية اإللرال املشروا

 292و 234و 200و 199و 198-195و 194و 180و 51التوصيات   

ة عمليووة هنووال نقوواي قوووي يف الووولايت املتحوودة عوون اجلانووس األخققووي لعقوبووة اإلعوودام وعدالوو  -26
( وليوووة وحمجوموووة اظاديوووة جتيوووز عقوبوووة 28 صووودار العقوبوووة. ويف الوقوووت الوووراهن،  وجووود  ووواحل وعشووورون )

( وليووة مووع مقاةعووة كولومبيووا ل جتيووز هووذه العقوبووة؛ وقوود فوور  حمجووام 22اإلعوودام؛ واثنتووان وعشوورون )
 اإلعدام.                                               ( جتيز عقوبة اإلعدام وقفا  اختياراي  لتنفيذ أحمجام 3ثقة ولايت )

                                                                              وجييز القانون الظادي فر  عقوبة اإلعودام قوانو،  فيموا يتعلو   ورائم  وددة  شومل، يف  لوة  -27
أمووور، القتوول؛ وجوورائم عنووف أخوورى اتلفووة )مثوول اإلرهوواب، أو الخت وواي، أو احلوورق العموود، أو سوورقة 

                          واخليانة ال  وفقا  للدستور  السيارات(  ذا أفضت  " الوفاة، وار مجبت يف حالة عقلية يقتضيها القانون؛
فل  تمجووون سوووى موون إوون احلوورب ضوود ةالووولايت املتحوودة ، أو الوقوووي  " جانووس أعوودائها وموود يوود 
العوووون والووودعم هلووومف؛ والتجسوووس يف وقوووت احلووورب أو الوووذي يفضوووي  " مقتووول عميووول للوووولايت املتحووودة 

                               لولايت، خت صب عقوبة اإلعدام للقتول ويف ا .(34) حلاق الضرر ابألسلحة المجربى أو ابلنرم الدفاعية أو
أو يف بع  احلالت، للتسبس يف القتل أثناء ار مجاب جرائم خ رية أخرى مثول الخت واي. ويف  يوع 
احلالت، جيس علا احملمجمة أو هيئة احمللف  أن  عترب أن مقبسات اجلر ة إنيعة للغاية، وأن اإلدا،ت 

وايت متعووددة. و وونب القوووان  الظاديووة وقوووان  الووولايت ختضووع ملراجعووة  مجمووة السووتئناي علووا مسووت
علووا أن خيضووع أي حمجووم ابإلعوودام، بعوود النتهوواء موون املراجعووة القضووائية، وقبوول  نفيووذه ملراجعووة السوول ة 

 .(35)التنفيذية )الرئيس أو احلاكم(
لتنفيووذ  ، أوعووز النائووس العووام للممجتووس الظوادي للسووجون بتحديوود موعوود2019ويف متو /يوليو   -28

أحمجووام اإلعوودام خلمسووة سووجناء يف جنوواا احملمجوووم علوويهم ابإلعوودام علووا املسووتوى الظووادي، أديوون كوول 
                                                                                                منهم بقتل أةفال واستنفدوا  يعا  سبل النتصاي الستئنافية والنتصاي ما بعد اإلدانوة. وبعود النتهواء مون  

وهووو موون  وهووم دانيووال لووويس يل،   2020وليوو                                                         اإلجووراءات القانونيووة يف اللحرووة األخوورية، أ عوودم ثقثووة يف متو /ي 
دعوواة  فوووق البووي ، وكووان قوود قتوول أسوورة ممجونووة موون ثقثووة أفووراد، ووون فوويهم فتوواة يف الثامنووة موون عمرهووا؛ 

أوصواهلا،                            عاما  وقتلها، مث قام بتق يوع 16وويسلي  يرا بوركي، الذي اقتصس بعنف فتاة  بلغ من العمر 
 -الصوووحي؛ وداسووون يل هوووونمجن، الوووذي قتووول  سوووة أإوووخا  وحرقهوووا وألقوووا  ثتهوووا يف بركوووة للصوووري 

رجقن كا، يعتزموان اإلدلء بشوهاد ما ضوده يف قضوية اجتوار ابملخودرات، وأم وحيودة عاملوة موع ابنتيهوا 
 آب/ 26البووووالغت  موووون العموووور عشوووور سوووونوات وسووووت سوووونوات. وموووون املقوووورر  عوووودام ليزمونوووود ميتشوووول يف 

             عامو ا و جبوار  63م ل عن  حن املوت جدة  بلغ مون العمور                          ، بعد أن ح مجم علي  ابإلعدا2020أقس س 
حفيد ا البالغة من العمر  سع سنوات علا اجللو   انس جثة جد ا اهلامدة وقياد ما ملسافة  داوا 

                   رةووق  ويق ووع بعوود ذلوو   20                                               موويق  قبوول أن يووذبي الفتوواة، وحي ووم  جمتهووا حبجووارة  ووزن  40و 30مووا بوو  
 عوودام كيووث  2020آب/أقسوو س  28رأسوي وأيوودي الضووحيت  ويوودفن األجووزاء املق عوة. وموون املقوورر يف 

سنوات وهي  تزجل أمام منزهلا، واقتصبها وخنقها  10دوين نيلسون، الذي اخت ف فتاة  بلغ من العمر 
 بسل  حن املوت يف الغابة خلف  حدى المجنائس.

                              ال   سومي بعقوبوة اإلعودام أيضوا ،  (28)وجتيز احلمجومة الظادية والولايت الثماحل والعشرون  -29
بقيووووود صووووارمة )مثوووول حمجووووم صووووادر ابإل وووواع عوووون هيئووووة احمللفوووو (، فوووور  عقوبووووة السووووجن املؤبوووود       رهنووووا  
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ال  ل  سمي بعقوبة اإلعدام،  (22) ممجانية اإلفراج املشروط. ومن ب  الوولايت اإلثر والعشرين  دون
اإلفوراج ولية مع مقاةعة كولومبيا فر  عقوبة السوجن املؤبود دون  ممجانيوة  (21)جتيز  حدى وعشرون 

 املشروط. ول  سمي ألسمجا ل بعقوبة اإلعدام ول ابلسجن املؤبد دون اإلفراج املشروط.

وقووود أصوووبحت األحمجوووام اإللزاميوووة ابلسوووجن املؤبووود دون  ممجانيوووة اإلفوووراج املشوووروط لألحوووداة  -30
يف قضووية  2012االفوة للدسووتور يف الووولايت املتحودة منووذ صوودور قورار احملمجمووة العليووا األمريمجيوة يف عووام 

 ميلر ضد ألابما.

وألن الولايت املتحدة  هورية اظادية، ف ن القرارات املتعلقة بلغاء عقوبة اإلعودام واألحمجوام  -31
ابلسوووووجن املؤبووووود دون  ممجانيوووووة اإلفوووووراج املشوووووروط  نووووودرج، يف حالوووووة اجلووووورائم الظاديوووووة، يف اختصوووووا  

  اهليئووووات التشووووريعية للووووولايت أو الشووووعس المجوووونغر ، ويف حالووووة  يووووع اجلوووورائم األخوووورى، يف اختصووووا
وظتفا  اكم الولايت واحملاكم الظادية بدور نشط يف ضمان   حوة  يوع أإومجال احلمايوة  .(36)نفس 

                                                                                         اإلجرائية الق مة ملن يدانون  رائم ي عاقس عليها ابإلعدام أو حيمجم علويهم ابلسوجن املؤبود دون  ممجانيوة 
 .(37)اإلفراج املشروط

 التحقيقاتا وحمصدار األحكاًا واالحتجاز  

 281و 279و 275و 274و 236و 235و 260و 218و 213التوصيات   

 سووعا الووولايت املتحوودة  " ضوومان أن  عموول أنرمووة العدالووة  ميووع مسووتواي ا علووا مسووتويي  -32
       ، وقووو ع 2018الوووولايت واملسوووتوى الظوووادي بشووومجل عوووادل وفعوووال للجميوووع. ويف كوووانون األول/ديسووومرب 

ا                                      ليصبي قانو، ، وهو أهم  جوراء اظوادي إلصوق (38)الرئيس  رامس علا ما يسما بقانون اخل وة األو"
فهوذا التشوريع قود أصولي قووان    " أن 2019وأإار الرئيس يف عوام  .(39)العدالة اجلنائية منذ عدة عقود

 صوودار األحمجووام الوو  أضوورت بشوومجل خوواةع وقووري متناسووس وجتمووع األمووريمجي  املنحوودرين موون أصوول 
اجملتمووع كمووواةن  منتجوو  أفريقووي. و ووني قووانون اخل وووة األو" اجملوورم  قووري العنيفوو  فرصووة العووودة  " 

 .(40)فملتزم  ابلقانون. واآلن،  سري الولايت يف  يع أحناء البلد علا منوال قياد نا

و ووني قووانون احلقوووق املدنيووة لألإووخا  املووودع  يف املؤسسووات و ارة العوودل أدوات للتحقيوو   -33
موا يوجود سوبس لقعتقواد يف أوضاع السجون واألوضواع يف املؤسسوات العاموة األخورى و صوحيحها حيث

ابحتموووووال وجوووووود منوووووط أو ممارسوووووة حلرموووووان األفوووووراد مووووون حقووووووقهم الدسوووووتورية. وعلوووووا سوووووبيل املثوووووال، يف 
                                                                   ، أعلنوووت و ارة العووودل أأوووا وجووودت سوووببا  وجيهوووا  لقعتقووواد أبن الروووروي يف سوووجون 2019نيسوووان/أبريل 

                            فر ظروفوووا  آمنوووة ول  ضووومن يايوووة ألابموووا للرجوووال  نتهووو  التعوووديل الثوووامن للدسوووتور األمريكوووي ألأوووا مل  وووو 
                                                                                      السووجناء موون العنووف فيمووا بوو  السووجناء والعتووداء علوويهم جنسوويا  موون السووجناء اآلخوورين. وقوودمت و ارة 
                                                                                       العدل  " ولية ألابما  خ ارا  خ يا  يتضمن احلقوائ  الداعموة هلوذه الروروي املزعوموة واحلود األد  مون 

، خلصووووت و ارة العوووودل  " نتووووائج مماثلووووة 2020ويف متو /يوليوووو   .(41)التووودابري العقجيووووة الق مووووة ملعاجلتهووووا
 .(42)يتعل  ابإلفراط يف استخدام القوة يف سجون ألابما فيما

 العنف املسلح  

 التوصيات 233-230  

                                                                            حيمووي التعووديل الثوواحل لدسووتور الووولايت املتحوودة حوو  الفوورد يف امووتقل األسوولحة ويلهووا، رهنووا   -34
بوووبع  أنوووواع احلرووور الووو  ةوووال أمووودها مثووول  لووو  الووو  ظرووور حيوووا ة اجملووورم  األسووولحة الناريوووة أو القيوووود 

ولووذل  فوو ن لوودى احلمجومووة الظاديووة  .(43)املفروضووة علووا يوول األسوولحة الشووديدة اخل ووورة وقووري العاديووة
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سولحة الناريوة. وحمجومات الوولايت واحلمجوموات احملليوة كلهوا قودرات  ودودة مون حيوث كيفيوة  نرويم األ
 (44)وابإلضافة  " ذل ، ف ن احل  يف امتقل األسلحة ويلها منصو  علي  يف دسا ري أربع وأربع  

ولية، مما قد حيد بدرجوة أكورب مون اإلجوراءات الرمسيوة علوا مسوتوى كول وليوة. ويف الوقوت الوذي  ودعم 
                                 ل قووانوحل، ف أووا  بووذل جهووودا  متنوعووة فيهووا الووولايت املتحوودة حوو  األفووراد يف يوول األسوولحة الناريووة بشوومج

لضمان مقحقة اجملرم ، ول سيما الذين يستخدمون األسلحة النارية يف ار مجاب جرائمهم، ومعاقبتهم 
 بعقوابت  تناسس مع جرائمهم.

، نفووذت و ارة العوودل مشووروع األحيوواء اآلمنووة، الووذي جيمووع بوو  أجهووزة  نفوواذ 2001ومنووذ عووام  -35
وقامووت و ارة  .(44)                                                              واجملتمعووات الوو  ختوودمها للحوود موون جوورائم العنووف وجعوول األحيوواء أكثوور أمووا،  القووانون 

كجوزء مون  ركيزهوا املتجودد علوا اسوتهداي اجملورم    2017العدل بتفعيل مشروع األحياء اآلمنوة يف عوام 
لعووام  يف العنيفوو ، ووون فوويهم أولئوو  الووذين ير مجبووون العنووف املسوولي، و وجيوو   يووع ممجا ووس املوودع  ا

الوووولايت املتحووودة  " العمووول يف إوووراكة موووع أجهوووزة  نفووواذ القوووانون علوووا املسوووتوايت الظوووادي ومسوووتوى 
الوووولايت واملسوووتوي  احمللوووي والقبلوووي وموووع اجملتموووع احمللوووي لوضوووع اسووودا يجيات فعالوووة و ليوووة للحووود مووون 

 العنف. جرائم

 ن  ةوووووقق مشوووووروع فقوووووارداينفعووووو  2019وأعلووووون النائوووووس العوووووام يف  شووووورين الثووووواحل/نوفمرب  -36
 (Project Guardian  وهو مبادرة جديدة  دي  " احلد مون العنوف املسولي و  بيو  قووان  األسولحة الناريوة )

 نسوي  املقحقوة    ( 1) الظادية يف  يع أحنواء الوبقد. ويسوتند  نفيوذ مشوروع الغوارداين  "  سوة مبواد  وهوي  
 نسووي     ( 4) ظسوو   بووادل املعلومووات، و   ( 3)  نفوواذ نرووام التحقوو  موون املعلومووات األساسووية، و   ( 2) القضووائية، و 

 . ( 45)  نسي  املعلومات الستخبارا ية املتعلقة ابألسلحة النارية   ( 5) الستجابة حلالت  نمجار الصحة العقلية، و 

 العنف ضد املرأة  

 255التوصية   

 سعا الولايت املتحدة  " احلفاظ علا سقمة النساء والفتيات ويايتهن و ؤيد بقووة  ودابري  -37
القضووواء علوووا العنوووف ضووودهن. وقووودمت الوووولايت املتحووودة اسووودا يجيتها بشووو ن املووورأة والسوووقم واألمووون 

(WPS Strategy )  2019يف حزيران/يونيوووو
انون و سووووتجيس اسوووودا يجية املوووورأة والسووووقم واألموووون لقوووو  .(46)

      شوووورين األول/ 6                                        ، الووووذي وقعوووو  الوووورئيس  رامووووس ليصووووبي قووووانو،  يف 2017والسووووقم واألموووون لعووووام  املوووورأة
وهوووذا القوووانون هوووو أول  شوووريع مووون نوعووو  علوووا الصوووعيد العووواملي، وهوووو قوووانون جيعووول  .(47)2017أكتووووبر 

التخفيوف منو  والفصول يف الولايت املتحدة أول بلد يف العامل لدي  قانون إامل ملنوع العنوف ضود املورأة و 
                                                                                   قضووواايه علووووا الصوووعيد الوووودويل. وموووا فتئووووت الووووولايت املتحووودة  وووودافع دفاعوووا  قووووواي  عووون النسوووواء والرجووووال 
وأةفوواهلم، وهوووي املموووول الرئيسوووي للوووربامج، يف الوووداخل واخلووارج علوووا حووود سوووواء، الووو   رموووي  " ظسووو  

 صحة وكرامة ورفاه النساء وأةفاهلن وأسرهن.

و ارة العووودل املعووور ابلعنوووف ضووود املووورأة قيوووادة اظاديوووة يف ووووال  نميوووة القووودرات ويووووفر ممجتوووس  -38
الوةنية للحد من العنف ضد املرأة، و قامة العدل و عزيز اخلدمات لضحااي العنف العائلي، والعنوف يف 

املرأة                                ، أقر  المجونغر  قانون العنف ضد 1994اللقاءات الغرامية، والعتداء اجلنسي، وامل اردة. ويف عام 
                                                                                           اعدافوا  ط وورة اجلوورائم املر ب وة ابلعنووف العوائلي والعتوداء اجلنسووي وامل واردة. ويتووو" ممجتوس و ارة العوودل 

 دارة املسواعدات املاليوة والتقنيوة للمجتمعوات احملليوة  1995املعر ابلعنف ضد املرأة الذي أنشوع يف عوام 
وممارسات  دي  "  أاء العنف العائلي،  يف  يع أحناء البقد ال   عمل علا وضع برامج وسياسات

والعنووف يف اللقوواءات الغراميووة، والعتووداء اجلنسووي، وامل وواردة. ويوودير املمجتووس بوورامج املووني القائمووة علووا 
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الصيغ واملني التقديرية، ال  أنشئت ووجس قوانون العنوف ضود املورأة والتشوريعات القحقوة، والو   ودعم 
دمات للضوحااي ومسواءلة اجلنواة مون خوقل  عزيوز اسوتجابة وتمعيوة منسوقة. اجلهود الرامية  "  قد  اخل

و ووني التمويوول للحمجومووات احملليووة وحمجومووات الووولايت واحلمجومووات القبليووة، واحملوواكم، واملنرمووات قووري 
الرحبيوة، واملنرمووات اجملتمعيووة، واملوودار  الثانويووة، ومؤسسووات التعلوويم العووايل، والتحالفووات علووا مسووتويي 

                                                                                ايت واملسوتوى القبلوي. و  سوتخدم املوني يف  يئوة ردود فعالوة للتصودي للعنوف ضود املورأة مون خوقل الول
أنشوو ة  شوومل اخلوودمات املباإوورة، والتوودخل يف األ مووات، و وووفري مسوومجن انتقووايل، واملسوواعدة القانونيوووة 

م. ومنوذ  نشوواء، للضوحااي، وظسوو  احملواكم، والتوودريس املقودم  " موووظفي  نفواذ القووانون ومووظفي احملوواك
مليوار دولر يف إومجل موني وا فاقوات  8,1ممجتس و ارة العدل املعر ابلعنوف ضود املورأة، قودم أكثور مون 

                                                                                            عاونية وأةل  أجا  متعدد األوج  لتنفيذ قانون العنوف ضود املورأة. و ن بورامج موني ممجتوس و ارة العودل 
وى الووولايت، واملسووتوي  احمللووي املعوور ابلعنووف ضوود املوورأة  عموول موون خووقل  قامووة إووراكات علووا مسووت

والقبلوي بو  الشوورةة، واملودع  العووام ، والقضواة، واملودافع  عوون الضوحااي، ومقوودمي الرعايوة الصووحية، 
والزعمواء الوديني ، وقوريهم موون أجول مسواعدة الضووحااي بتووفري موا حيتاجونو  موون يايوة وخودمات ملتابعووة 

 ية يف الوقت نفس  من  اسبة اجلناة علا عنفهم.حياة آمنة وصحية، مع متمج  اجملتمعات احملل

ويدير ممجتس و ارة العدل املعر ابلعنف ضود املورأة بور،مج املوني للحود مون العتوداء اجلنسوي،  -39
والعنوووف العوووائلي، والعنوووف يف اللقووواءات الغراميوووة وامل ووواردة يف احلووورم اجلوووامعي، الوووذي يووودعم مؤسسوووات 

ويودعم بوور،مج  .(48)إوواملة، ومنسوقة جلورائم العنووف يف احلورم اجلووامعيالتعلويم العوايل يف  نفيووذ اسوتجاابت 
املني الظادي هذا وضع و عزيز اسدا يجيات فعالة لألمون والتحقيو  ملمجافحوة العنوف العوائلي، والعنوف 
يف اللقاءات الغرامية، والعتداء اجلنسي، وامل اردة يف احلرم اجلامعي، ووضع خدمات للضحااي و عزيزها 

قضااي ال   ن وي علا مثل هذه اجلرائم املر مجبة يف احلرم اجلامعي، وهي  شمل  قامة إراكات مع يف ال
هيئوووووووات العدالوووووووة اجلنائيوووووووة احملليوووووووة وخووووووودمات الضوووووووحااي اجملتمعيوووووووة، و  ووووووووير و عزيوووووووز بووووووورامج التثقيوووووووف 

 الوقائية. والتوعية

                                                                ، أنشوو ت و ارة األموون الوووةر ولسووا  علووا ن وواق الوكالووة ملمجافحووة العنووف ضوود 2013ويف عووام  -40
املوورأة موون أجوول  نسووي  جهووود الووو ارة الراميووة  " وقووف اجلوورائم املر مجبووة ضوود املوورأة وضوومان اإلدارة الفعالووة 

ليوون م 9,2، وافقت الوو ارة علوا منحوة قودرها 2016للقوان  الرامية  " منع العنف ضد املرأة. ويف عام 
دولر أمريمجي من و ارة العدل وو ارة اإلسمجان والتنمية احلضرية من أجل  وفري السمجن املستقر لضحااي 
العنوووف العوووائلي املصووواب  بفوووريو  نقوووب املناعوووة البشووورية/اإليد ، و ةوووقق مبوووادرة البحوووث والتقيووويم يف 

 لوضع منوذج جملموعة دعم األقران. 2016 عام

ارة اإلسووومجان والتنميوووة احلضووورية  وجيهوووات بشووو ن القووووان  احملليوووة ، أصووودرت و  2016ويف عوووام  -41
املتعلقة ابإل عاج ال  قود  وؤدي ووجوس أحمجوام قوانون اإلسومجان العوادل  " التمييوز ضود الناجيوات مون 
العنوووف العوووائلي واألإوووخا  اآلخووورين الوووذين حيتووواجون  " خووودمات ال ووووار . وأصووودرت الوووو ارة قواعووود 

، وهوي  عووز  يايووة السومجن لضووحااي العنووف 2013افحووة العنووف ضود املوورأة لعووام أائيوة ووجووس قوانون ممج
 .(49)العائلي، والعنف يف اللقاءات الغرامية، والعتداء اجلنسي، وامل اردة

 االجتار ابلبشر  

 328و 273-268و 266-264و 262التوصيات   

 شارل حمجوموة الوولايت املتحودة بنشواط يف أنشو ة ممجافحوة الجتوار ابلبشور  ميوع أإومجال ،  -42
وا يف ذل  الجتار ابجلنس والعمالة من خقل فرقة العمل املشدكة بو  الوكوالت التابعوة للورئيس لرصود 
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ار                                                                           وممجافحووة الجتووار ابألإوووخا . ووقوو ع الوورئيس  راموووس علووا  سووعة نصوووو   شووريعات ملمجافحووة الجتووو 
، وقوانون 2017                                                                          ابلبشر لتصبي قانو، ، وا يف ذلو  قوانون  عوادة  قورار يايوة ضوحااي الجتوار ابلبشور لعوام 

، وقانون السوماا 2018فريدري  دوقق  املتعل  بعادة  قرار منع الجتار ابلبشر وياية الضحااي لعام 
، 2017نسي عرب اإلندنت لعام  للولايت والضحااي ومجافحة الجتار ابألإخا  ألقرا  الستغقل اجل

 .2017وقانون وضع حد للتساهل مع املتجرين ابلبشر ألقرا  الستغقل اجلنسي لعام 

واحتفل الرئيس ابلذكرى العشرين لقانون ياية ضحااي الجتار ابلبشر التارخيي أثناء القمة ال   -43
وخوقل هوذه  .2020كوانون الثاحل/ينواير   31عقدت يف البيت األبي  بش ن ممجافحة الجتار ابلبشور يف 

ةفال عرب اإلندنت                                                                        القمة، وق ع الرئيس علا األمر التنفيذي بش ن ممجافحة الجتار ابلبشر واستغقل األ
 .(50)يف الولايت املتحدة، مما يعز  التصدي لقجتار ابلبشر علا املستوى الظادي

دعووووووى قضووووائية بشوووو ن الجتووووار ابلبشووووور،  220، رفعووووت و ارة العوووودل 2019ويف السوووونة املاليووووة  -44
                                                    إخصوووا  مشوووتب  فووويهم، وحصووولت علوووا  دا،ت علوووا املسوووتوى الظوووادي  343ووجهوووت لووووائي ا وووام  " 

، قودم ممجتوس املسواعدة القضوائية التوابع ملمجتوس 2019                                  إخصا  من املتجرين. ويف السنة املاليوة  475 ضد
مليوون دولر لوربامج الجتوار ابلبشور، ووا يف ذلو  الوربامج الوو   100بورامج العودل جووائز بقيموة  زيود عون 

، سوواعدت 2019ملة موون اخلوودمات املباإوورة لضووحااي الجتووار ابلبشوور. ويف السوونة املاليووة  وووفر وموعووة إووا
مهووور لتحديووود  82 000ضوووحية وقووودمت التووودريس  " أكثووور مووون  8 375 بووورامج ممجتوووس ضوووحااي اجلر وووة

                                ، مو ل ممجتس ضحااي اجلر ة، ابلشراكة 2019ومساعدة ضحااي الجتار بشمجل أفضل. ويف السنة املالية 
فرقوووة عمووول لنمووووذج  سووون للتعووواون يف ووووال الجتوووار  15املسووواعدة القضوووائية، موووا وموعووو   موووع ممجتوووس

، واصوولت و ارة العوودل السووتثمار يف األحبوواة لت وووير معوواري وأدوات 2019ابلبشوور. ويف السوونة املاليووة 
 .(51)جديدة ملمجافحة الجتار ابلبشر بفعالية أكرب

اهلجوورة واجلمووارل وبجووراء التحقيقووات املتصوولة ابألموون وحووددت املمجا ووس املعنيووة بنفوواذ قوووان   -45
 1 024                                        إخصوا  مون ضوحااي الجتوار ابلبشور وسواعد م وفتحوت  428الوةر التابعة لو ارة األمن الووةر 

حالووة اعتقووال جنووائي،  2 197وأبلغووت عوون  2019قضووية جنائيووة  تعلوو  ابلجتووار ابلبشوور يف السوونة املاليووة 
 موووة جنائيوووة يف  دا،ت علوووا املسوووتوى الظوووادي  691موجهوووة يف لووووائي ا وووام، و موووة جنائيوووة  1 113و

وواصووووووووولت و ارة الصوووووووووحة واخلووووووووودمات اإلنسوووووووووانية متويووووووووول  .(52)ومسوووووووووتوى الوليوووووووووة واملسوووووووووتوى احمللوووووووووي
،  لقووا اخلووط 2019حمجوميووة إلدارة خووط سوواخن وةوور لقجتووار ابلبشوور. ويف السوونة املاليووة  قووري منرمووة

ة ورسائل نصية ورسائل دردإة ونصوائي عورب اإلندنوت ورسوائل بريود  لمجودوحل، ممجامل 136 990الساخن 
ضحية  3 828حالة  تملة لقجتار ابلبشر، وقدم املوارد واإلحالت اخلاصة ابلرعاية  "   11  852وحدد  

 .(53)من الضحااي احملتمل 
موون الوووةر مبووادرة الووربق األ رق  و قووود و ارة النقوول وممجتووس اجلمووارل ويايووة احلوودود التووابع لووو ارة األ  -46
 (Blue Lightning Initiative  ،)   وهي عنصر مون عناصور احلملوة الزرقواء الو   نرمهوا و ارة األمون الووةر والو

جيووري يف  ةارهوووا  ووودريس موووظفي خ ووووط ال وووريان علووا ظديووود املتجووورين وضووحااي الجتوووار ابلبشووور احملتملووو ،  
موظوووف    100  000يوووة بشووومجوكهم. وحووون اآلن، جووورى  ووودريس أكثووور مووون  و بوووقج أجهوووزة  نفووواذ القوووانون الظاد 

من خقل مبادرة الربق األ رق، ول  زال أجهزة  نفاذ القانون  تلقا معلومات مفيدة يف  ق اع ال ريان  يف 
 .(54)هذا الش ن
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، وافوو  ممجتووس خوودمات املواةنوة واهلجوورة األمريمجيووة التووابع لووو ارة األموون 2019ويف السونة املاليووة  -47
ةلوووس للحصوووول علوووا وضوووع قوووري املهووواجرين لضوووحااي أإووومجال إوووديدة مووون الجتوووار  500الووووةر علوووا 

                          ةلبا  ألفراد أسرهم املؤهل . 491ابلبشر، وواف  علا 

 /نفوواذ القووانون الظووادي ، قامووت مراكووز  وودريس موووظفي  2019و 2018ويف السوونت  املوواليت   -48
موظووف موون موووظفي  نفوواذ القووانون الظووادي  موون خووقل  5 500 و ارة األموون الوووةر بتوودريس أكثوور موون

وقوود وضووعت مراكووز  وودريس موووظفي  .(55)براوهووا التدريبيووة األساسووية يف وووال مؤإوورات الجتووار ابلبشوور
التوعيووة ابلجتووار ابلبشوور مد وو  يوووم واحوود لصووا                                                   نفوواذ القووانون الظووادي  بر،وووا  متهيووداي  للتوودريس علووا 

وكووالت  نفوواذ القووانون الظاديووة، ووكووالت الووولايت، والوكووالت احملليووة، والقبليووة، شوودي قوور  الوووعي 
 .(56)                                                                وؤإرات الجتار ابلبشر لصا  األوساط األوسع ن اقا  املعنية بنفاذ القانون

قبيلوة يف  13وقدم ممجتس الشؤون اهلندية التابع لو ارة الداخلية خدمات خاصة ابلضحااي  "  -49
وووال المجشووف عوون الجتووار ابلبشوور يف منوواة  اهلنووود والتصوودي لوو . ومولووت و ارة العموول عوودة مشوواريع 

افحة مليون دولر أمريمجي مد   أربع سنوات، ملمج  2ملمجافحة العمل القسري، وا يف ذل  مشروع بقيمة  
العموول القسووري والجتووار ابلبشوور يف سلسوولة  وريوود المجاكوواو وق اعووات أخوورى يف قووا،، ومشووروع جديوود 

مقيو  دولر أمريمجوي مد و  أربوع سونوات ملمجافحوة العمول القسوري والجتوار ابلبشور علوا سوفن  5بقيمة 
العمووول لقمتثوووال أدوات                                                                    الصوويد يف  ندونيسووويا والفلبووو . وأصووودرت و ارة العمووول أيضوووا  سلسووولة المتثوووال: 

، وهووو   بيوو  للهووا ف احملمووول والويووس يوووفر للشووركات واجملموعووات العمووايل يف سقسوول التوريوود العامليووة
الصووناعية  رإووادات عمليووة حووول كيفيووة ظديوود اوواةر العموول القسووري يف سقسوول التوريوود اخلاصووة شووا، 

  ب  أنرمة المتثال أقل عرضوة  والشركات ال  .(57)والتخفيف من النتهاكات أو  يسري  جياد حل هلا
 خل ر استرياد السلع املصنعة ابستخدام العمل القسري ووا خيالف القانون األمريمجي.

وأصدر ممجتس رصد وممجافحة الجتار ابألإخا  التابع لو ارة اخلارجية األمريمجية آخر  قرير  -50
                               ري الولايت املتحدة  قييموا  إوامق  ، ويف هذا التقرير، جت2020عن الجتار ابألإخا  يف حزيران/يوني  

و قريوور الجتووار ابلبشوور هووو أداة  .(58)ملووا  قوووم بوو  احلمجومووات يف  يووع أحنوواء العووامل ملمجافحووة هووذه اجلر ووة
 قدر بثمن  ستخدمها الولايت املتحدة لتسليي أنفسنا وصدر ألحدة املعلوموات ولتوجيو  أعمالنوا  ل

 علا الصعيدين احمللي واخلارجي.

 لتثقيف والتدري  واملشاركة اجملتمعية يف جمال حقوق اإلنسانا  

 التوصيتان 73 و74  

يتجلووا احوودام حقوووق اإلنسووان يف الدسووتور والقوووان  واألنرمووة والسياسووات. و قوودم موودار    -51
كثرية التثقيف يف وال حقوق اإلنسان، ولدى بعضها مراكز  ركز علا دراسوة حقووق اإلنسوان. ولودى 

لوا حروور                                                                                       املنرموات املهنيوة وقريهوا بورامج  ثقيفيوة. ويتلقوا موظفووو  نفواذ القوانون ومراقبوة اهلجورة  ودريبا  ع
، استضووافت إووعبة احلقوووق املدنيووة يف 2019التمييووز قووري القووانوحل والتنموويط العنصووري والعرقووي. ويف عووام 

و ارة العدل وممجتس النائس العام يف الولايت املتحدة مائودة مسوتديرة حوول التحوري اجلنسوي يف ق واع 
العووودل موووع اجملتمعوووات احملليوووة اإلسووومجان، يف الوقوووت الوووذي  عمووول فيووو  دائووورة العققوووات اجملتمعيوووة يف و ارة 

 ملعاجلة النزاعات املتعلقة ابلتمييز واملسائل املماثلة.
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احلقررررروق اال تصرررررادية وااللتماعيرررررة والثقاليرررررة والتررررردا   ذات الصرررررلة؛ و  رررررااي  -دال 
 الشعوب األصلية والبيئة

   ااي الشعوب األصلية والعنف ضد نساء الشعوب األصلية  

 257و 256و 326و 324و 323و 322التوصيات   

أفووووراد وتمعووووات السوووومجان األصوووولي  الووووذين يولوووودون أو يتجنسووووون يف الووووولايت املتحوووودة هووووم  -52
                                                                                        مواةنوووون أمريمجيوووون وسووومجان الوليوووة الووو  يعيشوووون فيهوووا. أموووا أولئووو  الوووذين هوووم أيضوووا  أفوووراد يف القبائووول 

، فلوديهم حقووق  ضوافية ظووددها (59)الوولايتالقورى املعودي شوا ووجوس القوانون الظووادي أو قوانون  أو
  ل  القوان  وقوان  وتمعا م احمللية.

و تحمل احلمجومة األمريكية املسوؤولية الرئيسوية عون  دارة الوربامج الجتماعيوة الو   ووفر وموعوة  -53
 .(60)متنوعة من خدمات التعليم والرعاية الصحية واخلدمات الجتماعية

والسياسوووات علوووا املسوووتوي  الظوووادي ومسوووتوى الوووولايت  " التشووواور موووع  و ووودعو القووووان  -54
القبائل بش ن العديد من القضااي، و عقد مشاورات متعددة مع  عماء القبائول كول عوام بشو ن األنشو ة 

 والسياسات ال   ؤثر علا القبائل أو األراضي القبلية.

ف الوذي يوؤثر بشومجل قوري متناسوس علوا و عمل احلمجومة األمريكيوة بشومجل دانوب إلأواء العنو  -55
                          ، أصودر الورئيس  راموس بيوا،  2019أاير/موايو  3وتمعات هنود أمريمجوا وسومجان ألسومجا األصولي . ويف 

                                                                             أاير/مايو يوما  للتوعية بش ن هنود أمريمجا وسمجان ألسمجا األصلي  املفقودين والقتلا،   3أعلن في  يوم  
ويشوومل  .(61)دهووا للتصوودي جلوورائم العنووف يف أراضووي اهلنووودوأعلوون أن الوكووالت الظاديووة  ضوواعف جهو 

هذا العمل ظس  السقمة العامة، و وسيع ن اق فر  التمويل والتدريس املتاحة ملوظفي  نفاذ القانون 
يف منووووووواة  اهلنوووووووود، وظسووووووو   زويووووووود أجهوووووووزة  نفووووووواذ القوووووووانون ابألدوات الق موووووووة، مثووووووول الوصوووووووول  " 

 البيا،ت. قواعد

                                                         ، وقو ع الورئيس أمور ا  نفيوذاي  بنشواء فرقوة العمول املعنيوة شنوود 2019 شرين الثاحل/نوفمرب  26ويف  -56
وهووذا األموور هووو  تووويج للعديوود موون املناقشووات  .(62)أمريمجووا وسوومجان ألسوومجا األصوولي  املفقووودين والقتلووا

س العووام ابر وو يوور الوو  اسووتمع فيهووا املسووؤولون الظوواديون مباإوورة  " ممثلووي أر  اهلنووود. ويشوودل النائوو 
الداخليوة برأوارت يف رةسوة فرقووة العمول، ويضوم أعضواانها موودير ممجتوس التحقيقوات الفودرايل، ومسوواعد 
و ير الشؤون اهلندية بوو ارة العودل، ومودير ممجتوس و ارة العودل املعور ابلعنوف ضود املورأة، ومودير ممجتوس 

مريمجي  األصلي  التابعة للجنة الستشارية خدمات العدالة يف الو ارة، ورئيس اللجنة الفرعية لقضااي األ
 للنائس العام، ومفو   دارة إؤون األمريمجي  األصلي  يف و ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية.

و تشوووواور احلمجومووووة الظاديووووة يف هووووذا العموووول كلوووو  مووووع القبائوووول عوووودة موووورات يف العووووام بشوووو ن  -57
 راضي القبلية.اإلجراءات والسياسات ال   ؤثر علا القبائل أو األ

 انعداً املأوى  

 310التوصية   

أدى النروام القتصووادي األمريمجوي الووذي يقووم علووا أسوا  متتووع األإوخا  ابحلريووة واألسووواق  -58
                                                                                           احلرة  " انتشال املقي  من النا  من براثن الفقر، وكان منوذجا  للدول األخرى. وأولئ  الذين يعانون 

لية والسلوكية والصحية ال  جتعلهم يصبحون بق م وى لديهم  ممجانية من الفقر وقريه من املشاكل العق
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الوصول  " وموعة واسعة من الربامج الجتماعية ال   رعاها األسر واجملتمعات والشوركات واملنرموات 
قري الرحبية، وا يف ذل  املنرمات الدينية، واحلمجومة الظادية وحمجومات الولايت واحلمجومات احملليوة. 

عملت و ارة اإلسمجان والتنمية احلضرية وو ارة الصوحة واخلودمات اإلنسوانية وو ارة التعلويم وو ارة إوؤون و 
احملوووارب  القوووداما وقريهوووا مووون الوكوووالت األعضووواء يف اجمللوووس املشووودل بووو  الوكوووالت األمريمجيوووة املعووور 

ليوووة للتخفيوووف مووون ابلتشووورد بشووومجل وثيووو  موووع احلمجوموووة الظاديوووة وحمجوموووات الوووولايت واحلمجوموووات احمل
، أةلو  اجمللوس املشودل 2020املشاكل الشخصية والجتماعية ال   ؤدي  " التشورد. ويف نيسوان/أبريل 

ب  الوكالت األمريمجية املعر ابلتشرد والوكالت الشريمجة عملية لوضع خ ة اسدا يجية اظاديوة إواملة 
الن وواق مون أصووحاب املصولحة ومقوودمي  دثوة ملنوع التشوورد ووضوع حوود لو  ابسووتخدام مودخقت واسوعة 

 اخلدمات املباإرين. 

 2019و ادت و ارة اإلسووومجان والتنميوووة احلضووورية مووون خوووقل املسوووابقات الووو  نرمتهوووا يف عوووام  -59
موون  وودابري املرونووة احملليووة وعملووت علووا  عزيووز قوودرة مقوودمي اخلوودمات علووا  ،(63)لوورب،مج الرعايووة املسووتمر

مساعدة وموعا نا السمجانية املشردة الضعيفة بشمجل أفضل. ولزايدة العتماد علا الذات ب  السمجان 
املشووردين، أ حووت و ارة اإلسوومجان والتنميووة احلضوورية  وودابري مرونووة جديوودة للمسووتفيدين موون املعونووة فيمووا 

بت بي  مت لبات املشاركة يف اخلدمات مثل التدريس علا العمل، ورعاية الصحة العقلية، وعقج يتعل   
 .(64) عاةي املخدرات بعد حصول الشخب املعر علا املسمجن بشمجل اثبت

و شووووري  قووووديرات و ارة اإلسوووومجان والتنميووووة احلضوووورية  " أن التشوووورد يف  يووووع أحنوووواء الووووولايت  -60
و ثوول التشوورد بووو  احملووارب  القوووداما  .2010يف املائوووة منووذ عوووام  يف املائووة 11ة املتحوودة قوود ابفووو  بنسووب
 .(65)2010                       نصف ما أ بلغ عن  يف عام 

ودعم اجمللس الظادي املشدل ب  الوكالت املعر ونوع اجلر وة و عوادة اإلدمواج، الوذي  قووده  -61
رام و عوداد األفوراد إلعوادة  دمواجهم يف اجملتموع و ارة العدل، اجلهود الرامية  " احلود مون العوودة  " اإلجو 

                                                                     وأصووودر اجمللوووس املشووودل بووو  الوكوووالت األمريمجيوووة املعووور ابلتشووورد أيضوووا   وجيهوووات ملقووودمي  .(66)بنجووواا
خدمات  عوادة اإلدمواج، واإلصوقحيات، وحمجوموات الوولايت واحلمجوموات احملليوة بشو ن   الوة احلوواجز 

ملتاحووة لألفووراد الووذين لووديهم سووجقت جنائيووة والووذين أصووبحوا الوو   عوود  سووبيل السوومجن واخلوودمات ا
 .(67)م وى بق

 الرعاية الصحية والتعليم  

 327و 319و 317-311و 309و 265و 124التوصيات   

هنال نقاي كبري يف الولايت املتحدة حول أفضل السبل المجفيلة  عل الرعاية الصحية اجليدة  -62
للجميع. ويسعا بر،مج اإلعانة اإل الية خلدمات صحة األم وال فل، فالباب وامليسورة التمجلفة متاحة  

اخلوووامسف، الوووذي  رعووواه و ارة الصوووحة واخلووودمات اإلنسوووانية  " ظسووو  نتوووائج صوووحة األم، ووووا يف ذلووو  
و مجن للجمهور الةقع علا بيا،ت مقيوا  األداء  .(68)معدلت العتقل الشديد ووفيات األمهات

وى الوووةر ومسووتوى الووولايت علووا املوقووع الشووبمجي لنرووام املعلومووات فالبوواب اخلووامسف. ويف علووا املسووت
مليون دولر لدعم األسر من خقل بر،مج  351، منحت و ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية 2019عام  

الووزايرات املنزليووة لألمهووات والرضووع واألةفووال يف مرحلووة ال فولووة املبمجوورة الووذي خيوودم األسوور الوو   عووي  
                                   و مجووون للوووولايت واألقووواليم أن   صوووم م هوووذا  .(69)يقووورب مووون ثلوووث املقاةعوووات يف الوووولايت املتحووودة فيموووا

ددة جملتمعا ووا احملليووة، مووع  وجيوو  اخلوودمات  " اجملتمعووات الوو  الوورب،مج حبيووث يناسووس الحتياجووات احملوو 
 ووزداد فيهووا عواموول اخل وور، مثوول حوودوة الووولدات املبمجوورة، وابفووا  و ن الرضووع عنوود الووولدة، ووفيووات 
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                                                                                        الرضوع. وقود بوو    قيويم متعوودد اجلوانوس للوورب،مج أن خودمات الووزايرة املنزليوة  ووؤدي  " آاثر  جيابيوة علووا 
ابإلضافة  " ذل ،  شري النتائج  " أن  ايرة املنزل قد ظسن صحة األم. و دعم و ارة الصحة األسر. و 

                                                                                        واخلدمات اإلنسانية أيضا  مني  نشاء بر،مج الزايرات املنزليوة  " األمهوات والرضوع واألةفوال يف مرحلوة 
                     سوووويعلن قريبووووا  عوووون  ريوووو  ول ووووزال عمليووووات التقيوووويم جاريووووة و  .(70)ال فولووووة املبمجوووورة يف اجملتمعووووات القبليووووة

 الرب،مج.  ةقق

                                  وبادرة األموموة اآلمنوة وي عودهلا ويوسوع  .(71)2018وأيذن قانون الوقاية من وفيات األمومة لعام  -63
ن اقها يف  ةار مراكز ممجافحة األمرا  والوقاية منها التابعة لو ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية، وا يف 

ان مراجعوووة وفيوووات األموموووة علوووا مسوووتوى الوووولايت واملسوووتوى القبلوووي، ذلووو  اإلذن بتقووود  الووودعم للجووو 
ويقضي أبن  وفر الو ارة املني للولايت من أجل ظس   تبع ودراسة مشمجلة وفيات األمومة؛ و شومجيل 
                                                                                     جلان لستعرا  وفيات األمومة؛ والت كد من أن لدى  دارات الصحة يف الولية خ  ا  لتثقيف مقدمي 

بشووو ن النتوووائج الووو   توصووول  ليهوووا جلوووان السوووتعرا . و قووووم مراكوووز ممجافحوووة األمووورا  الرعايوووة الصوووحية 
 .(72)ولية لستعرا  وفيات األمومة يف الولايت املتحدة 25والوقاية منها اآلن بتمويل 

ول  ووووزال الووووولايت املتحوووودة ملتزمووووة بتمجووووافؤ الفوووور  يف التعلوووويم، وهووووي  عموووول مووووع الووووولايت  -64
، سوووون 2015ة ملسوووواعدة ال ووووقب علووووا ظقيوووو  النجوووواا الدراسووووي واملهوووور. ويف عووووام واجملتمعووووات احملليوووو 

المجووونغر  قووانون كوواا كوول ةالووس، وهووو قووانون راجووع وأعوواد  قوورار قووانون التعلوويم يف املوورحلت  البتدائيووة 
قائموة ويشمل دعم القانون الوولايت واجملتمعوات احملليوة السوتثمار يف بورامج  ليوة مبتمجورة و  .(73)والثانوية

علوووا األدلوووة؛ و ووووفري وسوووائل التووودخل والووودعم للمووودار  وال وووقب الوووذين هوووم يف أموووس احلاجوووة  ليهوووا؛ 
                                                                                      واحلفاظ علا وسائل ياية ال قب احملروم  اقتصاداي  واألةفال ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغوة اإلكليزيوة 

التعلوويم، موون قووري القووانوحل  ووفقووا لقلتووزام ابملسوواواة يف احلصووول علووا .(74)وقووريهم موون ال ووقب الضووعفاء
حرمووان أةفووال املوودار  البتدائيووة والثانويووة يف الووولايت املتحوودة موون التعلوويم علووا أسووا  وضووع اهلجوورة 

 .(75)الفعلي أو املتصور
                                 ، أصووودرت و ارة التعلووويم دلووويق  بشووو ن 2019ويووونرم قوووانون الوووولايت العقوبوووة البدنيوووة. ويف عوووام  -65

املدرسية لآلابء واملعلم  بغية  وفري أداة أوسع ملساعدة اآلابء واملرب  علا  يئة بيئات  علم موارد البيئة  
                                                      ولوودى و ارة التعلوويم أيضووا  مركوزان يقوودمان املسوواعدة اجملانيووة  .(76)آمنوة و جيابيووة يف املدرسووة واحلفوواظ عليهوا

، واملووودار ، ومؤسسوووات التعلووويم العوووايل، واملووووارد املتعلقوووة ابلبيئوووة املدرسوووية للوووولايت، واملنووواة  التعليميوووة
مركووز املسوواعدة التقنيووة  (2)املركووز الوووةر لبيئووات الووتعلم اآلمنووة والداعمووة، و (1)واجملتمعووات احملليووة ومهووا 

 بش ن التدخقت السلوكية اإلجيابية والدعم. 

 املرأة والصحة  

 التوصيتان 100 و164  

املتحووودة، ابعتبارهووا أكوورب موواني ثنوووائي يف العووامل لووربامج الصووحة حوووول  لتووزم حمجومووة الووولايت  -66
العوووامل، بووودعم الوووربامج الصوووحية يف  يوووع أحنووواء العوووامل، ووووا يف ذلووو  اخلووودمات املنقوووذة لوووألرواا ومسووواعدة 
النساء واألةفال علا ال دهار، ل سيما يف البلدان ال   مجون فيها احلاجة  " مثل هذه الرعاية أكرب. 

 وووزال الوووولايت املتحووودة عا موووة علوووا التزامهوووا ونوووع العنوووف اجلنسوووي املووور بط ابلنزاعوووات و ووووفري املووووارد ول 
والوودعم للنوواج  ملعاجلووة الصوودمات وحووالت الوصووم الوو  يتعرضووون هلووا كخ وووة حنووو إووفاء املتضوووررين، 

جووود حووو                                                                       فضوووق  عووون  صوووقا وتمعوووا م. وكموووا أإوووارت الوووولايت املتحووودة يف مناسوووبات عديووودة، ل يو 
 نساحل دويل يف اإلجها ، سواء كان ذل  ظت هذا السم أو ظت مص لحات أخرى مثل فالصحة 
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                                                                                        اجلنسية واإلكابيةف. وعلا العمجس من ذل ، كموا قوال الورئيس  راموس، ف ؤكود أمتنوا ووددا  بفخور وبقووة 
و وووؤمن  .(77) بيعووويف                                                                       التزامنوووا حبمايوووة هبوووة احليووواة الثمينوووة يف كووول مرحلوووة، بووودءا  مووون احلمووول وحووون املووووت ال

الوووولايت املتحووودة حبووو  الووودول السووويادي يف وضوووع قوانينهوووا اخلاصوووة حلمايوووة األجنوووة، و ووورف  أي  فسوووري 
وكمووا قووال  .(78)حلقوووق اإلنسووان الدوليووة موون إوو ن  أن ي لووس موون أي دولووة أن  توويي  ممجانيووة اإلجهووا 

                        فقوووريا ، أو منمجوووواب ، أو ذا                                    سوووواء كوووان مولوووودا  أم مل يولووود بعووود، أو -الووورئيس  راموووس: ف ن لمجووول إوووخب 
 .(79)قيمة مت صلةف -                 عاجزا ، أو مسنا    عاقة، أو

 املساواة    اجلنس  يف مكان العمل  

 117و 116و 115و 114و 112التوصيات   

 شجع الولايت املتحدة علا ا باع أج قري متييزي وإامل ومتمجامل يف العمل يضمن معاملة  -67
 يع النساء والرجال بمجرامة  نسانية. و تمثل سياسة الولايت املتحدة يف دعم و عزيز اجلهود الرامية  " 

رأة، و عزيووز هوووذه  رسووي  احوودام المجرامووة املت صوولة للمووورأة والرجوول علووا حوود سووواء، والنهوووو  وسوواواة املوو 
 احلقوق ويايتها. 

والتمييوووووز يف األجوووووور علوووووا أسوووووا  اجلووووونس قوووووري قوووووانوحل ووجوووووس قوووووانون املسووووواواة يف األجوووووور  -68
، بصويغت  1964والباب السابع من قوانون احلقووق املدنيوة لعوام )د(، 206ملادة ا، U.S.C 29، 1963 لعام

وظوودد اسوودا يجية األموون القووومي للووولايت املتحوودة بوضوووا مسوواواة املوورأة ومتمجينهووا يف  يووع  .(80)املعدلووة
                                                                                        أحنووواء العوووامل ابعتبارهوووا جوووزءا  ل يتجوووزأ مووون أمننوووا القوووومي وأولويوووة ابلنسوووبة للوووولايت املتحووودة. ونووورى أن 

سور واجملتمعوات احملليوة، وهوو                                                                   الستثمار يف متمج  املرأة اقتصاداي  ل  أتثري  تابعي علا النساء والرجال واأل
 .(81)عنصر رئيسي يف أجنا جتاه األمن القومي

وجييز القانون األمريكي ألصحاب العمل يف الق اع اخلا ، مني  جا ة أمومة مدفوعوة األجور  -69
املوظف  املؤهل  احلصول علا  جوا ة  (82)                                                   ولمجن  ل يشدط ذل . وخيو ل قانون اإلجا ة األسرية واملرضية

أسوبوع عمول يف السوونة الواحودة موع احلمايوة الوظيفيوة مون أجول ولدة ةفوول  12مدفوعوة األجور ملودة  قوري
       ، وقووو ع 2019كوووانون األول/ديسووومرب   20ويف  .(83)ورعايوووة املواليووود أو األةفوووال املتبن /األةفوووال املمجفوووول 

                صووبي قووانو، ، وهووو الوورئيس  رامووس قووانون اإلجووا ة املدفوعووة األجوور للموووظف  علووا املسووتوى الظووادي لي
                                                            أسووووبوعا  موووون  جووووا ة األبوووووين املدفوعووووة األجوووور ألكثوووور موووون مليوووووحل موظووووف موووودحل  12يوووونب علووووا مووووني 

وسوووين ب  القوووانون اجلديووود علوووا  جوووا ات الوووولدات أو حوووالت التبر/المجفالوووة الووو  ظووودة  .(84)اظوووادي
 أو بعد ذل . 2020 شرين األول/أكتوبر  1            اعتبارا  من 

 ال املهالريمتدا   محاية العم  

 338و 333-331و 263التوصيات   

يتمتوووع عموووال الزراعوووة األجانوووس يف الوووولايت املتحووودة ابحلمايوووة ووجوووس قوووانون يايوووة العموووال  -70
ويقتضوووي هوووذا القوووانون مووون أرابب العمووول اإلفصووواا عووون  .(85)1983الوووزراعي  املهووواجرين واملوووومسي  لعوووام 

لزراعية إروط التوظيف أو   حتها عند ال لس، والمتثال لتل  الشروط، والت كد من أن عقود العمل ا
مسجلة ومرخصة لدى و ارة العمل، ودفع األجور لمجل عامل عند استحقاقها، وموافاة العمال ببيا،ت 
الوودخل والقت اعووات املفصوولة، واإلعووقن عوون قوووان  يايووة العمووال يف موقووع العموول. ويشوودط القووانون 

، خيضووع 1966ومنووذ عووام  .(86)أيضووا أن يسووتويف السوومجن والنقوول املعووايري الظاديووة و/أو معووايري الووولايت
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                                                                                معروم العموال وأرابب العموول يف الق واع الزراعووي أيضوا  ألحمجووام احلود األد  لألجووور وحفوا السووجقت 
 .(87)من قانون معايري العمل العادلة، ولمجنهم ل خيضعون ألحمجام أجور العمل اإلضايف

 محاية البيئة  

 التوصيات 343-341  

الووولايت املتحوودة وكوول وليووة موون الووولايت اخلمسوو  سياسووات قويووة ظمجووم يايووة البيئووة. لوودى  -71
                                                                                    و  نشووع القووووان  الظاديووة وقووووان  الووولايت آليوووات  نفوواذ حمجوميوووة وخاصووة علوووا السووواء، و تووواا سوووبل 

والتنمية                                                                                   انتصاي كبرية ضد أولئ  الذين ينتهمجوأا. و تبع الولايت املتحدة أجا  يوا ن ب  أمن ال اقة
                                                             ، وسوووترل رائووودة عامليوووا  يف احلووود مووون التلووووة التقليووودي، فضوووق  عووون قوووا ات (88)القتصوووادية ويايوووة البيئوووة

 الدفيئة، مع استمرارها يف  وسيع ن اق اقتصاد البلد.

 األمم القومي واملسائل األخرى -هاء 

 املهالرون احملتجزون   

 340-338و 333و 332و 330و 329و 306و 254-252التوصيات   

 ستند حمجومة الولايت املتحدة  " وموعة واسعة من املووارد للحفواظ علوا سوقمة األةفوال  -72
األجانوس. ولودى  يووداع األةفوال األجانوس يف عهوودة احلمجوموة،  مجفول معوواملتهم ب ريقوة سوليمة وكر ووة، 

                    ي نقوول األةفووال األجانووس  ،2008وآمنووة. وووجووس قووانون  عووادة  قوورار يايووة ضووحااي الجتووار ابلبشوور لعووام 
                                                                            قري املصحوب  عموما  من عهدة و ارة األمن الوةر  " و ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية.

وقوود إووهدت السوونوات األخوورية أ مووة  نسووانية وأمنيووة ، ووة عوون  ايدة هائلووة يف عوودد األجانووس  -73
املمجسوي  أو ابلقورب منهوا، وون فويهم الذين يصادي وجوودهم علوا ةوول حودود الوولايت املتحودة موع 

األةفووووال قووووري املصووووحوب . وأتا األقلبيووووة موووون قوا يمووووال وهنوووودورا  والسوووولفادور، حيووووث يعتوووورب سوووووء 
                                                                                     الرروي القتصادية وار فاع مستوايت العنف املعمم فعامل  حافزينف مهم  لمجنهما ل يشمجقن سببا  

ضة التعذيس أو قريه مون ضوروب املعاملوة أو العقوبوة من أسباب اللجوء أو احلماية ووجس ا فاقية مناه
القاسووية أو الق نسووانية أو املهينووة أو ووجووس القوووان  األمريمجيووة الوو   نفووذها. ويف الوقووت نفسوو ،  سووهم 

وووا يف ذلوو  قووانون  عووادة  قوورار  - بعوو  القوووان  واألحمجووام القضووائية والسياسووات يف الووولايت املتحوودة
 لبشر يف فعوامل اجلذبف.ياية ضحااي الجتار اب

                         عووووددا  متزايوووودا  موووون األةفووووال  2012ونتيجووووة لأل مووووة، أحالووووت و ارة األموووون الوووووةر منووووذ عووووام  -74
، قفووز هووذا 2012األجانووس قووري املصووحوب   " و ارة الصووحة واخلوودمات اإلنسووانية. ومنووذ السوونة املاليووة 

 حالوة  24 668، و2012ة املاليوة  حالوة يف السون 13 625العدد بشمجل كبري، حيث بلوغ عودد اإلحوالت 
، 2015 حالة يف السنة املالية  33 726، و2014 حالة يف السنة املالية   57  496، و2013يف السنة املالية  

 حالوة يف  49 100، و2017 حالت يف السنة املاليوة  40 810، و2016 حالة يف السنة املالية  59 170و
 .2019 حالة يف السنة املالية  52 000و 2018السنة املالية 

قووانون املخصصووات  2019متو /يوليوو   1وملعاجلووة هووذه األ مووة، اعتموودت الووولايت املتحوودة يف  -75
                   ، الووذي يوووفر مبلغووا  (89)اإلضووافية يف حووالت ال وووار  للمسوواعدة اإلنسووانية واألموون علووا احلوودود اجلنوبيووة

مليار دولر أمريمجوي يف إومجل متويول  ضوايف يف حوالت ال ووار  للمسواعدة اإلنسوانية  4,5              ضافيا  قدره 
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 " ذل ، سعت اإلدارة األمريمجيوة  "  جوراء واألمن علا احلدود اجلنوبية للولايت املتحدة. وابإلضافة 
 .(90)                                                                                     غيريات  شريعية ملعاجلة عوامل اجلذب و " ممارسة السل ات القانونية املتاحة حاليا  للحد منها

 خليج غوانتاانمو   

 251و 249و 246و 244و 242و 240و 239التوصيات   

، بش ن ياية أمريمجوا 2018كانون الثاحل/يناير   18الصادر يف  13 823يت لس األمر التنفيذي  -76
موون خووقل الحتجووا  القووانوحل ل رهووابي ، اسووتمرار عمليووات الحتجووا  يف القاعوودة البحريووة يف خلوويج 
قوانتووا،مو وووا يتفوو  مووع  يووع القوووان  األمريمجيووة والدوليووة املن بقووة. ول  عتووزم الووولايت املتحوودة  قووقق 

 وانتا،مو.مراكز العتقال يف خليج ق

                                                      إخصوووووا  يف مرافووووو  الحتجوووووا  األمريمجيوووووة يف خلووووويج قوانتوووووا،مو. ومنوووووذ  40              وحيتجوووووز حاليوووووا ،  -77
                                                                إخصوووا  مووون خلووويج قوانتوووا،مو  " بلووودان أخووورى، ووووا يف ذلووو  اإلموووارات العربيوووة  68، نقووول 2015 عوووام

املتحوووودة، و ي اليووووا، واجلبوووول األسووووود، والسوووونغال، وصووووربيا، وعمووووان، وقووووا،، وكووووابو فووووريدي، والمجويووووت، 
 واململمجة العربية السعودية، وموريتانيا.

                                  فقا  للقانون الساري. ومتتثل عمليات ويودع احملتجزون يف قوانتا،مو ويعاملون معاملة  نسانية و  -78
الحتجوووا  العسووومجرية األمريمجيوووة كلهوووا، ووووا فيهوووا  لووو  الووو  جتوووري يف خلووويج قوانتوووا،مو، جلميوووع القووووان  
الدوليوووة واحملليوووة السوووارية، و تحمووول الوووولايت املتحووودة  ديوووة كبووورية مسوووؤوليتها عووون  ووووفري الرعايوووة اآلمنوووة 

 تا،مو.واإلنسانية للمحتجزين يف خليج قوان

 التعذي   

 290و 288و 286و 284و 283و 248و 247و 217و 212و 211و 210و 203التوصيات   

ظرر القوان  الظادية وقوان  الولايت التعذيس أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الق نسانية  -79
مريمجوي العقوبوة القاسوية أو املهينة وما يتصل بذل  من سوء سولول. وحيرور التعوديل الثوامن للدسوتور األ

وقري العادية املنزلة علا األفراد املدان  ابر مجاب جرائم. ويستجيس مفهوم العقوبة القاسية وقري العادية 
لتحديد يستند  " الوقائع وقد يشمل العقوابت اهلمجية والق  نسانية، والعقوابت ال  ل ظدم المجرامة 

وظرووور األحمجوووام  .(91)معوووا،ة جسووودية، ووووا يف ذلووو  التعوووذيس اإلنسوووانية، والعقووووابت الووو   ن ووووي علوووا
املتعلقووة وراعوواة األصووول القانونيووة الووواردة يف التعووديل  اخلووامس والرابووع عشوور، يف  لووة أمووور، أي  جووراء 

                        ، فضق  عن معاقبة األإخا  (92)حمجومي فيهز الضمريف، وا يف ذل  أعمال التعذيس واملعاملة القاسية
                                      يضوووا  السوووتخدام املتعمووود للقووووة قوووري املعقولوووة                                                   دون سووواب   دانوووة وفقوووا  للمعوووايري املناسوووبة. ويشووومل ذلووو  أ

وي بو  التعوديل الرابوع عشور كوق التعوديل  علوا  .(93)                                         موضوعيا  ضد احملتجوزين الوذين ينترورون  واكمتهم
 .(94)سلول املوظف  احلمجومي 

                                                                             وسوون ت الووولايت املتحوودة ابلتوووزامن مووع دخووول ا فاقيووة مناهضوووة التعووذيس حيووز النفوواذ، قوووانون  -80
ألووف، الووذي يسوواعد علووا الوفوواء ابلتزامووات  2340، املووادة .U.S.C 18 فاقيووة مناهضووة التعووذيس، نفيووذ ا

                                                             مون ا فاقيوة مناهضوة التعوذيس. ووفقوا  ملوا  ونب عليو  أحمجوام القوانون،  5الولايت املتحدة ووجوس املوادة 
ة  مجوووون أن خيضووووع كوووول موووون ير مجووووس التعووووذيس أو حيوووواول أو يتووووامر لر مجابوووو  خووووارج الووووولايت املتحوووود

النحووو احملوودد يف األحمجووام ذات الصوولة( للمقحقووة اجلنائيووة الظاديووة  ذا كووان اجلوواحل املزعوووم موون  )علووا
                                                                                 رعوووااي الوووولايت املتحووودة أو  ذا كوووان موجوووودا  يف الوووولايت املتحووودة، بغووو  النرووور عووون جنسوووية الضوووحية 

 اجلاحل املزعوم. أو
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ون األعوووداء األجانوووس قوووري املتمتعوووو  ويف سوووياق اللجوووان العسووومجرية الووو  يقوووف أمامهوووا احملوووارب -81
، يف  لوة أموور، جورائم التعوذيس واملعاملوة القاسوية 2009ابمتيا ات، يقنن قانون اللجان العسومجرية لعوام 

وابإلضافة  " ذل ، حيرر القانون  .(95)أو الق نسانية ابعتبارها جرائم  مجن أن  نرر فيها جلنة عسمجرية
ل أي  فادة يتم احلصول عليها ابستخدام التعذيس أو املعاملة القاسية يف  جراءات اللجنة العسمجرية قبو 

أو الق نسوووانية أو املهينوووة كووودليل علوووا  قووود  اإلفوووادة، علوووا النحوووو احملووودد يف قوووانون معاملوووة احملتجوووزين 
وهذا احلرر  .(96)، ابستثناء ما يستخدم ضد إخب متهم ومارسة التعذيس أو سوء املعاملة2005 لعام

 من قواعد اإلثبات اخلاصة ابللجنة العسمجرية. (1()أ)304               يضا  يف القاعدة         م درج أ

                                                                        ومتشووووويا  موووووع اللتزاموووووات الدوليوووووة والقوووووانون احمللوووووي، أجووووورت الوووووولايت املتحووووودة، وستواصووووول،  -82
ظقيقووووات إوووواملة ومسوووتقلة يف ادعوووواءات ذات مصووووداقية بوقووووع  عووووذيس، ومقاضوووواة األإووووخا    جوووراء
 القتضاء. عند

 اخلصوصية  

 307و 305و 304و 299-296و 295و 294و 293التوصيات   

                                                                                 قوم الولايت املتحدة  مع املعلومات وختزينها واسوتخدامها و و يعهوا وفقوا  لدسوتور الوولايت  -83
املتحدة والقوان  واللوائي والسياسات األمريمجيوة املتوافقوة موع اللتزاموات الدوليوة السوارية. ويونب  وجيو  

، الووذي ين بوو  علووا األنشوو ة السووتخبارية بشوو ن اإلإووارات، علووا أنوو  28العامووة الرةسووية رقووم  السياسووة
ينبغي معاملة  يع األإخا  بمجرامة واحدام، بغ  النرر عن جنسيتهم أو ممجان  قامتهم، وأن لودى 

ولوودى  .(97) يووع األفووراد مصوولحة مشووروعة يف احلفوواظ علووا السوورية عنوود التعاموول مووع بيووا، م الشخصووية
                                                                                   الووولايت املتحوودة مسووتوايت متعووددة موون الرقابووة، بوودءا  موون املوووظف  املعنيوو  حبمايووة خصوصووية األفووراد 
املوووودو  يف عمليووووات الوكووووالت،  " جلووووان المجووووونغر ، وممجا ووووس التفتووووي  العامووووة، ووكووووالت الرقابووووة 

هووو وكالووة مسووتقلة داخوول املسووتقلة، مثوول ولووس الرقابووة علووا اخلصوصووية واحلوورايت املدنيووة. وهووذا اجمللووس 
لضمان ظقي  التوا ن بو   2007لعام  9/11                                                        السل ة التنفيذية أ نشع وفقا  لتوصيات  نفيذ قانون اللجان 

 .(98)جهود احلمجومة الظادية ملنع اإلرهاب وضرورة ياية اخلصوصية واحلرايت املدنية

ويشووومل اهليئوووات التنفيذيوووة ونروووام الرقابوووة علوووا السوووتخبارات األجنبيوووة لووودينا قووووي وإوووفاي،  -84
رى أنش ة الستخبارات األجنبية ال   قوم شا حمجومة الولايت املتحدة وفقا                                                                                              والتشريعية والقضائية. وجت 

 .(99)للسند القانوحل الساري

، أصووووودر ممجتوووووس اخلصوصوووووية واحلووووورايت املدنيوووووة التوووووابع لوكالوووووة 2017ويف كوووووانون الثاحل/ينووووواير  -85
الوو  وضووعت  12333بواد  التوجيهيووة املنقحوة للموودعي العووام بشو ن املرسوووم رقوم السوتخبارات املركزيووة امل

. (100)لضمان استمرار وكالة الستخبارات املركزية يف معاجلة املعلومات بشمجل مناسس يف العصر الرقمي
وكووان الغوور  موون مراجعتهووا هووو الت كوود موون أن املبوواد  التوجيهيووة أدرجووت علووا النحووو الواجووس يايووة 

ية واحلرايت املدنية يف  نفيذ أنش ة الستخبارات امل ذون شوا لوكالوة السوتخبارات املركزيوة، موع اخلصوص
 دخوووال ظسوووينات يلوووت يايوووة املعلوموووات قوووري املصووونفة بعووود، والقيوووود املفروضوووة علوووا الستفسوووارات، 

ة املماثلووة، و وودابري واملت لبوات السووتثنائية ملعاجلوة ال صووالت اإللمجدونيوة وقريهووا مون املعلومووات احلساسو 
المتثووووال والرقابووووة. وجيووووري ممجتووووس اخلصوصووووية واحلوووورايت املدنيووووة مراجعووووات لضوووومان المتثووووال لقووووانون 
اخلصوصية واملت لبات األخرى املتعلقوة حبمايوة املعلوموات الشخصوية مون اسوتخدامها أو احلصوول عليهوا 

نتهاكوات املزعوموة للحورايت أو المجشف عنها علا حنو قري مصرا ب . و مجن  قود  إومجاوى بشو ن ال
 .(101)املدنية يف  دارة برامج وعمليات وكالة الستخبارات املركزية
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و عاجل قضااي اخلصوصية واحلرية الرقمية ال  يثريها سلول اجلهات الفاعلة قري احلمجومية، مثول  -86
ا يف ذل  و ارة العدل، قوقل وفيسبول، من خقل األنرمة القانونية والتنريمية يف الولايت املتحدة، و

وجلنة التجارة الظاديوة، واملودع  العوام  يف الوولايت، والودعاوى القضوائية اخلاصوة. وقود سونت بعو  
الولايت أو  نرر يف سن قوان  حرمة احلياة اخلاصة، و قدم جلنة التجارة الظادية ظديثات سنوية عن 

 .(102)عل  ابجلهات الفاعلة قري احلمجوميةعملها املتعل  ابخلصوصية وأمن البيا،ت فيما يت

 العنف اجلنسي يف اجليش  

 التوصيتان 258 و289  

                                                                          لتووووزم الووووولايت املتحوووودة ونووووع العنووووف اجلنسووووي، وهووووي  صوووودر  قريوووورا  سوووونواي  يقوووودم معلومووووات  -87
اجلنسوي يف اجلوي . و ركوز بورامج مستمجملة عن الربامج واجلهود ال   بذهلا و ارة الدفاع ملمجافحوة العنوف 

و ارة الووودفاع علوووا منوووع العتوووداء اجلنسوووي، والنهوووو  ابلووودعوة واملسووواعدة، والتصووودي لقنتقوووام املتصووول 
 .(103)ابلعتداء اجلنسي

بشوو ن العتووداء اجلنسووي يف  2018و رهوور  قووديرات التقريوور السوونوي لووو ارة الوودفاع للعووام املووايل  -88
،  عرضوا لشمجل (105)فرد من األفراد العسمجري   20  500، أن  2019، الصادر يف نيسان/أبريل  (104)اجلي 

بووقج وعلووا موودى العقوود املاضوي،  ضوواعفت معوودلت اإل .2018مون أإوومجال العتووداء اجلنسووي يف عوام 
أربوووووع مووووورات، مموووووا مسوووووي للوووووو ارة بحالوووووة نسوووووبة أكووووورب مووووون األفوووووراد العسووووومجري  الضوووووحااي  " خووووودمات 

 والت هيل. الرعاية

، فرقوووووة العمووووول املعنيوووووة ابملسووووواءلة والتحقيووووو  يف 2019وأنشووووو ت و ارة الووووودفاع يف نيسوووووان/أبريل  -89
و قييمها والتوصية شا من أجل  ايدة ظس  عمليوة العتداء اجلنسي لتحديد اإلجراءات الفورية واهلامة 

املساءلة وضومان مراعواة األصوول القانونيوة لمجول مون الضوحااي واملتهمو . وأصودرت فرقوة العمول وموعوة 
إاملة من التوصيات األو" من نوعها ملساعدة القادة العسمجري ، و ايدة  عزيز دعم الضحااي، وضمان 

 .(106)للمتهم  قد  الدعم العادل واملنصف 

     وللمضووووي يف معاجلووووة هووووذه املسوووو لة، أصوووودرت و ارة الوووودفاع خ ووووة عموووول للوقايووووة يف نيسووووان/ -90
                                                                              ،  وفر أجا  منسقا  لتحقي  احلود األمثول مون نروام الوقايوة يف الوو ارة مون خوقل بوذل جهوود 2019أبريل 

 .(107)رضووووة خل وووور اإليووووذاء                                                         موجهووووة حنووووو األفووووراد األصووووغر سوووونا  يف اجلووووي  وقووووريهم موووون األفووووراد األكثوووور ع
وابإلضووووافة  " ذلوووو ،  لتووووزم و ارة الوووودفاع بتوووودريس املشوووورف  علووووا اجملنوووودين اجلوووودد لضوووومان  ايدة  عزيووووز 
السلول احملدم يف ممجان العمل. ويلتزم و ير الدفاع بتحقي  العدالة لضحااي العتداء اجلنسي وهو يبذل  

ري والعتووداء اجلنسووي  يف اجلووي . ولووذل ، كوول مووا يف وسووع  يف  ةووار صووقحيا   للقضوواء علووا التحوو 
أوعوووز الوووو ير  " و ار ووو  بتنفيوووذ  وصووويات  قريووور فرقوووة العمووول املعنيوووة ابملسووواءلة والتحقيووو  يف العتوووداءات 
اجلنسووية، ووضووع أدوات  قيوويم جديوودة، و ةووقق بوور،مج جديوود للقووب  علووا اجملوورم  املعوواودين، و نفيووذ 

 .(108)نسي ال  وضعتها و ارة الدفاعخ ة العمل للوقاية من العتداء اجل

 سياسات اهلجرة ومعاملة البالغ  واأل فال املهالريم  

 340و 339و 333و 332و 330و 329و 306و 254-252التوصيات   

                                                                                متوووار  الوووولايت املتحووودة، وفقوووا  لقوانينهوووا وسياسوووتها والتزاما وووا الدوليوووة، حقهوووا السووويادي يف  -91
                                                                                          احتجا  األجانس الذين ينتهمجون قوانينها، أو يشمجلون خ را  علا اجملتمع، أو الذين خيشا فرارهم بغية 

ية الرئيسية عن ضمان ياية السقمة العامة وضمان امتثاهلم إلجراءات اهلجرة اخلاصة شا. و قع املسؤول
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 نفووواذ قوووانون اهلجووورة يف و ارة األمووون الووووةر علوووا عوووا   املمجتوووس املعووور بنفووواذ قووووان  اهلجووورة واجلموووارل 
وممجتس اجلمارل وياية احلدود وممجتس خدمات املواةنة واهلجرة يف الولايت املتحودة. وي بو  ممجتوس 

فيما بينها، ويتوو" املمجتوس املعور بنفواذ قووان  اجلمارل وياية احلدود قوان  اهلجرة يف موانع الدخول و 
اهلجرة واجلمارل مسؤولية  نفاذ القووان  علوا املسوتوى الوداخلي وعمليوات الحتجوا  واإلبعواد، ويفصول 
ممجتوس خودمات املواةنوة واهلجورة يف الوولايت املتحودة يف ال لبوات واللتماسوات املتعلقوة ابسووتحقاقات 

               ، ي نقول األةفوال 2008ون  عوادة  قورار يايوة ضوحااي الجتوار ابلبشور لعوام اهلجرة والتجنس. وووجوس قوان
                                                                                   األجانس قوري املصوحوب  عموموا  مون عهودة و ارة األمون الووةر  " و ارة الصوحة واخلودمات اإلنسوانية. 
وكمووا ذكوور أعووقه، فوو ن الووولايت املتحوودة  واجوو  أ مووة علووا ةووول حوودودها اجلنوبيووة بسووبس الووزايدات يف 

، وقد نررت يف العديد من السوبل المجفيلوة ابخلوروج مون هوذا الوضوع. 2019ري النرامية يف عام اهلجرة ق
 ويتلقا األجانس الذين يتعرضون لل رد من الولايت املتحدة ياية  جرائية.

ويف الوووولايت املتحووودة،  قتصووور املعلوموووات الووو  جتموووع يف ةلوووس احلصوووول علوووا الت إووورية علوووا  -92
قووووورار البوووووت يف الت إووووورية. و ووووودي األسوووووئلة امل روحوووووة يف  جوووووراء ةلوووووس الت إووووورية املعلوموووووات املتعلقوووووة ب

                                                                                احلصووول علووا املعلومووات الق مووة لتحديوود مووا  ذا كووان مقوودم ال لووس مووؤهق  للحصووول علووا الت إوورية   "
امل لوبة ووجس قانون الولايت املتحدة. و عترب املعلومات ال  يتم احلصول عليها من مقدمي ال لبات 

جووووراء ةلووووس الت إوووورية سوووورية ووجووووس قووووانون الووووولايت املتحوووودة ول  سووووتخدم، ابسووووتثناءات قليلووووة، يف  
لصياقة القوان  ال  ظمجم اهلجرة واجلنسية وقريها من قوان  الولايت املتحدة أو  عديلها أو  دار ا   ل

 أو  نفاذها.

 اخلامتة -       را عا   

اثبووت ل يتزعووزع ابحلقوووق قووري القابلووة للتصووري جلميووع أتسسووت الووولايت املتحوودة علووا التووزام  -93
األفراد، ول يزال  ةار، القانوحل والسياساا يوفر ياية قوية حلقوق اإلنسان. ونت لع  " املشاركة البناءة 
مووع الوودول األخوورى واجملتمووع املوودحل يف سووعينا  " ظسوو  و عزيووز التزامنووا القووائم منووذ أموود ةويوول ابملسوواءلة 

واملؤسسية عن انتهاكات حقوق اإلنسان. وقد كانت الولايت املتحدة وسترل حليفا ل يتزعزع   الفردية
                                                                                   يف قضووية الد قراةيووة وحريووة اإلنسووان. وظقيقووا  هلووذه الغايووة، سنواصوول دفووع عجلووة اإلصووقحات الق مووة 

ل الو  لضمان نزاهة ولس حقووق اإلنسوان وإورعيت  ومسواءلت . ونرحوس بفرصوة التعواون موع  يوع الودو 
  شاركنا التزامنا حبقوق اإلنسان، وسنفعل ذل  يف المجثري من املنتدايت املتاحة.

Notes 

1 See James Madison, writing as “Publius,” in The Federalist No. 51, "The Structure of the 

Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments." 

(February 8, 1788), available at 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=10&page=transcript. 
2 See Jeffrey S. Sutton, 51 Imperfect Solutions: States and the Making of American Constitutional Law 

(Oxford University Press, 2018). 
3 U.S. Constitution, Amendments IX and X (1791), available at https://www.archives.gov/founding-

docs/constitution-transcript. 
4 See Madison, writing as “Publius,” The Federalist No. 51. 
5 This report addresses recommendations even where they do not necessarily reflect U.S. international 

human rights obligations. Some recommendations urge us to achieve an ideal, some express a 

different view of human flourishing than we hold, and others request actions not entirely within the 

power of our federal government. We have supported recommendations when we share the ideals on 

which they are based, and when we are making serious efforts to achieve their goals and intend to 

continue to do so. We have also supported recommendations regarding actions we are already taking 

or have taken and continue taking, as they support our own efforts to address difficult issues. The 

Executive Branch of the United States Government has no authority under the United States 

https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=10&page=transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
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Constitution to make commitments regarding the outcomes of state or federal judicial proceedings, 

or of the legislative process in Congress or the State legislatures. Where recommendations we 

supported in whole or in part rested upon inaccurate assumptions, assertions, or factual predicates, 

we respectfully noted the inaccuracies, looked past the rhetoric of the recommendation and focused 

on the proposed action or objective. 
6 The United States Constitution provides that “all Treaties made, or which shall be made, under the 

Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State 

shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any state to the Contrary 

notwithstanding.” U.S. Constitution, Art. VI, available at https://www.archives.gov/founding-

docs/constitution-transcript. 
7 Those treaties are: the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR); the 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD); the 

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

(CAT); and two optional protocols to the Convention on the Rights of the Child (CRC). President 

Obama submitted The Convention on the Rights of Persons with Disabilities to the Senate on May 

17, 2012; President Clinton submitted ILO Convention (No. 111) to the Senate on May 18, 1998; and 

President Carter submitted The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women to the Senate on November 12,1980. 
8 While neither the Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respect of 

Intercountry Adoption, nor the Convention on Transnational Organized Crime are human rights 

instruments, both provide important structural protections for vulnerable persons and communities. 
9 The United States has not signed other treaties referenced in the recommendations, including the 

International Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members of 

their Families, and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance. 
10 These recommendations propose that the United States create a “national human rights institution” 

and various “national plans” to advance the cause of human rights. The United States rejects these 

suggestions because “planning” is no substitute for remedial action. 
11 See, e.g., Equal Employment Opportunity Commission, Press Release “Fiscal Year 2019 

Enforcement and Litigation Data” (January 24, 2020) at 

https://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/1-24-20.cfm (reporting detailed breakdowns for 

72,675 charges of workplace discrimination). 
12 On July 16, 2020, the Commission released a draft report of its work. See 

https://www.state.gov/draft-report-of-the-commission-on-unalienable-rights/. For further information 

about the Commission, including meeting minutes and video recordings of its public hearings, see 

https://www.state.gov/commission-on-unalienable-rights. 
13 https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-safe-policing-safe-communities/ 
14 See, e.g., 42 U.S.C. §1983, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009-

title42/pdf/USCODE-2009-title42-chap21-subchapI-sec1983.pdf (creating federal cause of action for 

violation of constitutional rights). Literally hundreds of reported cases in state and federal courts 

attest to the availability of a remedy should a person claim to be a victim of either racial profiling or 

the use of excessive force; see also 18 U.S.C. §§ 242 (criminal statute punishing willful deprivation 

of rights by someone acting under color of law) and 241 (criminal statute punishing conspiracies to 

deprive individuals of constitutional or federally protected rights, including conspiracies by persons 

acting under color of law), available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-

title18/pdf/USCODE-2011-title18-partI-chap13.pdf 
15 See, e.g., U.S. Department of Justice, Guidance for Federal Law Enforcement Agencies Regarding 

the Use of Race, Ethnicity, Gender, National Origin, Religion, Sexual Orientation, or Gender 

Identity (December 2014) at 

https://www.justice.gov/sites/default/files/ag/pages/attachments/2014/12/08/use-of-race-policy.pdf 
16 Arkansas Code § 12-12-1401 (2020) (“As used in this subchapter, ‘racial profiling’ means the 

practice of a law enforcement officer's relying to any degree on race, ethnicity, national origin, or 

religion in selecting which individuals to subject to routine investigatory activities or in deciding 

upon the scope and substance of law enforcement activity following the initial routine investigatory 

activity.”). 
17 See http://dhsconnect.dhs.gov/offices/CRCL 
18 See, e.g., 42 U.S.C. §1983, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009-

title42/pdf/USCODE-2009-title42-chap21-subchapI-sec1983.pdf (creating federal cause of action for 

violation of constitutional rights) and literally hundreds of reported cases in state and federal courts 

attest to the availability of a remedy should a person claim to be a victim of either racial profiling or 

the use of excessive force. 
19 The Department website also features a video on this topic; see 

https://travel.state.gov/content/travel/en/consularnotification/consular-notification-streaming-

video.html. Pocket cards are also provided to law enforcement officers, and State Department experts 

https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://www.archives.gov/founding-docs/constitution-transcript
https://www.eeoc.gov/eeoc/newsroom/release/1-24-20.cfm
https://www.state.gov/draft-report-of-the-commission-on-unalienable-rights/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-safe-policing-safe-communities/
http://dhsconnect.dhs.gov/offices/CRCL
https://travel.state.gov/content/travel/en/consularnotification/consular-notification-streaming-video.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/consularnotification/consular-notification-streaming-video.html
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travel throughout the United States to provide training concerning consular notification and access to 

federal, state, and local law enforcement, corrections and criminal justice officials. 
20 See, e.g., Equal Credit Opportunity Act, 15 U.S.C. §§ 1691, et seq., available at 

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title15/USCODE-2011-title15-chap41-

subchapIV-sec1691 
21 See, e.g., Connecticut General Statutes §§53a-179a (making inciting injury to person or property a 

Class C felony); Nevada Revised Statutes § 203.040 (“Publishing matter inciting breach of peace or 

other crime”). 
22 See 18 U.S.C. §1875 (forbidding interstate “communication containing any threat” to injure the 

person, property or reputation of another). See also, e.g., California Penal Code §422 (threat to 

commit a crime). 
23 See, e.g., Indiana Code §35-45-2-1 (defining “intimidation” as a felony); Massachusetts Statutes 

§43A (criminal harassment). 
24 See, e.g., 18 U.S.C. §249 (“Hate crime acts”), available at 

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-2011-title18-partI-

chap13-sec249.pdf; California Penal Code §422.86 (“Sentencing Goals”); § N.Y. Penal Law §§ 

485.05 (Hate Crimes). 
25 See U.S. Department of Justice, “Hate Crimes Examples” at: 

https://www.justice.gov/hatecrimes/hate-crimes-case-examples (accessed April 16, 2020). Since 

January 2017, DOJ has indicted more than 65 defendants alleged to have been involved in 

committing hate crimes and has obtained convictions of more than 50 defendants involved in 

committing hate crimes. 
26 State and federal laws against discrimination apply in many contexts: employment, housing, credit, 

access to public places and facilities and to public accommodations, access to healthcare and equal 

educational opportunities, and access to programs that receive federal assistance. 
27 Other agencies include the Department of Labor (DOL), the Department of Housing and Urban 

Development (HUD), the Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), the Department of 

Health and Human Services (HHS), the Department of Education (ED), and the Department of 

Homeland Security (DHS). 
28 Executive Order 13798 (May 4, 2017), available at https://www.whitehouse.gov/presidential-

actions/presidential-executive-order-promoting-free-speech-religious-liberty/ 
29 See https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1001891/download 
30 For example, DOJ has supported students declared ineligible for scholarships because they attend 

religious schools and a baker’s right to operate his business in accordance with his religious beliefs, 

and a Native American group’s right to conduct religious ceremonies on its ancestral land. DOJ’s 

Place to Worship Initiative, launched on June 13, 2018, has increased enforcement of a federal law 

that protects places of worship and other religious uses of property from unjustifiable burdens and 

discrimination by local governments. For more, see https://www.justice.gov/crt/place-worship-

initiative and https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-celebrates-strong-support-religious-

freedom-one-year-mark-place-worship 
31 Recent cases recognizing protections against religious discrimination include Holt v. Hobbs, (574 

U.S. 353 (2015), which struck down a prison policy prohibiting inmates from growing beards in 

accordance with religious beliefs; and EEOC v. Abercrombie & Fitch Stores, 575 U.S. 768 (2015), 

which held that a plaintiff need not prove that an employer had actual knowledge of the plaintiff’s 

need for a religious accommodation. 
32 See https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-advancing-international-

religious-freedom/ 
33 See https://share.america.gov/u-s-launches-international-religious-freedom-alliance/ 
34 18 U.S.C. §794, available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE-

2011-title18-partI-chap37-sec794.pdf 
35 See, e.g., 28 C.F.R. §§ 1.1-1.10 at https://ecfr.io/Title-28/pt28.1.1 (federal); Texas Board of Pardons 

and Paroles at https://www.tdcj.texas.gov/bpp/exec_clem/exec_clem.html 
36 The Nebraska State Legislature voted to abolish the death penalty in 2015, but it was reinstated in a 

statewide vote of the people in November 2016. See Revised Official Report of the Board of State, p. 

60 at https://sos.nebraska.gov/sites/sos.nebraska.gov/files/doc/elections/2016/2016-canvass-book.pdf 
37 In July 2019, the U.S. Attorney General directed the Federal Bureau of Prisons to resume federal 

executions. See https://www.justice`.gov/opa/pr/federal-government-resume-capital-punishment-

after-nearly-two-decade-lapse. On April 7, 2020, a three-judge panel of the United States Court of 

Appeals for the District of Columbia Circuit rejected the prisoners’ claim that the Attorney General’s 

order violated the federal Death Penalty Act, 18 U.S.C. § 3596(a), and on June 29, 2020, the 

Supreme Court of the United States declined to hear their appeal. 
38 Formerly known as the Incarcerated Reenter Society Transformed Safely Transitioning Every Person 

Act. 
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39 The Act includes reforms of the federal prison system to better promote reentry for federal prisoners; 

changes to mandatory minimum sentences for certain drug offenses; retroactive application of the 

Fair Sentencing Act of 2010; and expanded authority for courts to sentence low-level, nonviolent 

drug offenders to less than the mandatory minimum that would otherwise apply. For more, see 

https://www.bop.gov/inmates/fsa/overview.jsp 
40 President Donald J. Trump’s State of the Union Address (Feb. 5, 2019), available at 

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trumps-state-union-address-2/. 

One example of efforts to aid reentry is the Department of Education’s Second Chance Pell 

Experimental Sites Initiative, which provides need-based Pell grant financial aid to individuals in 

state and federal prisons. By 2018-2019, more than 10,000 students had received Federal Pell Grant 

funds from educational institutions participating in this initiative. In 2020, ED more than doubled the 

size of the project by inviting 67 new educational institutions to participate in a second cohort under 

the experiment. There are now Second Chance Pell sites in more 40 states. For further information, 

see https://www.ed.gov/news/press-releases/secretary-devos-expands-second-chance-pell-

experiment-more-doubling-opportunities-incarcerated-students-gain-job-skills-and-earn-

postsecondary-credentials. 
41 See https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-alleges-conditions-alabama-mens-prisons-

violate-constitution and https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1150276/download. As of 

December 2019, DOJ had 12 open investigations of adult jails and prisons, and was enforcing 12 

agreements with state and local governments concerning adult jails and prisons. 
42 https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-alleges-excessive-force-alabama-s-prisons-men-

violates-constitution 
43 See District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008); McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. 742 

(2010). 
44 See https://www.justice.gov/psn 
45 See https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-william-p-barr-announces-launch-project-

guardian-nationwide-strategic-plan 
46 See United States Strategy on Women, Peace and Security at https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2019/06/WPS-Strategy-FINAL-PDF-6.11.19.pdf 
47 See https://www.congress.gov/115/plaws/publ68/PLAW-115publ68.pdf 
48 In FY 2019, OVW awarded over $15 million to 50 institutions of higher education through grant 

awards. 
49 See https://www.hud.gov/program_offices/housing/mfh/violence_against_women_act 
50 This order strengthens the federal government’s efforts to prosecute traffickers and protect victims of 

human trafficking through several measures, such as establishing an internal working group at HHS 

to identify more housing for survivors. It also directs the Attorney General, in collaboration with 

DOL and DHS, to improve interagency coordination with respect to targeting traffickers, 

determining threat assessments, and sharing law enforcement intelligence and coordinate activities, 

as appropriate, with the Task Force on Missing and Murdered American Indians and Alaska Natives. 

For more, see https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-combating-human-

trafficking-online-child-exploitation-united-states/ 
51 See Trafficking in Persons Report, 20th Edition, U.S. Department of State (June 2020) at 520, 

available at https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/. DOJ’s National Institute of 

Justice made $2.3 million in research grant awards that seek to (1) improve identification, prevalence 

estimation, and earlier intervention for trafficking victims; (2) assess innovative anti-trafficking and 

trafficking victims’ services programs; (3) understand child labor trafficking; and (4) understanding 

how traffickers are groomed. 
52 For FY 2019, ICE/HSI’s Child Exploitation Investigations Unit reported the identification and/or 

rescue of 1,069 child victims and initiated 4,474 child exploitation cases, resulting in 3,957 criminal 

arrests, 2,332 indictments, and 1,796 convictions. 
53 See Trafficking in Persons Report, 20th Edition, U.S. Department of State (June 2020), available at 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/ 
54 https://www.dhs.gov/blue-campaign/blue-lightning-initiative 
55 See https://www.fletc.gov/ 
56 See https://www.fletc.gov/press-release/2020/01/23/fletc-human-trafficking-awareness-training-

program-combats-human 
57 See https://www.dol.gov/ilab/complychain/ and https://www.dol.gov/general/apps/ilab-comply-chain 
58 See Trafficking in Persons Report, 20th Edition, U.S. Department of State (June 2020), available at 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report-2020/ 
59 See National Council of State Legislatures, “Federal and State Recognized Tribes”, at 

https://www.ncsl.org/research/state-tribal-institute/list-of-federal-and-state-recognized-tribes.aspx 

(updated March 2020). 
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60 See Major Crimes Act, 18 U.S.C. §§ 1153, available at 

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title18/USCODE-2011-title18-partI-chap53-

sec1153. See also generally U.S. Department of Justice, Major Crimes Act at 

https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-manual-679-major-crimes-act-18-usc-1153; 

Tribal Court Clearinghouse, General Guide to Criminal Jurisdiction in Indian Country at 

https://www.tribal-institute.org/lists/jurisdiction.htm 
61 See https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09761/missing-and-murdered-

american-indians-and-alaska-natives-awareness-day-2019 
62 See https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-task-force-

missing-murdered-american-indians-alaska-natives/ 
63 See https://www.hud.gov/program_offices/spm/gmomgmt/grantsinfo/fundingopps/fy19_coc 
64 HUD also provides new scoring to incentivize local “Continuum of Care” consortiums seeking a 

share of $2.3 billion in homelessness assistance funding to work with local employment agencies and 

employers to prioritize training and employment opportunities. The competitions also reward 

grantees who demonstrate increased earned income among individuals served. HUD provides more 

than $37.9 million in rental assistance annually to help prevent low-income residents from becoming 

homeless. 
65 U.S. Department of Veterans Affairs, Overarching Accomplishments, at 

https://www.va.gov/HOMELESS/accomplishments/accomplishments.asp 
66 See https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/12/2018-05113/federal-interagency-council-

on-crime-prevention-and-improving-reentry 
67 In 2016, HUD and DOJ launched an $8.7 million demonstration grant pilot program to expand 

permanent supportive housing models for the reentry population. DOJ’s OVW administers the 

Transitional Housing Assistance Grants for Victims of Domestic Violence, Dating Violence, Sexual 

Assault, and Stalking (Transitional Housing Program), which supports projects that provide 

transitional housing with support services for victims who are homeless or in need of transitional 

housing due to domestic violence. DOJ also administers the Second Chance Act program, which 

funds state, local and tribal governments in their work to reduce recidivism for people returning from 

incarceration. 
68 Four of the National Performance Measures now address maternal health and each state must select 

at least one of these measures to address with Title V funds. 
69 See https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting-overview 
70 See https://www.acf.hhs.gov/ecd/home-visiting/tribal-home-visiting 
71 Pub. L. 115-344, available at https://www.congress.gov/115/plaws/publ344/PLAW-115publ344.pdf 
72 Data from 13 state Maternal Mortality Review Committees determined that each pregnancy- related 

death was associated with multiple contributing factors, including access to appropriate and high-

quality care, missed or delayed diagnoses, and lack of knowledge among patients and providers 

around warning signs. Review Committee data also suggest the majority of deaths – 66% or more – 

could have been prevented by addressing these factors at multiple levels, and further the proportion 

that are preventable does not differ by race/ethnicity. Internationally, the CDC is involved in 

numerous projects to improve maternal and newborn health outcomes, largely through improved 

surveillance activities. A novel 5-year project, Saving Mothers Giving Life (SMGL) in Uganda and 

Zambia, has resulted in significant reductions in overall maternal mortality (41-44%) and perinatal 

mortality (13-36%). SMGL was designed within the U.S. Global Health Initiative to demonstrate that 

rapid public health gains in maternal and child care could be achieved through district health systems 

strengthening and a robust community and facility surveillance of maternal and perinatal deaths 

(MPDSR). A similar project, Reducing Maternal Mortality in Tanzania, which aimed to save 

women’s lives through improved emergency obstetric and neonatal care (EmONC) services in 

Western Tanzania, led to a 43% decline in maternal mortality and a 45% decline in perinatal 

mortality in health facilities between 2013–2018. MPDSR also led to improve quality of care of 

vulnerable populations. In Rohingya refugee camps in Bangladesh, MPDSR is currently 

implemented in all (34) camps, and information collected from maternal death reviews have been 

used by the MCH partners to improve emergency obstetric care, human resources capacity, and 

strengthen the referral communication systems within camps. 
73 Public Law No. 114-95, available at https://www.congress.gov/114/plaws/publ95/PLAW-

114publ95.pdf. See also https://www.ed.gov/essa?src=rn 
74 Grants, scholarships, internships and other types of educational assistance are available for American 

Indian students at all levels of education from the Bureau of Indian Affairs, Bureau of Indian Education, 

the Indian Health Service, and other governmental and non-governmental entities. In 2018, HHS, Interior, 

and ED revised and re-signed a Memorandum of Agreement through which they collaborate on programs 

and projects involving instruction in and preservation of Native American languages. 
75 See Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). 
76 Available at 

https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essaguidetoschoolclimate041019.pdf?utm_content=&utm_medium= 
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77 Proclamation on National Sanctity of Human Life Day, 2020 at 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-sanctity-human-life-day-

2020/ 
78 The U.S. policy, “Protecting Life in Global Health Assistance” (PLGHP) implemented the 

President’s directive that no U.S. global health funds will be provided to foreign NGOs that perform 

or actively promote abortion as a method of family planning. 
79 See https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-sanctity-human-life-day-

2020/#:~:text=Every%20person%20%E2%80%94%20the%20born%20and,all%20people%20must%

20be%20defended 
80 42 U.S.C. § 2000e, et seq., available at https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2010-

title42/USCODE-2010-title42-chap21-subchapVI-sec2000e-2 
81 See https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf 
82 29 U.S.C. §§ 2601 et seq., available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2013-

title29/html/USCODE-2013-title29-chap28.htm 
83 See 29 CFR § 825.112, 120-121, available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title29-

vol3/pdf/CFR-2014-title29-vol3-sec825-112.pdf; https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title29-

vol3/pdf/CFR-2012-title29-vol3-sec825-120.pdf; https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title29-

vol3/pdf/CFR-2012-title29-vol3-sec825-121.pdf 
84 See National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, Pub. L. 116-120, available at 

https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s1790/text 
85 29 U.S.C. §§ 1801-1872, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009-

title29/html/USCODE-2009-title29-chap20.htm; see also 

https://www.dol.gov/agencies/whd/agriculture/mspa) 
86 See generally 20 CFR part 655, subpart B, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR-

2019-title20-vol3/xml/CFR-2019-title20-vol3-part655.xml 
87 Agricultural workers paid on a piecework basis rather than an hourly basis are also generally entitled 

to receive the minimum wage, i.e., their average earnings should be sufficient to yield an average 

hourly wage at least equivalent to the minimum wage. 
88 For example, the Federal Interagency Working Group on Environmental Justice identifies 

disproportionately high and adverse human health or environmental effects on minority and low-

income populations, and coordinates work relating to these issues. See, e.g., HHS’s 2016 Progress 

Report, https://www.hhs.gov/sites/default/files/2016-hhs-ej-progress-report.pdf and EPA’s 

Environmental Justice FY 2019 Progress Report, https://www.epa.gov/sites/production/files/2019-

11/documents/11.19.19_ej_report-final-web-v2s.pdf. EPA’s environmental justice priorities have 

focused on demonstrating tangible improvements in and protections for health and the environment, 

including the human environment, for all Americans. Examples of this commitment include 

developing measures to reduce blood lead levels in children, cleaning up contaminated sites, 
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