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إضأأافة مقدمأأة مأأن الواليأأات المتحأأدة األمريكيأأة إل أ تقريأأر الفريأأق العامأأل
بش ن االستعراض الدوري الشامل الخاص بها
 -1استعرضــح ومومــة الو يــاد املتحــدة لعنايــة التو ــياد ال ـ  343املقدمــة أثنــاا ا ســتعرا
الــدورا المــامل اهبــاو ذــا .وهــذا الــرد املــيد ة،وداــا املتوا ــتةع لالتمــاور م ـ ا تمـ املــد ع مــن
أجل تعزيز ومحاية واورتام وقوق اإلاملان لتجمي .
 -2ف ــبعت التو ــياد ت ــدعواا إىل إجن ــاد أه ــدا ،مثالي ــةع مث ــل إخل ــاا التميي ــز أو اهبم ــواة الـ ـ
تتعام ــل ذ ــا الم ــرتةع يف و ـ تتذت ــا أت ــرن اج ــام إج ـراااد تن ــدر لمامت ،ــا ض ــمن المل ــتذاد
املخولـة ة،اداـا التنذيـذا ا حتـاداع مثـل اعتمـاد قـواا أو التىـديا عتـ معاهـداد أو العمـل عتـ
ــعيد الو يــاد .إانــا ا يــد أو ا يــد جزئي ـاه هــذه التو ــياد يف ا ــا د ال ـ امــاتر في،ــا املثــل ال ـ
تتض ــمن،اع واب ــذل ج ،ــوداه ج ــادة لتحقي ــا أه ــداف،اع وان ــوا املضـ ـ ق ــدماه يف ه ــذا ال ــن . ،ـ ـ أان ــا
اعــرت،ع واقعيـاهع لــالن الو يــاد املتحــدة األمريميــة قــد تنجــز ألــداه مــا يــرد يف هــذه التو ــياد ورفيـاه
إجناداه كاماله.
 -3إانـ ــا ا ي ـ ــد التو ـ ــياد ال ـ ـ ت ـ ــدعو إىل اج ـ ــام إج ـ ـراااد ـ ــن لى ـ ــدد اجامه ـ ــا أو س ـ ــبا أن
اجذااهاع وانوا موا ـتة اجامهـاع دون أن يعـل ملـي لـالا وـال مـن األوـوال أن ج،وداـا اةاريـة أو
الملـ ــالقة مل تمـ ــن ااجحـ ــة أو أن هـ ــذه اإلج ـ ـراااد مذتولـ ــة قااواي ـ ـاه لالضـ ــرورة .وفيمـ ــا يتعتـ ــا لملـ ــبل
ا اتىــا ،القض ــائيةع ام ـ إىل أان ــا امل ــتذي تقــد التزام ــاد ى ــوو ات ــائ إج ـراااد ا ــاكم
و اتحمم في،ا.
 -4ويف ا ــا د الـ ـ تتض ــمن في ،ــا التو ــياد افرتاض ــاد أو ادع ــاااد أو وق ــائ ـ ـ دقيق ــةع
قرراا ّإما أن ا يدها أو ا يدها جزئياه لتجاود اهبذاب المامن وراا اإلجراا أو اهلد ،املقرتح.

الحقوق المدنية و دم التمييا
-5

إانا ا يد التو ياد التالية:
 118و 119و 123و 131و 133و 134و 137و 139و 140و 141و144
و 145و 157و 159و 160و 162و 163و 216و 219و 222و 225و228
و 276و 277و 281و287؛
 127و 128و -129يف كـ ـ ــااون األول ديملـ ـ ــم 2014ع أامـ ـ ــال ال ـ ـ ـرئيا فرقـ ـ ــة العمـ ـ ــل
املعني ــة لعم ــل الم ــرتة يف الق ــرن ا ــادا والعمـ ـرين لتق ــدم تو ــياد لتعزي ــز العالق ــاد لـ ـ
الم ــرتة وا تمع ــاد ا تي ــة .وتق ــوم والي ـاه العدي ــد م ــن وك ــا د إاذ ــام الق ــااون عت ـ ــعيد
الو ياد وعت الىعيدين ا ت وال َقبَت لتنذيذ كث من تتي التو ياد؛
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 214و 215و 221و -223ااظر التوضيح العام الوارد يف الذقرة 6؛
 121و 143و 146و 148و 149و 150و 151و 152و 153و 161و-220
ــتة هل ــا لاملوض ــو ع ــا يف مل ــي
إن التنم ــي  -أا التوظي ــل ال ــذميم هبى ــائ فردي ــة
العِــرق أو ا اتمــاا اإلثــل أو األ ــل القــوم أو الــدين  -حمظــور وجــا دسـتوراا وسياســاد
ا مومة ا حتادية؛
 130ااظر التوضيح الوارد يف الذقرة  6لمالن التو ية .126
-6

وا يد التو ياد التالية جزئياه:
ام ـ إىل أا ـه يوجــد لــدينا ق ـواا واس ـرتاتيجياد احتاديــة وو ئيــة وقبتيــة ملمافحــة التمييــزع ــا
يف ملــي التمييــز العنىــراع واتخــذ تــدال فعالــة ملمافحــة التعىــا والعنــل والتمييــز ضــد
املنتم ـ ـ ـ إىل كـ ـ ــل مجاعـ ـ ــاد األقتيـ ـ ــادع ـ ـ ــن فـ ـ ــي،م األمريميـ ـ ــون موو األ ـ ـ ــول األفريقيـ ـ ــة
واململتمون والعرب والملمان األ تيون:
 113و 125و 154و 155و 227و321؛
ميمننــا تالييــد هــذه التو ــياد مــن وي ـ أخلــا تذتــا
 120و 135و-136
منا تقييد ورية املعتقد أو التعب ال حيمي،ا الدستور؛
 122و 126و 132و 156و 158و -226اتذ ـ ــا مـ ـ ـ لع ـ ــت منذتق ـ ــاد ه ـ ــذه
التو ــيادع ولمنن ــا متتزم ــون مافح ــة التميي ــز واة ــرائم القائم ــة عتـ ـ المراهي ــة ولتعزي ــز
التملــامح .وفيمــا يتعتــا لالتو ــية 122ع اعتقــد أن قااوانــا متوافــا م ـ التزاماتنــا وجــا
اتذاقية القضاا عت التمييز العنىرا ر م اعرتافنا لالن مثة دائماه جما ه لتحمل الوض ؛
 142و -147ااظــر التوضــيح ال ـوارد يف الذقــرة  5ىــوو التو ــية  .121الو يــاد
املتحــدة تراقــا ا تىــا د لضــر اإلض ـرار لالســخاو عت ـ أســا ااتمــائ،م اإلثــل
أو ِعرق،م أو جنمل،م أو ميوهلم اةنملية أو دين،م؛
 -224ر ــم أن الت ــدريا د ــرا إىل و ــد كب ـ ـ عت ـ ـ الى ــعيد ا ت ـ ـ ع ف ـ ـ ن ا موم ــة
ا حتاديـ ـ ــة تم ـ ـ ــج أفضـ ـ ــل املمارس ـ ـ ــاد مـ ـ ــن ت ـ ـ ــالل اململـ ـ ــاعدة التقني ـ ـ ــة والتحقيق ـ ـ ــاد
وا تذاقاد الرامية إىل إ الح املمارساد املتعتقة لالمرتة؛
-229

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

 -308ا ي ـ ــد ه ـ ــذه التو ـ ــية يف جااب ،ـ ــا املتعت ـ ــا لا متث ـ ــال لقااوان ـ ــا ا ت ـ ـ ـ والوف ـ ــاا
لالتزاماتنا الدولية يف جمال وقوق اإلاملانع ا يف ملي فيما يتعتا حبرية الدين.
-7

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

ا يد التو ياد التالية:
 73و 194و 195و 200و 213و 231و 232و 236و 255و275؛
 -74إانا ادعم التدريا يف جمال وقـوق اإلاملـان ملـن حيتـا إليـه مـن املـوظذ املـداي ع
مما يعل أخلم ي دون كت،م م،اماه تتذتا هذا التدريا (مثل مراقيب الذ ان)؛
 -199ا ي ــد اة ــزا الث ــا م ــن ه ــذه التو ــية يف و ــدود املنى ــوو عتي ــه وج ــا التع ــديل
الثامن لتدستورع الذا حيظر العقولة القاسية واهبارجة عن املاللو.،

-9

وا يد التو ياد التالية جزئياه:

 -198ا يد مملاللة النظر يف هذه التو يادع ِعتماه أانا قد اوافا عتي،ا كت،ا؛

 230و -233إان ـ ــا ا ي ـ ــد لق ـ ــوة دي ـ ــادة ع ـ ــدد عمتي ـ ــاد اق ـ ــل األس ـ ــتحة الناري ـ ــة اهباض ـ ــعة
إلجـ ـراااد التحقي ــا يف المل ــجالد المخى ــية مـ ـ اس ــتثناااد حم ــدودة وتاض ــعة لتمنذ ــا
(عت ـ ـ سـ ــبيل املثـ ــالع لعـ ــت عمتيـ ــاد النقـ ــل ل ـ ـ أف ـ ـراد األسـ ــرة وعمتيـ ــاد النقـ ــل امل قـ ــح
أل را القن أو الرياضة)؛
 51و 234و -235دــود ا مــم لعقولــاد ا ــبا امل لــد دون إمماايــة اإلفـرا لمذالــة
عتـ ـ أو ــدا يرتمب ــون جـ ـرائم تم ــمل القت ــل .وت ــدعم اإلدارة تمـ ـريعاه احتاديـ ـاه يرمـ ـ إىل
إلضــاا عقولــاد ا ــبا امل لــد دون إمماايــة اإلف ـرا لمذالــة فيمــا يتعتــا لاألوــدا يف اظــام
العدالـة اةنائيــة ا حتــادا .وفيمــا يتعتــا لالتو ـية 235ع اذمــر واليـاه يف وضـ تمـريعاد
ملراجع ــة الق ـ ـواا املتعتق ــة لعقول ــة ا ــبا امل ل ــد دون إممااي ــة اإلف ـ ـرا لمذال ــة م ــن وي ـ ـ
ااذباق،ا عت ا رم البالض ؛
 180و 196و -197ا يـ ـ ــد هـ ـ ــذه التو ـ ـ ــياد فيمـ ـ ــا يتعتـ ـ ــا لالتـ ـ ــدال املذتولـ ـ ــة لتوفـ ـ ــاا
لالتزاماد الو ياد املتحـدة وفيمـا يتعتـا لاألسـخاو موا لعـت اإلعاقـاد الذمريـةع ولـيا
مجي األسخاو موا أا مر عقت ؛
 -218اتذ ـ ــا مـ ـ ـ لع ـ ــت منذتق ـ ــاد ه ـ ــذه التو ـ ــيةع ولمنن ـ ــا اتت ـ ــزم مافح ـ ــة التميي ـ ــز
والتىرفاد الالئقة من قبل املوظذ املمتذ ل اذام القواا ؛
 -260اتذــا م ـ لعــت منذتقــاد هــذه التو ــيةع ولمننــا اتتــزم حبمايــة ــحة األتذــال
املممول لالتبل ولضمان رفاه،م؛
 -274تم ــمل ممل ــاللة الع ــود إىل اةرمي ــة مى ــدر قت ــا كب ـ لتعدال ــة اةنائي ــةع و ــن ا ــدعم
معاةت،ا وقد لذلنا ج،وداه يف سبيل مليع ا يف ملي من تالل جمتا إعادة اإلدما ؛
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 -279ااظر التوضيح الوارد يف الذقرة  10ىوو التو ية 280؛
 291و -292تعــا َا األكثريــة العظم ـ مــن اململــائل املتىــتة لالمــباب مــن تــالل اظــام
قضاا األودا  .والعوامـل الـ تراعي،ـا ا ـاكم الـ تقـرر مـا إما كااـح مثـة ظـرو ،اسـتثنائية
ت ر حماكمـة المـخ لو ـذه لالضـا تمـمل الملـن اهبتذية ا جتماعيـةع واـو اةرميـة املزعومـة
وتذورهت ـ ــاع ودور المـ ـ ـخ ا ـ ــد ع والملـ ـ ـوالا العدلية املعامت ـ ــة المل ـ ــالقةّ .أم ـ ــا ى ـ ــوو
التو ــية 291ع فتألو ــدا ا ــا يف التمثي ــل الق ــااو ا ــا يف مجي ـ اإلج ـراااد اةنائي ــة
واةنحيةع وه متاوة أيضاه يف كث من ا ا د فيما يتعتا لاإلجراااد املداية.
 -10و ا يد التو ياد التالية:
202؛
 13و 165و 166و 167و 169 168و 170و 171و 172و 173و174
و 175و 176و 177و 178و 179و 181و 182و 183و 184و 185و186
و 187و 188و 189و 190و 191و 192و 193و201ع ال ـ ـ تتعتـ ــا ل لضـ ــاا عقولـ ــة
اإلعدام؛
 -280تتخــذ الق ـراراد لمــالن قضــايا تملــتيم املذتــول لعــد دراســة كــل والــة عت ـ وــدةع
متاسياه م التزاماتنا الدوليةع و ميمننا إ دار ومم مملبا لمالن اتائ قضايا معينة.

الحقأأوق االصتدأأادية واالوتما يأأة والثقافيأأة والتأأدابير المتعلقأأة بهأأا وص أأايا
السكان األ،ليين والبيئة
 -11إانا ا يد التو ياد التالية:
 124و 257و 313و 315و 316و 317و 319و327؛
 322و 323و 324و .326ا ي ــد ه ــذه التو ــياد متاس ــياه م ـ ـ إعالان ــا يف ع ــام 2010
عن تالييد إعالن األمم املتحدة لمالن وقوق المعوب األ تية.
 -12وا يد التو ياد التايل جزئياه:
 -256ااظر التوضيح العام الوارد يف الذقرة 3؛
 -100ا يــد مبــدأ هــذه التو ــية :معاة ــة اوتياجــاد النملــاا ضــحايا العنــل اةنمل ـ يف
أوضا النزاعاد؛
 -164ااظر التوضيح الوارد ىوو التو ية  308يف الذقرة 6؛
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 309و 311و 312و -314ليمل ــح الو ي ــاد املتح ــدة ترفـ ـاه يف الع ،ــد ال ــدويل اهب ــاو
لــا قوق ا قتىــادية وا جتماعيــة والثقافيــةع واــدرر أن ا قــوق ال ـواردة فيــه ينبض ـ إعماهلــا
تـ ــدردياه .واـ ــدرر أن التو ـ ــيت  311و 312تم ـ ـ ان إىل ا ـ ــا يف ميـ ــاه المـ ــرب املالمواـ ــة
والىــر ،الىــح ع الــذا يتذــر مــن ا ــا يف مملــتون معيم ـ ئــا .وإانــا اوا ــل حتمل ـ
قوااينن ــا وسياس ــاتنا ا تي ــة لتعزي ــز ف ــرو ا ى ــول عتـ ـ المل ــمن والض ــذاا والرعاي ــة الى ــحية
وميــاه المــرب املالمواــة وت ــدماد الىــر ،الىــح ع وملــي لض ــر تقتــي مملــتون الذق ــر
ومن ـ ـ ـ التميي ـ ـ ــز .وفيمـ ـ ــا يتعت ـ ـ ــا لالتو ـ ـ ــية 312ع اعت ـ ـ ـ ق ـ ـ ـرار اةمعي ـ ـ ــة العامـ ـ ــة لألم ـ ـ ــم
املتحدة  292 64مت ِزماه قااوااه؛
 -310اتذ ــا مـ ـ لع ــت منذتق ــاد ه ــذه التو ــيةع ولمنن ــا اتت ــزم مل ــاعدة ا تمع ــاد
ا تيــة عت ـ الملــع إىل إدــاد لــدائل لتجــر ظــاهرة التمــرد .واعتقــد أن قوااينن ـا متوافقــة م ـ
التزاماتنا الدولية؛
 -338ا يــد هــذه التو ــية مــن ويـ إخلــا تو ـ لالوفــاا لالتزاماتنــا الدوليــة املتعتقــة حبقــوق
اإلاملان؛
 341و 342و -343ا يــد هــذه التو ــياد يف وــدود وث،ــا عت ـ اجــام إج ـراااد حمتيــة
لمــالن تض ـ املنــاو ولــذل ج،ــود دوليــة لتتو ــل إىل اتذــاق تَمــوح وســامل ميمــن أن يملــرا
عت مجي البتدان.
 -13و ا يد التو ياد التالية:
 97و 98و 99و 102و 318و 320و325؛
 335و 336و -337ل ممــان امل،ــاجرين ـ المــرعي يف الو يــاد املتحــدة ا ســتذادة
م ــن الرعاي ــة الى ــحية املدعوم ــة م ــن الدول ــة م ــن ت ــالل املراك ــز الى ــحية لتم ،ــاجرين .وحي ــا
لألتذـال امل،ـاجرين ـ املىـحول ا ىـول عتـ الرعايـة الىـحية أثنـاا وجـودهم يف مراكــز
اإليواا ال متوهلا ا مومة ا حتادية.

األمن القومي
 -14ا يد التو ياد التالية:
303؛
 239و 240و 242و 244و 246و 249و -251لقـ ـ ـ ــد أعتنّـ ـ ـ ــا لوضـ ـ ـ ــوح ر بتنـ ـ ـ ــا يف
إ ــالق مرك ــز ا وتج ــاد يف تت ــي وااتاا ــامو وسنوا ـ ـل العم ــل مـ ـ الم ــواضريا وا ــاكم
ولتدان أترن من أجـل القيـام لـذلي لذريقـة مملـ ولة تنملـجم مـ التزاماتنـا الدوليـة .وإىل أن
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يضتَــاع سنوا ــل كذالــة موافقــة العمتيــاد اةاريــة هنــار م ـ التزاماتنــا الدوليــةّ .أمــا ىــوو
التو ــيت  244و251ع فتــيا لــدن الو يــاد املتحــدة أا مراكــز اوتجــاد سـرية .واملــمح
لتجن ــة الدولي ــة لتى ــتيا األمح ــر لالو ــول إىل األس ــخاو ال ــذين تج ــزهم أثن ــاا النزاع ــاد
اململــتحة .وا يــد التو ــية  246يف وــدود دعوهتــا إىل التقيــد لالتزاماتنــا الدوليــة وتوافق ،ـا م ـ
القواا والملياساد ا تية؛
 283و -284ااظر التوضيح الوارد ىوو التو ية  210يف الذقرة 15؛
 -290ا يــد هــذه التو ــية يف وــدود دعوهتــا إىل التمملــي لالتزاماتنــا الدوليــة وتوافق،ــا م ـ
القـواا والملياســاد ا تيـة .و ــرو كثـ اه عتـ كذالـة أن تتوافــا اسـتعما تنا لتقــوة  -ــا يف
ملي الضـرلاد ا ـددة األهـدا - ،مـ مجيـ القـواا ا تيـة والدوليـة املنذبقـةع ـا يف ملـي
قااون مبدأا التناسا والتمييز يف ا رب؛
 293و 294و 295و 296و -307ا ي ـ ـ ــد ه ـ ـ ــذه التو ـ ـ ــياد يف و ـ ـ ــدود دعوهتـ ـ ـ ــا إىل
او ـرتام امل ـادة  17مــن الع،ــد الــدويل اهبــاو لــا قوق املدايــة والملياســيةع ال ـ تنذبــا عت ـ
األسخاو املوجودين داتـل إقتـيم دولـة مـا واهباضـع لو يت،ـا القضـائية .ويتضـمن كـل مـن
دس ــتوراا وقوااينن ــا إج ـراااد مناس ــبة ماي ــة س ـرية ا تى ــا د تتواف ــا م ـ التزاماتن ــا الدولي ــة
املتعتقــة حبقــوق اإلاملــانع واقــوم ل ـ عالن سياســاتنا قــدر اإلممــانع وفق ـاه وتياجــاد األمــن
الق ــوم  .واعمـ ــل لاس ــتمرار عت ـ ـ تذـ ــوير واس ــتحدا ق ـ ـواا وأاظم ــة وسياسـ ــاد جديـ ــدة
ماية تىو ياد األسخاو لقدر أك .
 -15وا يد التو ياد التالية جزئياه:
ا ي ــد هـ ــذه التو ــياد يف وـ ــدود دعوهتـ ــا إىل التممل ــي لا لتزامـ ــاد الدولي ــة وتوافق،ـ ــا م ـ ـ
الق ـواا والملياســاد ا تي ــة .واــرفت لعــت منذتقاهت ــا ال ـ تمــمل اهتام ــاد أســا هل ــا
لاات،اكاد تذ ة متوا تة لتقااون الدويل:
 203و 211و 212و 217و 258و 286و288؛
 210و 247و -248وفق ـاه لاللتزام ــاد الدولي ــة لتو ي ــاد املتح ــدة ولقوااين ،ــا ا تي ــةع
أجرين ـ ــا وسنوا ـ ــل إجـ ـ ـراا حتقيق ـ ــاد س ـ ــامتة وممل ـ ــتقتة يف ا دع ـ ــاااد ماد املى ـ ــداقية
املتعتقــة مارســة التعــذياع ومالوقــة األســخاو قضــائياه مــت ت ـوافر ســند قــااو كــا،
لتقيـ ــام لـ ــذلي .فعت ـ ـ سـ ــبيل املثـ ــالع أجـ ــرد ودارة العـ ــدل حتقيق ـ ـاد جنائيـ ــة يف إسـ ــااة
املعامت ـ ـ ــة املزعوم ـ ـ ــة ألس ـ ـ ــخاو يف مراك ـ ـ ــز ا وتج ـ ـ ــاد يف الو ي ـ ـ ــاد املتح ـ ـ ــدة عق ـ ـ ــا
ا عتــداااد اإلرهاليــة لعــام 2001ع ــا يف ملــي تعي ـ مــد عــام تــاو لتتحقيــا يف
لعـت ا دعــااادع وقــدمح عـدة دعــاون جنائيــة لت،مــة إسـااة معامتــة حمتجـزين وتو ــل
إىل ا مـم ل دااـة متعَ ،ـدين .ولاإلضـافة إىل ملـيع أجـرد ودارة الـدفا ووكالـة املخـالراد
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املركزيــة و حتــا حتقيقــاد ــارمة ومملــتقتة عديــدة لمــالن معامتــة ا تج ـزين وسياســاد
ا وتج ــاد وظروف ــه .و ى ــوو التو ــيت  247و248ع فق ــد و اج،ن ــا دع ــوة إىل املق ــرر
اهبــاو املعــل ملــاللة التعــذيا لزيــارة تتــي وااتااــامو تتوافــا مـ ســروا ديــاراد أتــرن
مماثتة إىل هذا اهبتي ؛
 204و 205و 206و 207و -209ااظ ــر التوض ــيح الـ ـوارد ى ــوو التو ــية 290
يف الذقـ ــرة  .14حتقـ ــا ودارة الـ ــدفا يف مجي ـ ـ ا دعـ ــاااد ماد املىـ ــداقية لمـ ــالن سـ ــوا
ســتور موظذي،ــا وتتخــذ إج ـراااد قضــائية أو إداريــة ضــد م ـرتميب املخالذــاد املزعــوم
ومل ـ ـ ــا ا قتض ـ ـ ــاا .وفيم ـ ـ ــا يتعت ـ ـ ــا لالتو ـ ـ ــياد م ـ ـ ــن  205إىل  207و209ع اق ـ ـ ــوم
لعمتي ــاد قتاليـ ــة حم ــددة األهـ ــدا ،ض ــد القاعـ ــدة والق ـ ـواد املرتبذـ ــة ذ ــاع ـ ــا يف ملـ ــي
لذــائراد مــتحمم في،ــا عــن لعــدع وملــي لضــر من ـ اعتــداااد إرهاليــة عت ـ الو يــاد
املتحـ ـ ــدة وإاقـ ـ ــام أرواحّ .أمـ ـ ــا ىـ ـ ــوو التو ـ ـ ــيت  207و209ع ف ـ ـ ـ ما تب ـ ـ ـ لنـ ـ ــا أن
أسخا ــا ـ ـ مق ــاتت قتِت ـ ـوا أو أ ــيبوا يف ض ـ ـرلة أمريمي ــةع ف ان ــا ق ــد اق ــدمع ومل ــا
ا قتضــااع التعــادا أو التعويضــاد عت ـ ســبيل اهلبــة إىل املىــال وأســر القتت ـ  .وفيمــا
يتعت ـ ــا لالتو ـ ــية 209ع اـ ـ ـزال متت ـ ــزم ل ـ ــالتحقيا يف و ـ ــا د اس ـ ــتعمال امل ـ ــوظذ
املمتذ ل اذام القواا لتقوة املذرتة عمداه و الوقة من يثبح تورته في،ا؛
 241و 243و 245و -250ااظـ ـ ــر التوضـ ـ ــيح ال ـ ـ ـوارد ىـ ـ ــوو التو ـ ـ ــية  239يف
الذقـ ــرة  .14إانـ ــا اـ ــرفت ا ف ـ ـرتا يف التو ـ ــيت  241و 250أن الو يـ ــاد املتحـ ــدة
حتتجــز ال ــذين تمــتبه يف ممارس ــت،م اإلره ــاب اوتجــادا ـ ق ــااو  .وا يــد أج ـزاا ه ــات
التو يت ال تذتا منا إ الق وااتااامو.
 -289لق ــد اس ــتحدثح ودارة ال ــدفا لـ ـرام لتمثي ــل ض ــحايا ا عت ــداااد اةنمل ــية ال ــذين
حيــا هلــم تتقـ اململــاعدة القضــائيةع وفقـاه ســتنتاجاد دراســة مملــتقتة تتىــح إىل أن إدالــة
إجراااد من ستملتة القيادة ليا ضرورياه لتحمل وض الضحايا؛
 297و 298و 299و 304و -305جنم ـ ـ ـ معتومـ ـ ــاد إّ وفق ـ ـ ـاه لق ـ ـ ـواا الو يـ ـ ــاد
املتح ــدة والتزاماهت ــا الدولي ــة .وي ــن التوجي ــه الرئاس ـ رق ــم  28لتملياس ــاد عت ـ أا ــه ينبض ـ
معامتــة مجيـ األســخاو لمرامــة واوـرتامع لضــت النظــر عــن اةنملــية أو ممــان اإلقامــةع وأاــه
ةمي ـ ـ ـ األس ـ ــخاو مىـ ـ ــاو مم ـ ــروعة يف محاي ـ ــة تىو ـ ـ ــيت،م ل ـ ــدن معاة ـ ــة معتومـ ـ ــاهتم
المخىــية .ويتملــم اظــام رقالــة نالراتنــا اهبارجيــة لاملتااــة والمــذافيةع ويضــم هي ــاد تنذيذيــة
وتمـ ـريعية وقض ــائية .وا ي ــد التو ــياد  299و 304و 305يف و ــدود دعوهت ــا إىل اوـ ـرتام
امل ـ ــادة  17م ـ ــن الع ،ـ ــد ال ـ ــدويل اهب ـ ــاو ل ـ ــا قوق املداي ـ ــة والملياس ـ ــيةع الـ ـ ـ تنذب ـ ــا عتـ ـ ـ
األسخاو املوجودين داتل إقتيم دولة ما واهباضع لو يت،ا القضائية.
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 -16و ا يد التو ياد التالية:
 208و 259و 267و 282و 285و 300و 301و.302

الهجرةت والمهاورونت واالتجار باألشخاصت والعمالةت واألطفال
 -17ا يد التو ياد التالية:
 112و 114و 115و 253و 263و 268و 269و 270و 271و 272و273
و 328و 329و 330و 332و 333و340؛
 138و -264مـ ــن املذـ ــرو أن تملـ ــرا ق ـ ـواا العمـ ــل والعمالـ ــة ا حتاديـ ــة عت ـ ـ مجي ـ ـ
العمالع أياه كان وض اهلجرة الذا يوجدون فيه؛
 -254ــا أن مـرتميب جـرائم ا اــار لالبمــر أو هتريــا امل،ــاجرين ميمــن،م البقــاا يف لتــدان
اعول عت دعم سركاا أجااا ملمافحة كتتا اةرميت ؛
جماورةع ف انا ّ

 -262اــدعم هــذه التو ــية يف وــدود تو ــيت،ا حبظــر الــرق لتعمالــة الزراعيــة .ويتمتـ مجيـ
العمال يف الو ياد املتحدةع أياه كـان وضـ اهلجـرة الـذا يوجـدون فيـهع لا مايـة مـن العمـل
القملــرا قتضـ قــااون الو يــاد املتحــدةع ــا يف ملــي التعــديل الثالـ عمــر وقــااون محايــة
ضحايا ا اار لالبمر؛

ىــر لأل ـرا اةنملــية وا اــار لالبمــر لوجــه
 -266اعذـ األولويــة ملمافحــة لالاــار لالق ا
عـامع لملـبل من،ـا ا سـرتاتيجية الوتنيـة لتوقايـة مــن اسـتضالل األتذـال ومنعــهع الـ مـن املقــرر
إ ـ ــدارها يف عـ ــام 2016ع والتقريـ ــر الملـ ــنوا الـ ــذا يىـ ــدره النائـ ــا العـ ــام لمـ ــالن ا اـ ــار
لالبم ــرع وال ــذا ي ــورد تو ــياد لتحملـ ـ ممافح ــة ا ا ــار لالبم ــر .ودي ــز ق ــااون العدال ــة
لض ــحايا ا ا ــار لالبم ــرع ال ــذا س ـ ّـن يف أيار م ــايو 2015ع لتنائ ــا الع ــام تنذي ــذ وإعم ــال
اسرتاتيجية وتنية ملمافحة ا اار لالبمر؛
 -331اعتـ ـ أن اإلس ــارة إىل أفـ ـراد أس ــر العم ــال امل ،ــاجرين تع ــل ال ــذين يوج ــدون دات ــل
الو ياد املتحدة.
 -18وادعم التو ياد التالية جزئياه:
 -306ااظر المرح العام الوارد يف الذقرة 4؛
 116و -117ديــز قــااون الو يــاد املتحــدةع و يتــزمع أرلــاب العمــل مــنح إجــادة أمومــة
مدفوعــة األجــر .وميــنح قــااون األســرة واإلجــادة املرضــية ا ــا لتمــوظذ اململــتحق يف أتــذ
إجــادة ـ مدفوعــة األجــر ملــدة  12أســبوعاهع وإجــادة م ـ محايــة الوظيذــة ملــدة ســنة لتــو دة
ورعاية املولود اةديد أو تبل وضااة تذل؛
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 -252كثـ اه مــا اتجــال إىل لــدائل عــن ا وتجــاد ويثمــا أممــنع و ــن لىــدد العمــل عت ـ
تقتــي فــرتة ا وتجــاد ال ـ تواج،،ــا األســر أثنــاا البــح يف إج ـراااد اهلجــرة ال ـ جىــ،ا.
ودرا لاستمرار تقييم وحتمل الظرو ،يف مراكز اإلقامة األسرية؛
 -265ادعم هذه التو ية يف ودود تمـجيع،ا عتـ األتـذ لالسـمال التالديـا اهباليـة مـن
العنــل .وحيظــر دســتور الو يــاد املتحــدة العقــاب البــد املذــرا والتعملــذ ع واتخــذ تــدال
فعال ــة لتمملـ ــاعدة يف ضـ ــمان عـ ــدم التميي ــز يف الملياسـ ــاد واملمارسـ ــاد املدرسـ ــية يف جمـ ــال
ا اضباا؛
 -339ـ ـ امل ـ ـواتن يف الو ي ـ ــاد املتح ـ ــدة ال ـ ــذين يواج ،ـ ــون الرتوي ـ ــل يمل ـ ــتذيدون م ـ ــن
أ ــنا ،لــال ذــا مــن ا مايــة اإلجرائيــة .وتمــمل مملــاللة املىــتحة املثت ـ لتذذــل أوــد
العوامــل ال ـ يقــرر قضــاة اهلجــرة عت ـ أساســ،ا .وتقــدم ودارة الىــحة واهبــدماد اإلاملــااية
الرعايــة واملــالون لألتذــال الــذا يــدتتون الو يــاد املتحــدة دون أن يموا ـوا مىــحول لــويل
أمر لالغع م مراعاة املىتحة املثت لتذذل يف مجي القراراد ال ج أماكن إيوائ،م.
 -19و ادعم التو ياد التالية:
261؛
 -334ر ــم أن وجــود المــخ يف الو يــاد املتحــدة لىــذة ـ قااوايــة يعــد جرميــةع
و تــدعم ا مومــة ا حتاديــة املبــادراد الو ئيــة الراميــة إىل اــر وضـ مــن هــذا القبيــلع فـ ن
لعـ ــت اة ـ ـرائم املرتبذـ ــة لـ ــاهلجرة تق ـ ـ حتـ ــح تائتـ ــة العقـ ــاب اةنـ ــائ (مثـ ــل الـ ــدتول ـ ـ
القااو ).

المعادات واآلليات الدولية والتنفيذ المحلي
 -20ادعم التو ياد التالية:
 88و 105و 106و110؛
 1و 7و 12و 17و 21و 23و 24و 25و 27و 31و 32و 34و 35و 38و39
و 40و 41و 42و 46و 47و 48و 49و 50و 55و 56و 58و 60و 61و72
و 80و 81و 82و 83و -84اــدعم التو ــياد ال ـ حت ـ عت ـ اجــام إج ـراااد تداوليــة
لمالن املعاهداد أو امل سملاد ا تيةع مثـل تتـي الـ "انظـر" في،ـا .واـدعم التو ـياد الـ
تــدعواا إىل التىــديا عت ـ اتذاقيــة القضــاا عت ـ مجي ـ أســمال التمييــز ضــد امل ـرأة واتذاقيــة
وق ـ ــوق األس ـ ــخاو موا اإلعاق ـ ــة واتذاقي ـ ــة منظم ـ ــة العم ـ ــل الدولي ـ ــة رق ـ ــم  .111وا ـ ــدعم
التو ــياد الـ ـ ت ــدعواا إىل التى ــديا عتـ ـ اتذاقي ــة وق ــوق الذذ ــلع ألان ــا ا ــدعم أه ــداف،اع
وانــوا النظــر يف كيذيــة املضـ قــدماه يف ســبيل التىــديا عتي،ــا .واعتـ أن التو ــياد الـواردة
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يف هـذه الذقــرة ويف الذقــرة  21ثنـا عتـ تملـري عمتيــة التىـديا عتـ لعــت املعاهــداد أو
استعراض،ا عت أخلا تقىـد اإلتـالل لاستعراضـ،ا والنظـر في،ـا عتـ النحـو املناسـا وفقـاه
لإلجراااد الدستورية .واعت أن التنذيـذ المامـل لتتو ـية  31يمـون ـا يوافـا أيـة حتذظـاد
أو تذاحتــاد أو إعالاــاد ممــا قــد يمــون تىــديقنا ممــروتاه لــه .وفيمــا يتعتــا لالتو ــية 72ع
أا مــن حتذظاتنــا وتذاحتاتنــا وإعالااتنــا لمــالن الىــمور الدوليــة يقـ ّـو التزاماتنــا
اعتقــد أن ّ
أو موض ــو املعاه ــداد أو رض ــ،ا .أم ــا فيم ــا يتعت ــا لالتو ــياد م ــن  80إىل 84ع ف ــر م
ل ــذل ج ،ــود س ــت عتـ ـ مجيـ ـ اململ ــتوياد لتحملـ ـ وتعزي ــز امل سمل ــاد ا تي ــة القائم ــة الـ ـ
تعم ــل عت ـ ر ــد إعم ــال وق ــوق اإلامل ــانع توج ــد ل ــدينا أي ــة تذ ـ والي ـاه إلام ـاا أا
م سملة وتنية قوق اإلاملان؛
-62

ن املتعد لبدا جمتا الميوو يف النظر يف معاهدة اارة األستحة؛

 -107أام ــالد ا موم ــة ا حتادي ــة فريق ـ ـاه ع ــاماله مم ــرتكاه ل ـ ـ الوك ــا د لتنمل ــيا متالع ــة
تو ــياد ا ســتعرا الــدورا المــامل ال ـ وظيــح لتالييــداا والنظــر يف التو ــياد املقدمــة
من هي اد معاهداد وقوق اإلاملان؛
 237و -238اعت ـ أن التو ــياد تقتض ـ أن عت ـ اة،ــاد التنذيــذا دعــم ســن تم ـري
يمذــل امتثــال ا لتزامــاد املنىــوو عتي،ــا يف املــادة  36مــن اتذاقيــة فيينــا لمــالن العالقــاد
القنىتية وومم حمممة العدل الدولية يف قضية آفينا .Avena -
 -21وادعم التو ياد التالية جزئياه:
 2و 3و 4و 5و 8 6و 14و 16و 18و 19و 20و 22و 26و 28و 29و 30و33
و 36و 37و 45و 52و 53و 54و 57و -70ا ـ ــدعم م ـ ــن ه ـ ــذه التو ـ ــياد األج ـ ـ ـزاا
ال ـ تــدعواا إىل التىــديا عت ـ املعاهــداد املــذكورة أعــاله وال ـ حتــرو اإلدارة كث ـ اه عت ـ
التىديا عتي،ا؛
 91و 92و 93و 94و -95ااظــر المــرح العــام ال ـوارد يف الذقــرة  .6ــن لىــدد العم ــل
يف ســبيل تعزيــز الق ـواا وال ـ ام ا اليــة وتنذيــذها عت ـ ــو أفضــلع وســننظر يف املقرتوــاد
الراميــة إىل ديــادة حتمل ـ ملــي دوري ـاهع لمــن انــوا يف الوقــح ا اضــر وض ـ تذــة عمــل
وتنية إضافية؛
 -108تنذاذ التزامـاد الو يـاد املتحـدة الدوليـة يف جمـال وقـوق اإلاملـان عـن تريـا منظومـة
ســامل مــن الق ـواا والملياســاد عت ـ مجي ـ مملــتوياد ا مــم .و ــن لىــدد اجــام تذ ـواد
لتعزيز التنمليا عت اململتون ا حتاداع واعمل عت النظر يف سبل حتمل التنذيذ؛
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 -111ــن اعمــل مـ املقــررين اهبا ـ لتيملـ تتبــاد الزيــارة الـ يقــدموخلا عتـ أســا
أومــام يتذــا عتي ،ـا الذرفــانع واتوق ـ إج ـراا ديــارت ر يت ـ يف خلايــة عــام  2015ومذت ـ
عام .2016
 -22و ادعم التو ياد التالية:
 9و 10و 11و 15و 43و 44و 59و 63و 64و 65و 66و 67و 68و 69و71
و109؛
 75و 76و 77و 78و 79و 85و 86و 87و 89و -90ااظــر المــرح ال ـوارد يف الذقــرة 20
لمالن التو ية .80

تو،يات لخرى
 -23لقد تتقينا لعت التو ياد ال

تندر يف ف ة لعين،ا .فنحن

ادعم التو ياد التالية:

 96و 101و 103و.104
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