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أوال -مقدمة
الووولايت املتحوودة األمريمجيووة هوريووة اظاديووة بنرووام حمجووم فمركوسف ،قسووم فيهووا السوول ة الو
-1
يعه وود ش ووا إ ووعبنا " احلمجوم ووة فأول ب و حمج ووومت اتلفت و ةاحلمجوم ووة الظادي ووة وحمجوم ووة ال ووولايت ،
مث يقسو ووم اجلو ووزء املخصو ووب لمجو وول منهمو ووا بو و اإلدارات املختلفو ووة واملسو ووتقلةف( .)1وهمجو ووذا ،فو و ن حقو وووق
األإوخا يف الوولايت املتحوودة ميوة بشوومجل مضواعف أي أأووا ميوة أول ،ووجووس دسوا ري ولاي ووم،
واثنيوا ووجوس دسوتور الووولايت املتحودة .وهمجوذا فو ن دسوا ري الوولايت ابإلضووافة " العديود مون قووان
الولايت والقوان احمللية والقرارات القضائية ال ظمي حقوق األفراد واجلمعيات شمجل جزءا ل يتجزأ
من الدستورية األمريمجية(.)2
وصوودقت ال ووولايت عل ووا دس ووتور ال ووولايت املتح وودة يف  21حزيران/يوني و  ،1788ودخ وول حي ووز
-2
النف وواذ يف  4آذار/م ووار  .1789وحي وودد الدس ووتور ال ووذي ع وودل س ووبع وعش ورين م وورة من ووذ التص وودي علي و ،
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
الووولايت هيمجوول حمجومووات الووولايت و عووري ةبيعووة ون وواق سوول ة الوليووة والسوول ة احملليووة .وملووا كانووت
ك وول ولي ووة ق وود أدرج ووت يف دس ووتورها ع ووق ،أو إ وورعة حق وووق ،ف و ن ال ووولايت ه ووي أيض ووا ض ووامنة هام ووة
حلقوق الشعس.
و س ووتمد احلمجوم ووة األمريمجي ووة س وول تها وإ وورعيتها م وون موافق ووة إ ووعبنا .وحي وود دس ووتور ال ووولايت
-3
املتحوودة موون سوول ات احلمجومووة أول ،بتقسوويمها بو احلمجومووة الظاديووة وحمجومووات الووولايت .ول متلو
احلمجومووة الظاديووة سوول ات أكثوور موون لو الو نحهووا الدسووتور .وحيووتفا بمجوول مووا بقووا موون سوول ات
احلمجووم الووذاا ص وراحة للوودول أو للشووعس علووا الت ووايل( .)3ويتوواا املسووتوى الثوواحل موون احلمايووة عوون ةري و
قسيم سل ات احلمجومة الظادية وحمجوموات الوولايت بو السول ات التشوريعية والتنفيذيوة والقضوائية.
فوموون هنووا ينش و عاموول كفيوول مضوواعف حلمايووة حقوووق الشووعس .و راقووس كوول حمجومووة موون احلمجومووات
املختلفة األخرى ،يف نفس الوقت الذي راقس في نفسهاف( .)4ودعو ،نقرأ معا يف ضوء موا أمسواه آابان،
املؤسسوون فاحلقوائ البديهيوةف الو قوول ن ف يوع البشور خلقووا متسواوين ،و ن خوالقهم وهوبهم حقوقووا
معين ووة ق ووري قابل ووة للتص ووري ،م وون بينه ووا احل و يف احلي وواة ويف احلري ووة ويف الس ووعي وراء الس ووعادةف ،واملب وواد
اهليمجليووة ال و سووتند ليهووا دسووا ري ،هووي أسووا حمجووم الشووعس للشووعس موون أجوول الشووعس ،عوورب ري و
الولايت املتحدة ومنوذج حيتذى ب يف يع أحناء العامل.
وابإلضووافة " يايووة احلقوووق الفرديووة املت صوولة يف هيمجوول احلمجومووة األمريمجيووة ،ضوومن دسووا ري
-4
الووولايت والدسووتور الظووادي أيضووا جلميووع األإووخا املسوواواة أمووام القووانون ومتووتعهم علووا قوودم املسو اواة
حبماي و ووة حق و وووقهم وح و وراي م ،و و ووا يف ذل و و احلري و ووة الديني و ووة وحري و ووة التعب و ووري والص و ووحافة والتجم و ووع و ق و وود
اللتماس ووات .وابإلض ووافة " احلق وووق ال و ع وودي ش ووا الص وومجول الدولي ووة مث وول اإلع ووقن الع وواملي حلق وووق
اإلنسان ،ف ن لدى األفراد داخول الوولايت املتحودة وسوائل قانونيوة فعالوة علوا املسوتوى احمللوي ومسوتوى
الووولايت واملسووتوى الظووادي للتمووا سووبل النتصوواي السياسووية واإلداريووة والقضووائية علووا انتهاكووات
وجت وواو ات حق وووق اإلنس ووان ،و تخ ووذ ج وراءات اإلنف وواذ املدني ووة واجلنائي ووة عل ووا ي ووع مس ووتوايت احلمجوم ووة
ملعاقبة السلول قري القانوحل ،وجرب املرامل الفردية والعامة علا حد سواء .وحنن فخورون أبن أمتنا ظلت
لفدة ةويلة وثابة منارة حلقوق اإلنسان ال يتمتع شا األإخا يف كل ممجان.
وحمجومو ووة ال و ووولايت املتح و وودة مش و وواركة نش و و ة يف عمليو ووة الس و ووتعرا ال و وودوري الش و ووامل ألنن و ووا
-5
نلتووزم وبوودأ أن القيووادة يف ميوودان حقوووق اإلنسووان هووي قيووادة ابلقوودوة .ويسو تند الت وزام الووولايت املتحوودة
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حبقو وووق اإلنسو ووان " التو وزام سياسو ووي وأخققو ووي راسو و جتو وواه املسو وواءلة والشو ووفافية علو ووا مسو ووتويي األفو وراد
والشركات .فانتخااب نا مفتوحة وحرة ونزيهة حقا؛ وخيضوع املشورعون واملسوؤولون املنتخبوون للمسواءلة يف
ظل جولت انتخابية عادية أمام الصحافة احلرة واجملتمع املدحل القوي؛ واألجهزة القضائية يف البلد علا
مس ووتويي ال ووولايت واملس ووتوى الظ ووادي مس ووتقلة ع وون الس ووي رة السياس ووية .وعل ووا ال وورقم م وون اختقفا ن ووا
السياس ووية م ووع ول ووس حق وووق اإلنس ووان وم ووع آراء بع و أعض ووائ وس ووجق م يف و ووال حق وووق اإلنس ووان،
نرحو و ووس ابلفرصو و ووة املتاحو و ووة لعو و وور قصو و ووة الوفو و وواء ابلتو و وزام بلو و وود ،املسو و ووتمر حبمايو و ووة حقو و وووق اإلنسو و ووان يف
املمارسة العملية.

اثنيا -املنهجية وعملية التشاور
وفق ووا مل ووا ج وواء يف اإلض ووافة ال و ق وودمتها ال ووولايت املتح وودة األمريمجي ووة " قري وور الفري و العام وول
-6
بش ن آخر استعرا دوري إامل للبلد (ف ضافةف) ،أيدت الولايت املتحدة كليا أو جزئيا  260وصية
من أصل  343وصية قودمت خوقل السوتعرا الودوري الشوامل حلالتهوا لعوام  .2015وهوذه التوصويات
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
يووع أحنوواء احلمجومووة األمريكيووة ،وكووذل مووع منرمووات اجملتمووع املوودحل .واسووتنادا " عليقا ووا وردودهووا،
وضووع هووذا التقريوور مووع رد ،علووا التوص وويات املقدمووة يف ةووار السووتعرا الوودوري الشووامل لع ووام 2015
ووافقو ووة حمجوميو ووة دوليو ووة( .)5ول شو ووري الو ووردود الو وواردة أد،ه " أن الو ووولايت املتحو وودة و وورى ابلضو وورورة أن
املسائل ال عوجلت ختضع للتزامات الولايت املتحدة الدولية يف وال حقوق اإلنسان.

اثلثا -حالة حقوق اإلنسان يف الوالايت املتحدة
ألف -املعاهدات واآلليات الدولية والتنفيذ احمللي
املعاهدات املصدق عليها

التوصيات

 8-1و 12و 14و 42-16و 50-45و 58-52و 62-60و 70و 72و 88و 105و 106و110

شري هذه التوصيات " أن ينبغي للولايت املتحدة أن صدق علا عودة معاهودات ضوافية
-7
حلق وووق اإلنس ووان مل ص ووبي ةرف ووا فيه ووا بع وود .وس وول ة قيي وود إ ووعس ال ووولايت املتح وودة ابلتزام ووات ووج ووس
معاهدة ما مقسمة ب الرئيس ،الذي يتمتع وحوده بسول ة التفواو والتوقيوع علوا املعاهودات ،وولوس
الشيوخ يف الولايت املتحدة الذي جيس أن يقدم مشور وموافقت قبل صدي الدولوة عليهوا .ويت لوس
صوودي الووولايت املتحوودة علووا معاهوودة اقدحهووا الورئيس موافقووة ثلثووي أعضوواء ولووس الشوويوخ احلاضورين
وقت جراء التصويت(.)6
والو ووولايت املتحو وودة ةو ووري يف و ووس ( )5معاهو وودات حلقو وووق اإلنسو ووان مو وون أصو وول سو ووع ()9
-8
معاهوودات وصووفتها املفوضووية أبأووا فصوومجول حقوووق اإلنسووان الدوليووة األساسوويةف( .)7وصوودقت الووولايت
املتحدة أيضا علا صمجول هامة أخرى حلقوق اإلنسان ،وا يف ذل ا فاقية منع جر ة اإلابدة اجلماعية
واملعاقبة عليها؛ والربو وكول اخلا بوضع القجئ (.)8
وموون بو املعاهوودات الو وقعهووا الورئيس وأحاهلووا " ولووس الشوويوخ ولمجوون مل يووتم التصوودي عليهووا،
-9
ما يلي :ا فاقية حقوق األإخا ذوي اإلعاقة (قدمت يف  17أاير/مايو )2012؛ وال فاقيوة رقوم  111بشو ن
4
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التمييو و و ووز يف السو و و ووتخدام واملهنو و و ووة( 1958 ،منرمو و و ووة العمو و و وول الدوليو و و ووة) (قو و و ودمت يف  18أاير/مو و و ووايو )1998؛
وا فاقية القضاء علا يع أإمجال التمييز ضد املورأة (قودمت يف  12شورين الثواحل/نوفمرب  .)1980وقود
وقعوت الووولايت املتحودة علووا العهود الوودويل اخلووا ابحلقووق القتصووادية والجتماعيوة والثقووايف وا فاقيووة
حقوق ال فل ،لمجن الرئيس مل حييلهما " ولس الشيوخ األمريكي للحصول علا مشور وموافقت (.)9
الولاء اباللتزامات الناشئة عم االتفا ية على الصعيد احمللي

التوصيات

 84-80و 95-91و 107و 108و 111و238-237

نشو اللتزامووات القانونيووة للووولايت املتحوودة ووجووس أي معاهوودة موون املعاهوودات عوون املوافقووة
-10
ال و متنحهووا موون خووقل التصوودي عليهووا عمووق ابإلج وراءات املنصووو عليهووا يف الدسووتور ،وهووي مقيوودة
بشروط التصدي  .وكما ذكرت الولايت املتحدة يف وقت ساب  ،ف ن لمجل دولة قومية أن قرر ،ممارسة
لس ووياد ا ،أن تحم وول اللتزام ووات الناإ ووئة ع وون املعاه وودة ال و س ووتمجون ملزم ووة ق ووانو ،ابلوف وواء ش ووا وج وورد
انضو وومامها ليهو ووا .ول متلو و أي وليو ووة أو منرمو ووة أو مجمو ووة ،وو ووا يف ذلو و اللجو ووان الو و رصو وود نفيو ووذ
املعاهدات ،أي سل ة لفور أو عوديل أو وسويع ن واق أي التوزام ،إوع عون معاهودة مجوون الوولايت
املتحدة ةرفا فيها عن ةري التفسري.
 -11والولايت املتحدة هورية اظادية نفذ فيها التزاما ا الدولية واحمللية يف وال حقووق اإلنسوان
من خقل نرام إامل مون القووان واألنرموة اإلداريوة و جوراءات اإلنفواذ( )10و ووفر اإلجوراءات القضوائية
علا يع مستوايت احلمجومة أيضا سواب قضائية عد رإادات ل قدر بثمن يف فسري اللوائي.
 -12و وونب الق ووان الظادي ووة وق ووان ال ووولايت والق ووان احمللي ووة عل ووا الوف وواء ابللتزام ووات املتعلق ووة
حبقوق اإلنسان يف وموعة متنوعة من األوضاع (مثل أماكن العمل ،والسمجن ،واملراف العامة ،والتعليم،
و نفوواذ الق ووانون) م وون خووقل ج وراءات رمسي ووة وق ووري رمسيووة لتس وووية املنا ع ووات .وجتيووز ه ووذه الق ووان أيض ووا
لألفو وراد واجلماعو ووات قو وود إو وومجاوى " وكو ووالت وجلو ووان حقو وووق اإلنسو ووان علو ووا املسو ووتوايت الظو ووادي
ومسووتوى الووولايت واملسووتوي القبلووي واحمللووي .و سووتخدم هووذه الوكووالت اإلداريووة سوول ا ا يف التحقي و
واإلنفاذ إلنفاذ سيادة القانون .و نب قوان الولايت والقوان الظادية أيضا علا ممجانية اللجوء "
احمل وواكم ،حي ووث يس وومي لألجه ووزة القض ووائية املس ووتقلة عل ووا مس ووتويي ال ووولايت وعل ووا املس ووتوى الظ ووادي
بتقد عويضات مالية ،وحلول نصافية ،وأ عاب احملام  .واإلحصاءات متاحة بسهولة وجيري قد ها
علا ن اق واسع(.)11
 -13ويف  8متو /يوليو و  ، 2019أعلو وون و يو وور اخلارجيو ووة مايمجو وول ر .بومبيو ووو عو وون شو وومجيل جلنو ووة معنيو ووة
ابحلقو وووق قو ووري القابلو ووة للتصو ووري .و قو وودم اللجنو ووة ،املؤلفو ووة مو وون أكو وواد ي وفقسو ووفة و،إو و  ،املشو ووورة
والتوصيات املتعلقة حبقوق اإلنسان " و ير اخلارجية ،اسوتنادا " املبواد الت سيسوية للوولايت املتحودة
واإلعقن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر يف عام  .1948ول تمثل مسؤولية اللجنة يف اكتشاي مباد
جديوودة ،بوول يف قوود املشووورة " الووو ير لتعزيووز احلري ووة الفرديووة ،واملسوواواة ب و البشوور ،والد قراةيووة م وون
خقل السياسة اخلارجية للولايت املتحدة(.)12
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ابء -احلقوق املدنية وعدً التمييز
التنم رريل العر رري واإلل رراا يف اس ررت داً الق رروة م ررم لان ر الش ررر ةا وحم ام ررة عال ررات س ررنة ر
الشر ة واجملتمع احمللي
التوصيات 129-127 :و 137و 139و 141و 143و 146–144و 149–148و 151و 152و154و 155

و 156و 214و 215و 220و 221و 223و 225و 227و 228و 276و287

فد كل وصوية مون هوذه التوصويات  -خ و يف رأينوا  -أن الوولايت املتحودة واحلمجوموات
-14
عل ووا املس ووتوى الظ ووادي ومس ووتوى ال ووولايت واملس ووتوى احملل ووي ش ووارل يف التميي ووز العنص ووري فاملنهج وويف
والتنميط العرقي ،وأن موظفي نفاذ القانون علا املستوى الظادي ومسوتوى الوولايت واملسوتوى احمللوي
يلجو ون ابنترووام " اسووتخدام القوووة املفوورط .وحنو ن نوورف الفمجوورة القائلووة ن نفوواذ القووانون يف الووولايت
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
البقد ،وذل أثناء قيامهم ابلعمل الصعس واخل ري أل وهو احلفاظ علا سقمة وتمعا نا.
 -15وه ووذا ل يع وور نمج ووار ض وورورة ب ووذل املزي وود م وون اجله ووود لض وومان معامل ووة ي ووع امل وواةن معامل ووة
منصفة ،ول سيما أفراد وتمع األمريمجي املنحدرين من أصل أفريقي ،الذين من املفهوم ابلنسبة هلم يف
ض وووء ري و أمت ن ووا واألح ووداة األخ وورية أن هن ووال بعو و ال دواجي ووة ويف كث ووري م وون األحي ووان ع وودم الثق ووة
يف الشوورةة .واعدافووا شووذه احلقيقووة ،وق وع ال ورئيس رامووس أم ورا نفيووذاي يف  16حزيران/يوني و  2020بش و ن
فعمل الشرةة األمر من أجل وتمعات آمنةف( )13إلعداد وحفز صقحات حامسة للشرةة .ويوعز هذا
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
يتعلو بتقنيووات اسووتخدام القوووة واحلوود موون التصووعيد؛ وأدوات دارة األداء ،مثوول نرووم اإلنووذار املبمجوور الو
س وواعد عل ووا ظدي وود امل وووظف ال ووذين ق وود حيت وواجون " الت وودخل؛ وأفض وول املمارس ووات املتعلق ووة ابملش وواركة
اجملتمعيووة .ويوووعز األموور " النائووس العووام أيضووا بنشوواء قاعوودة بيووا،ت لتبووادل املعلومووات موون أجوول تبووع
املعلومووات امل تعلقووة ابإلفوراط يف اسووتخدام القوووة ،وووا يف ذلو معلومووات ،مثوول أوواء عموول موووظفي نفوواذ
القووانون أو سووحس إووهادا م ،و صوودار دا،ت جنائيووة حب و موووظفي نفوواذ القووانون ،وحووالت اسووتقالة
ضابط خيضع للتحقي أو قاعده فيما يتعل ابستخدام القوة .وأخريا ،ي لس من النائس العام التشاور
مووع و يوور الصووحة واخلوودمات اإلنسووانية موون أجوول وضووع اسودا يجيات لتنروويم لقوواءات بو موووظفي نفوواذ
الق ووانون واألإ ووخا ال ووذين يع ووانون م وون مش وواكل الص ووحة العقلي ووة ،و ووا يف ذل و اس ودا يجيات إلإ ورال
األخصائي الجتماعي أو العامل يف وال الصحة العقلية يف التصدي ملثل هذه احلالت.
 -16و وووفر الق ووان الظادي ووة وق ووان ال ووولايت س ووبل انتص وواي فعال ووة يف حال ووة ص وودور فع وول ق ووري
مشروع عن أفراد الشرةة أو وكالت نفاذ القوانون( .)14وعلوا سوبيل املثوال ،يف الفودة املمتودة مون السونة
املاليووة  " 2016السوونة املاليووة  ،2019وجهووت و ارة العوودل مووا "  256إخصووا ابنتهووال احلقوووق ال و
حيميهووا الدسووتور عموودا (أو التووامر لر مجوواب هووذا الفعوول) أثنوواء التصووري فظووت رايووة القووانونف وحصوولت
علا دا،ت حب  172متهما منهم .ويف السنة املالية  ،2019وحدها ،وجهت و ارة العودل موا " 83
إخصا ابر مجاب جرائم ظت راية نفاذ القانون ،وحصلت علا دا،ت (ابحملاكمة أو اإلقورار) حبو 46
متهمو ووا .ومنو ووذ عو ووام  1994وحو وون كو ووانون الثاحل/ينو وواير  ،2020فتحو ووت و ارة العو وودل  70ظقيقو ووا مو وودنيا يف
دارات الشوورةة ال و قوود مجووون منخرةووة يف منووط أو ممارسووة سوولول حيوورم األإووخا موون حقوووقهم ،مثوول
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اإلفو وراط يف اس ووتخدام القو وووة ،أو عملي ووات التفت ووي قو ووري الس ووليمة ،أو يق وواي األإو ووخا
سليم لستجواشم.

بش وومجل قو ووري

 -17والوولايت املتحودة ملتزمووة أيضوا ابلقضواء علووا ظوواهر التمييوز العنصووري واإلفوراط يف اسووتخدام
القوة يف أعمال الشرةة .وأصودرت و ارة العودل وجيهوات ونب بشومجل قواةع علوا أن التنمويط العرقوي
ممارسة خاةئة ،ومنعت استخدام التنميط العرقي يف ممارسات نفاذ القانون الظادي ،وفرضت يف كثري
مو وون احلو ووالت قيو ووودا علو ووا التمييو ووز لعتبو ووارات العو وورق واألصو وول اإلثو وور أكثو وور مو وون لو و الو و يقتضو وويها
الدستور( .)15وقد فعل العديد من الولايت الشيء نفس ( .)16وعقوة علا ذل  ،يعمل ممجتس احلقووق
املدنيووة واحل ورايت املدنيووة مووع و ارة األموون الوووةر علووا عزيووز اح ودام احلقوووق املدنيووة واحل ورايت املدنيووة يف
وضع السياسات و نفيذها من خقل قد املشورة " قيادة الو ارة وموظفيها ،والشوركاء علوا مسوتويي
الولايت واملستوى احمللي(.)17
 -18وعلا املستوى الظادي ،حيرر الدستور وسياسوة احلمجوموة الظاديوة التنمويط ،ولودى حمجوموة
الو ووولايت املتحو وودة علو ووا يو ووع املسو ووتوايت قو ووان ملمجافحو ووة اإلفو وراط يف اسو ووتخدام القو وووة و تخو ووذ و وودابري
فعال ووة ملنع و ( .)18وهن ووال أكث وور م وون  18 000دارة إ وورةة يف ال ووولايت املتح وودة ختض ووع س وولوكيات أفراده ووا
لقو ووان الولي ووة أو املدينو ووة أو املقاةع ووة أو البلديو ووة أو احلمجوم ووات القبليو ووة الو و خيو وودموأا ،وختض ووع أيضو ووا
للقانون الظادي.
 -19و عم وول ال ووولايت املتح وودة عل ووا ض وومان أن يمج ووون موظف ووو نف وواذ الق ووانون عل ووا عل ووم بقواع وود
اإلخ ووار القنص وولي الس ووارية وأن تثل ووا هل ووا .وأص وودرت و ارة اخلارجي ووة دل وويق ع وون اإلخ ووارات القنص وولية
والوص ووول " القنصو ووليات حيو وودد قواع وود اإلخ و ووار القنصو وولي ويق وودم رقو ووم هو ووا ف مج وون ةلبو و للحصو ووول
علا املساعدة(.)19
وضع حد للتمييزا مبا يف ذلك التمييز على أساس العرق ونوع اجلنس والديم؛ ولرائم الكراهية
 113و 124-118و 125و 126و 130و 131و 135-133و 132و 136و 138و 140و142

التوصو وويات
و 144و 147و 150و 153و 163-158و 224و 226و 229و 308و321

 -20ظرر قوان الولايت والقوان الظادية يوع أإومجال التمييوز العنصوري .وحيرور التمييوز علوا
أسا اجلنس والدين يف معرم برامج العمل والتعليم ،ويف يع املراف العامة واملعامقت السوقية(.)20
 -21وجيرم التسبس يف أفعال العنف أو حلاق الضرر ابألإخا أو املمتلمجات أو التحوري علوا
ذل و ( .)21و مج وون للحمجوم ووة أن قي وود اخل وواب ال ووذي يقص وود التس ووبس يف أعم ووال خارج ووة ع وون الق ووانون،
أو حيتمل أن يقود " ذل  ،و مجنها أن متنع فالتهديدات احلقيقيةف بل أا متنعها( .)22والسلول املتعلو
ابخل اب الذي يشمجل مضايقة أو ختويفا هو اآلخر قري قانوحل(.)23
 -22ولوودى احلمجومووة الظاديووة للووولايت املتحوودة ومعرووم الووولايت ق ووان تعل و ورائم المجراهي ووة.
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
العديوود موون الووولايت ،قووان موضوووعية جلورائم المجراهيووة .وختتووار ولايت قضو ائية أخوورى شووديد العقوبووة
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
وقريهووا موون اجلورائم اخل وورية( .)24و شوومل قوووان جورائم المجراهيووة أيضووا التهديوود ابر مجوواب سوولول عنيووف.
GE.20-10695
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و قحو و و و ارة العو و وودل بقو و وووة القضو و ووااي الو و و ن و و وووي علو و ووا جو و ورائم كراهيو و ووة ،و قو و وودم قاريرهو و ووا السو و وونوية
ع و وون حص و وواءات ج و ورائم المجراهي و ووة معلوم و ووات هام و ووة " س و وول ات نف و وواذ الق و ووانون س و وواعد يف ممجافح و ووة
هذه اجلرائم(.)25
 -23وم ووع ذل و  ،ل جت وورم ال ووولايت املتح وودة أن وواع المج ووقم أو الس وولول التعب ووريي أو املنش ووورات ال و
جي وودها اآلخ وورون مس وويئة أو ض ووارة للغاي ووة .ول مج وون ياي ووة احل و يف المج ووقم والنش وور و مج وووين اجلمعي ووات
و قوود اللتماسووات موون أجوول النتصوواي موون املرووامل ذا كووان بممجووان احلمجومووة معاقبووة األف وراد بسووبس
اختقي اآلراء  ،أو كان بممجاأا حرر المجقم علا أسا مضمون أو وجهة نرور املتحودة .وأكودت
وواكم ال ووولايت واحمل وواكم الظادي ووة عل ووا ال وودوام أن حر وور التعب ووري ال ووذي فرض و احلمجوم ووة يتع ووار م ووع
احلماية القوية حلقوق الفرد ،وا يف ذل حرية التعبري والدين للجميع.
 -24و وووفر القووان واملمارسووات الدسووتورية والتشوريعية يف الووولايت املتحوودة يايووة قويووة وفعالووة موون
التمييز القائم علا العرق ،واجلنس ،والودين ،واألصول القوومي ،واإلعاقوة مون جانوس الوكوالت احلمجوميوة
علوا يووع املسووتوايت وموون جانووس اجلهووات الفاعلووة اخلاصووة .وجتيووز القووان الظاديووة وقووان الووولايت
والقوان القبلية لألفراد واحلمجومات اختاذ دابري فعالة ملمجافحة العنف والتمييز( .)26و قع مسؤولية نفواذ
القوان الظادية املتعلقة ومجافحة التمييز علوا عوا و ارة العودل والوكوالت الظاديوة األخورى وكوذل
اجلهات الفاعلة اخلاصة( .)27و ب قوان ممجافحة التمييز علا مستوى الدولة من قبل املدع العام
للو و ووولايت ووكو و ووالت نفو و وواذ القو و ووانون األخو و وورى علو و ووا مسو و ووتوى الو و ووولايت واملسو و ووتوى احمللو و ووي ،واجلهو و ووات
الفاعلة اخلاصة.
 -25واحلريوة الدينيوة ممجفولوة ووجوس قوانون الوولايت والقوانون الظوادي ،ويايوة احلريوة الدينيوة هووي
مس لة ذات أولوية عليا .وكما أوضي الرئيس ،فحيمي القانون الظادي حرية األموريمجي ومنرموا م يف
ممارسة الدين واملشاركة المجاملة يف احلياة املدنية دون دخل ل مربر لو مون جانوس احلمجوموة الظاديوةف،
وفستحدم السل ة التنفيذيوة لو احلمايوة و نفوذهاف( .)28ويف أيلول/سوبتمرب  ،2019وضوع الورئيس احلريو ة
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
السياسة ،اختذت السل ة التنفيذية الظادية عدة جراءات مؤخرا حلماية احلرية الدينية .وبناء علا األمر
التنفي ووذي الص ووادر يف  6ش ورين األول/أكت وووبر  ،2017أص وودر النائ ووس الع ووام م ووذكرة بش و ن ياي ووة احلري ووة
الدينية يف القانون الظادي وج يع اإلدارات والوكالت التنفيذية الظادية يف سعيها ألداء واجبا وا
ب ريقة تس مع ياية احلرية الدينية( .)29وقدمت و ارة العدل أيضوا قوارير مووجزة وبيوا،ت ابملصوا يف
العدي وود م وون القض ووااي ل وودعم م الب ووات احلري ووة الديني ووة ،وه ووي ممارس ووة من ووت عل ووا م وودى الس وونوات ال ووثقة
املاضية( .)30وقد أدى التزام و ارة العدل بنفواذ القووان الظاديوة املتعلقوة ورائم المجراهيوة بشومجل صوارم،
وا يف ذل مقاضاة املدعا عليهم الذين خ وا للهجمات علوا املعابود اليهوديوة أو نفوذوها " يايوة
الزعموواء ال ووديني ودور العب ووادة م وون التهديوودات وأفع ووال العن ووف ال و ير مجبهووا األف وراد .واخت ووذت وك ووالت
و دارات نفيذيو ووة أخو وورى أيضو ووا جو وراءات حلمايو ووة احلريو ووة الدينيو ووة .وعملو ووت السو وول ة التنفيذيو ووة الظاديو ووة
علا ياية ح األمريمجي يف اإل ان وممارسة إعائرهم الدينية ول زال ظمي هذا احل ( .)31ويف حزيران/
يوني  ،2020وقع الرئيس علا أمر نفيذي بش ن النهو ابحلرية الدينية الدولية ،لتعزيز الحدام العاملي
هلذا احل ( .)32وعقوة علا ذل  ،أنش ت الولايت املتحدة أول ظالف دويل مون نوعو مون أجول احلريوة
الدينية الذي يروج هلذا احل األكثر أمهية من ب يع احلقوق ،وهو يضم أكثر من ثقث دولة عمول
علا اربة الض هاد الدير يف يع أحناء العامل(.)33
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ليم -العدالة اجلنائيةا والعنف ضد املرأةا واالجتار ابلبشر
عقو ررة اإلعررداًا والسررجم املن ررد دون حممكانيررة اإللررال املشرررواا والسررجم املن ررد ل حرردا دون
حممكانية اإللرال املشروا

التوصيات

 51و 180و 194و 198-195و 199و 200و 234و292

 -26هنووال نقوواي قوووي يف الووولايت املتحوودة عوون اجلانووس األخققووي لعقوبووة اإلعوودام وعدالو ة عمليووة
ص وودار العقوب ووة .ويف الوق ووت ال وراهن ،وج وود وواحل وعش وورون ( )28ولي ووة وحمجوم ووة اظادي ووة جتي ووز عقوب ووة
اإلعوودام؛ واثنتووان وعشوورون ( ) 22وليووة مووع مقاةعووة كولومبيووا ل جتيووز هووذه العقوبووة؛ وقوود فوور حمجووام
ثقة ولايت ( )3جتيز عقوبة اإلعدام وقفا اختياراي لتنفيذ أحمجام اإلعدام.
 -27وجييز القانون الظادي فر عقوبة اإلعودام قوانو ،فيموا يتعلو ورائم وددة شومل ،يف لوة
أمووور ،القتوول؛ وج ورائم عنووف أخوورى اتلفووة (مثوول اإلرهوواب ،أو الخت وواي ،أو احلوورق العموود ،أو سوورقة
السيارات) ذا أفضت " الوفاة ،وار مجبت يف حالة عقلية يقتضيها القانون؛ واخليانة ال وفقا للدستور
فل تمجووون سوووى موون إوون احلوورب ضوود ةالووولايت املتحوودة  ،أو الوقوووي " جانووس أعوودائها وموود يوود
الع ووون وال وودعم هل وومف؛ والتجس ووس يف وق ووت احل وورب أو ال ووذي يفض ووي " مقت وول عمي وول لل ووولايت املتح وودة
أو حلاق الضرر ابألسلحة المجربى أو ابلنرم الدفاعية( .)34ويف الولايت ،ختصب عقوبة اإلعدام للقتول
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
ختضووع ملراجعووة مجمووة السووتئناي علووا مسووتوايت متعووددة .و وونب القووان الظاديووة وقووان الووولايت
علووا أن خيضووع أي حمجووم ابإلعوودام ،بعوود النتهوواء موون املراجعووة القضووائية ،وقبوول نفيووذه ملراجعووة السوول ة
التنفيذية (الرئيس أو احلاكم)(.)35
 -28ويف متو /يوليو  ،2019أوعووز النائووس العووام للممجتووس الظوادي للسووجون بتحديوود موعوود لتنفيووذ
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
اإلج وراءات القانونيووة يف اللحرووة األخوورية ،أعوودم ثقثووة يف متو /يولي و  2020وهووم دانيووال لووويس يل ،وهووو موون
دعوواة فوووق البووي  ،وكووان قوود قتوول أسوورة ممجونووة موون ثقثووة أفوراد ،ووون فوويهم فتوواة يف الثامنووة موون عمرهووا؛
وويسلي يرا بوركي ،الذي اقتصس بعنف فتاة بلغ من العمر  16عاما وقتلها ،مث قام بتق يوع أوصواهلا،
وحرقه ووا وألق ووا ثته ووا يف برك ووة للص ووري الص ووحي؛ وداس وون يل ه ووونمجن ،ال ووذي قت وول س ووة أإ ووخا -
رجقن كا ،يعتزموان اإلدلء بشوهاد ما ضوده يف قضوية اجتوار ابملخودرات ،وأم وحيودة عاملوة موع ابنتيهوا
البو ووالغت مو وون العمو وور عشو وور سو وونوات وسو ووت سو وونوات .ومو وون املقو وورر عو وودام ليزمونو وود ميتشو وول يف  26آب/
أقس س  ،2020بعد أن حمجم علي ابإلعدام ل عن حن املوت جدة بلغ مون العمور  63عاموا و جبوار
حفيد ا البالغة من العمر سع سنوات علا اجللو انس جثة جد ا اهلامدة وقياد ما ملسافة داوا
مووا ب و  30و 40موويق قبوول أن يووذبي الفتوواة ،وحي ووم جمتهووا حبجووارة ووزن  20رةووق ويق ووع بعوود ذل و
رأسوي وأيوودي الضووحيت ويوودفن األجوزاء املق عوة .وموون املقوورر يف  28آب/أقسو س  2020عوودام كيووث
دوين نيلسون ،الذي اخت ف فتاة بلغ من العمر  10سنوات وهي تزجل أمام منزهلا ،واقتصبها وخنقها
بسل حن املوت يف الغابة خلف حدى المجنائس.
 -29وجتيز احلمجومة الظادية والولايت الثماحل والعشرون ( )28ال سومي بعقوبوة اإلعودام أيضوا،
رهنو ووا بقيو ووود صو ووارمة (مثو وول حمجو ووم صو ووادر ابإل و وواع عو وون هيئو ووة احمللفو و ) ،فو وور عقوبو ووة السو ووجن املؤبو وود
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دون ممجانية اإلفراج املشروط .ومن ب الوولايت اإلثر والعشرين ( )22ال ل سمي بعقوبة اإلعدام،
جتيز حدى وعشرون ( )21ولية مع مقاةعة كولومبيا فر عقوبة السوجن املؤبود دون ممجانيوة اإلفوراج
املشروط .ول سمي ألسمجا ل بعقوبة اإلعدام ول ابلسجن املؤبد دون اإلفراج املشروط.
 -30وق وود أص ووبحت األحمج ووام اإللزامي ووة ابلس ووجن املؤب وود دون ممجاني ووة اإلف وراج املش ووروط لألح ووداة
االفوة للدسووتور يف الووولايت املتحودة منووذ صوودور قورار احملمجمووة العليووا األمريمجيوة يف عووام  2012يف قضووية
ميلر ضد ألابما.
 -31وألن الولايت املتحدة هورية اظادية ،ف ن القرارات املتعلقة بلغاء عقوبة اإلعودام واألحمجوام
ابلس و ووجن املؤب و وود دون ممجاني و ووة اإلف و وراج املش و ووروط ن و وودرج ،يف حال و ووة اجل و ورائم الظادي و ووة ،يف اختص و ووا
المج ووونغر  ،ويف حالو ووة يو ووع اجلو ورائم األخو وورى ،يف اختصو ووا اهليئو ووات التشو وريعية للو ووولايت أو الشو ووعس
نفس ( .)36وظتفا اكم الولايت واحملاكم الظادية بدور نشط يف ضمان حوة يوع أإومجال احلمايوة
اإلجرائية الق مة ملن يدانون رائم يعاقس عليها ابإلعدام أو حيمجم علويهم ابلسوجن املؤبود دون ممجانيوة
اإلفراج املشروط(.)37
التحقيقاتا وحمصدار األحكاًا واالحتجاز

التوصيات

 213و 218و 260و 235و 236و 274و 275و 279و281

سووعا الووولايت املتحوودة " ضوومان أن عموول أنرمووة العدالووة ميووع مسووتواي ا علووا مسووتويي
-32
ال ووولايت واملس ووتوى الظ ووادي بش وومجل ع ووادل وفع ووال للجمي ووع .ويف ك ووانون األول/ديس وومرب  ،2018وق وع
الرئيس رامس علا ما يسما بقانون اخل وة األو"( )38ليصبي قانو ،،وهو أهم جوراء اظوادي إلصوقا
العدالة اجلنائية منذ عدة عقود( .)39وأإار الرئيس يف عوام  " 2019أن فهوذا التشوريع قود أصولي قووان
صوودار األحمجووام ال و أضوورت بشوومجل خوواةع وقووري متناسووس وجتمووع األم وريمجي املنحوودرين موون أصوول
أفريقووي .و ووني قووانون اخل وووة األو" اجملوورم قووري العنيف و فرصووة العووودة " اجملتمووع كم وواةن منتج و
ملتزم ابلقانون .واآلن ،سري الولايت يف يع أحناء البلد علا منوال قياد ناف(.)40
 -33و ووني قووانون احلقوووق املدنيووة لألإووخا املووودع يف املؤسسووات و ارة العوودل أدوات للتحقيو
يف أوضاع السجون واألوضواع يف املؤسسوات العاموة األخورى و صوحيحها حيثموا يوجود سوبس لقعتقواد
ابحتم و ووال وج و ووود من و ووط أو ممارس و ووة حلرم و ووان األف و وراد م و وون حق و وووقهم الدس و ووتورية .وعل و ووا س و ووبيل املث و ووال ،يف
نيس ووان/أبريل  ،2019أعلن ووت و ارة الع وودل أأ ووا وج وودت س ووببا وجيه ووا لقعتق وواد أبن الر ووروي يف س ووجون
ألابم ووا للرج ووال نته و التع ووديل الث ووامن للدس ووتور األمريك ووي ألأ ووا مل وووفر ظروف ووا آمن ووة ول ض وومن ياي ووة
السووجناء موون العنووف فيمووا بو السووجناء والعتووداء علوويهم جنسوويا موون السووجناء اآلخورين .وقوودمت و ارة
العدل " ولية ألابما خ ارا خ يا يتضمن احلقوائ الداعموة هلوذه الروروي املزعوموة واحلود األد مون
الت وودابري العقجيو ووة الق مو ووة ملعاجلتهو ووا( .)41ويف متو /يوليو و  ،2020خلصو ووت و ارة العو وودل " نتو ووائج مماثلو ووة
فيما يتعل ابإلفراط يف استخدام القوة يف سجون ألابما(.)42
العنف املسلح

التوصيات

233-230

 -34حيمووي التعووديل الثوواحل لدسووتور الووولايت املتحوودة حو الفوورد يف امووتقل األسوولحة ويلهووا ،رهنووا
ب ووبع أن وواع احلر وور ال و ة ووال أم وودها مث وول ل و ال و ظر وور حي ووا ة اجمل وورم األس وولحة الناري ووة أو القي ووود
املفروضووة علووا يوول األسوولحة الشووديدة اخل ووورة وقووري العاديووة( .)43ولووذل فو ن لوودى احلمجومووة الظاديووة
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وحمجومات الوولايت واحلمجوموات احملليوة كلهوا قودرات ودودة مون حيوث كيفيوة نرويم األسولحة الناريوة.
وابإلضافة " ذل  ،ف ن احل يف امتقل األسلحة ويلها منصو علي يف دسا ري أربع وأربع ()44
ولية ،مما قد حيد بدرجوة أكورب مون اإلجوراءات الرمسيوة علوا مسوتوى كول وليوة .ويف الوقوت الوذي ودعم
فيهووا الووولايت املتحوودة حو األفوراد يف يوول األسوولحة الناريووة بشوومجل قووانوحل ،ف أووا بووذل جهووودا متنوعووة
لضمان مقحقة اجملرم  ،ول سيما الذين يستخدمون األسلحة النارية يف ار مجاب جرائمهم ،ومعاقبتهم
بعقوابت تناسس مع جرائمهم.
 -35ومنووذ عووام  ،2001نفووذت و ارة العوودل مشووروع األحيوواء اآلمنووة ،الووذي جيمووع بو أجهووزة نفوواذ
القووانون واجملتمعووات الو ختوودمها للحوود موون ج ورائم العنووف وجعوول األحيوواء أكثوور أمووا .)44(،وقامووت و ارة
العدل بتفعيل مشروع األحياء اآلمنوة يف عوام  2017كجوزء مون ركيزهوا املتجودد علوا اسوتهداي اجملورم
العنيف و  ،ووون فوويهم أولئ و الووذين ير مجبووون العنووف املسوولي ،و وجي و يووع ممجا ووس املوودع العووام يف
ال ووولايت املتح وودة " العم وول يف إ وراكة م ووع أجه ووزة نف وواذ الق ووانون عل ووا املس ووتوايت الظ ووادي ومس ووتوى
ال ووولايت واملس ووتوي احملل ووي والقبل ووي وم ووع اجملتم ووع احملل ووي لوض ووع اس ودا يجيات فعال ووة و لي ووة للح وود م وون
جرائم العنف.
 -36وأعل و وون النائ و ووس الع و ووام يف ش و وورين الث و وواحل/نوفمرب  2019عو و ن ة و ووقق مش و ووروع فق و ووارداينف
( )Project Guardianوهو مبادرة جديدة دي " احلد مون العنوف املسولي و بيو قووان األسولحة الناريوة
الظادية يف يع أحنواء الوبقد .ويسوتند نفيوذ مشوروع الغوارداين " سوة مبواد وهوي ( )1نسوي املقحقوة
القضووائية ،و( )2نفوواذ نرووام التحقو موون املعلومووات األساسووية ،و( )3ظسو بووادل املعلومووات ،و( )4نسووي
)
الستجابة حلالت نمجار الصحة العقلية ،و( )5نسي املعلومات الستخبارا ية املتعلقة ابألسلحة النارية(. 45
العنف ضد املرأة

التوصية

255

سعا الولايت املتحدة " احلفاظ علا سقمة النساء والفتيات ويايتهن و ؤيد بقووة ودابري
-37
القض وواء عل ووا العن ووف ض وودهن .وق وودمت ال ووولايت املتح وودة اس ودا يجيتها بش و ن امل ورأة والس ووقم واألم وون
( )WPS Strategyيف حزيران/يونيو و  .)46(2019و سو ووتجيس اسو ودا يجية املو ورأة والسو ووقم واألمو وون لقو و انون
املو ورأة والسو ووقم واألمو وون لعو ووام  ،2017الو ووذي وقعو و الو ورئيس رامو ووس ليصو ووبي قو ووانو ،يف  6ش و ورين األول/
أكت وووبر  .)47(2017وه ووذا الق ووانون ه ووو أول ش وريع م وون نوع و عل ووا الص ووعيد الع وواملي ،وه ووو ق ووانون جيع وول
الولايت املتحدة أول بلد يف العامل لدي قانون إامل ملنوع العنوف ضود املورأة والتخفيوف منو والفصول يف
قض وواايه علو ووا الص ووعيد الو وودويل .وم ووا فتئو ووت الو ووولايت املتح وودة و وودافع دفاع ووا قو ووواي ع وون النسو وواء والرجو ووال
وأةفوواهلم ،وه ووي املم ووول الرئيس ووي لل وربامج ،يف ال ووداخل واخلووارج عل ووا ح وود س وواء ،ال و رم ووي " ظس و
صحة وكرامة ورفاه النساء وأةفاهلن وأسرهن.
 -38وي وووفر ممجت ووس و ارة الع وودل املع وور ابلعن ووف ض وود امل ورأة قي ووادة اظادي ووة يف و ووال نمي ووة الق وودرات
الوةنية للحد من العنف ضد املرأة ،و قامة العدل و عزيز اخلدمات لضحااي العنف العائلي ،والعنوف يف
اللقاءات الغرامية ،والعتداء اجلنسي ،وامل اردة .ويف عام  ،1994أقر المجونغر قانون العنف ضد املرأة
اعدافوا ط وورة اجلورائم املر ب وة ابلعنووف العوائلي والعتوداء اجلنسووي وامل واردة .ويتووو" ممجتوس و ارة العوودل
املعر ابلعنف ضد املرأة الذي أنشوع يف عوام  1995دارة املسواعدات املاليوة والتقنيوة للمجتمعوات احملليوة
يف يع أحناء البقد ال عمل علا وضع برامج وسياسات وممارسات دي " أاء العنف العائلي،
والعنووف يف اللقوواءات الغراميووة ،والعتووداء اجلنسووي ،وامل وواردة .ويوودير املمجتووس بورامج املووني القائمووة علووا
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الصيغ واملني التقديرية ،ال أنشئت ووجس قوانون العنوف ضود املورأة والتشوريعات القحقوة ،والو ودعم
اجلهود الرامية " قد اخل دمات للضوحااي ومسواءلة اجلنواة مون خوقل عزيوز اسوتجابة وتمعيوة منسوقة.
و ووني التمويوول للحمجومووات احملليووة وحمجومووات الووولايت واحلمجومووات القبليووة ،واحملوواكم ،واملنرمووات قووري
الرحبيوة ،واملنرمووات اجملتمعيووة ،واملوودار الثانويووة ،ومؤسسووات التعلوويم العووايل ،والتحالفووات علووا مسووتويي
الولايت واملسوتوى القبلوي .و سوتخدم املوني يف يئوة ردود فعالوة للتصودي للعنوف ضود املورأة مون خوقل
أنش و ة شوومل اخلوودمات املباإوورة ،والتوودخل يف األ مووات ،و وووفري مسوومجن انتقووايل ،واملسوواعدة القانوني ووة
للضوحااي ،وظسو احملواكم ،والتوودريس املقودم " موووظفي نفواذ القووانون ومووظفي احملوواكم .ومنوذ نشوواء،
ممجتس و ارة العدل املعر ابلعنوف ضود املورأة ،قودم أكثور مون  8,1مليوار دولر يف إومجل موني وا فاقوات
عاونية وأةل أجا متعدد األوج لتنفيذ قانون العنوف ضود املورأة .و ن بورامج موني ممجتوس و ارة العودل
املعوور ابلعنووف ضوود امل ورأة عموول موون خووقل قامووة إ وراكات علووا مسووتوى الووولايت ،واملسووتوي احمللووي
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
حياة آمنة وصحية ،مع متمج اجملتمعات احمللية يف الوقت نفس من اسبة اجلناة علا عنفهم.
 -39ويدير ممجتس و ارة العدل املعر ابلعنف ضود املورأة بور،مج املوني للحود مون العتوداء اجلنسوي،
والعن ووف الع ووائلي ،والعن ووف يف اللق وواءات الغرامي ووة وامل وواردة يف احل وورم اجل ووامعي ،ال ووذي ي وودعم مؤسس ووات
التعلويم العوايل يف نفيووذ اسوتجاابت إوواملة ،ومنسوقة جلورائم العنووف يف احلورم اجلووامعي( .)48ويودعم بوور،مج
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
يف ال قضااي ال ن وي علا مثل هذه اجلرائم املر مجبة يف احلرم اجلامعي ،وهي شمل قامة إراكات مع
هيئ و و ووات العدال و و ووة اجلنائي و و ووة احمللي و و ووة وخ و و وودمات الض و و ووحااي اجملتمعي و و ووة ،و و و وووير و عزي و و ووز ب و و ورامج التثقي و و ووف
والتوعية الوقائية.
 -40ويف عووام  ،2013أنشو ت و ارة األموون الوووةر ولسووا علووا ن وواق الوكالووة ملمجافحووة العنووف ضوود
املورأة موون أجوول نسووي جهووود الووو ارة الراميووة " وقووف اجلورائم املر مجبووة ضوود املورأة وضوومان اإلدارة الفعالووة
للقوان الرامية " منع العنف ضد املرأة .ويف عام  ،2016وافقت الوو ارة علوا منحوة قودرها  9,2مليوون
دولر أمريمجي من و ارة العدل وو ارة اإلسمجان والتنمية احلضرية من أجل وفري السمجن املستقر لضحااي
العن ووف الع ووائلي املص وواب بف ووريو نق ووب املناع ووة البشو ورية/اإليد  ،و ة ووقق مب ووادرة البح ووث والتقي وويم يف
عام  2016لوضع منوذج جملموعة دعم األقران.
 -41ويف ع ووام  ،2016أص وودرت و ارة اإلس وومجان والتنمي ووة احلض ورية وجيه ووات بش و ن الق ووان احمللي ووة
املتعلقة ابإل عاج ال قود وؤدي ووجوس أحمجوام قوانون اإلسومجان العوادل " التمييوز ضود الناجيوات مون
العن ووف الع ووائلي واألإ ووخا اآلخ ورين ال ووذين حيت وواجون " خ وودمات ال ووار  .وأص وودرت ال ووو ارة قواع وود
أائيوة ووجووس قوانون ممجافحووة العنووف ضود املورأة لعووام  ،2013وهوي عووز يايووة السومجن لضووحااي العنووف
العائلي ،والعنف يف اللقاءات الغرامية ،والعتداء اجلنسي ،وامل اردة(.)49
االجتار ابلبشر

التوصيات

 262و 266-264و 273-268و328

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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وممجافحووة الجتووار ابألإ ووخا  .ووق وع ال ورئيس رام ووس علووا سووعة نص ووو ش وريعات ملمجافحووة الجتو ار
ابلبشر لتصبي قانو ،،وا يف ذلو قوانون عوادة قورار يايوة ضوحااي الجتوار ابلبشور لعوام  ،2017وقوانون
فريدري دوقق املتعل بعادة قرار منع الجتار ابلبشر وياية الضحااي لعام  ،2018وقانون السوماا
للولايت والضحااي ومجافحة الجتار ابألإخا ألقرا الستغقل اجلنسي عرب اإلندنت لعام ،2017
وقانون وضع حد للتساهل مع املتجرين ابلبشر ألقرا الستغقل اجلنسي لعام .2017
 -43واحتفل الرئيس ابلذكرى العشرين لقانون ياية ضحااي الجتار ابلبشر التارخيي أثناء القمة ال
عقدت يف البيت األبي بش ن ممجافحة الجتار ابلبشور يف  31كوانون الثاحل/ينواير  .2020وخوقل هوذه
القمة ،وقع الرئيس علا األمر التنفيذي بش ن ممجافحة الجتار ابلبشر واستغقل األةفال عرب اإلندنت
يف الولايت املتحدة ،مما يعز التصدي لقجتار ابلبشر علا املستوى الظادي(.)50
 -44ويف السو وونة املاليو ووة  ،2019رفعو ووت و ارة العو وودل  220دع و وووى قضو ووائية بش و و ن الجتو ووار ابلبش و وور،
ووجه ووت ل ووائي ا ووام "  343إخص ووا مش ووتب ف وويهم ،وحص وولت عل ووا دا،ت عل ووا املس ووتوى الظ ووادي
ضد  475إخصا من املتجرين .ويف السنة املاليوة  ،2019قودم ممجتوس املسواعدة القضوائية التوابع ملمجتوس
بورامج العودل جووائز بقيموة زيود عون  100مليوون دولر لوربامج الجتوار ابلبشور ،ووا يف ذلو الوربامج الو
وووفر وموعووة إوواملة موون اخلوودمات املباإوورة لضووحااي الجتووار ابلبشوور .ويف السوونة املاليووة  ،2019سوواعدت
ب ورامج ممجت ووس ض ووحااي اجلر ووة  8 375ض ووحية وق وودمت الت وودريس " أكث وور م وون  82 000مه وور لتحدي وود
ومساعدة ضحااي الجتار بشمجل أفضل .ويف السنة املالية  ،2019مول ممجتس ضحااي اجلر ة ،ابلشراكة
م ووع ممجت ووس املس وواعدة القض ووائية ،م ووا وموع و  15فرق ووة عم وول لنم وووذج س وون للتع وواون يف و ووال الجت ووار
ابلبشوور .ويف السوونة املاليووة  ،2019واصوولت و ارة العوودل السووتثمار يف األحبوواة لت وووير معوواري وأدوات
جديدة ملمجافحة الجتار ابلبشر بفعالية أكرب(.)51
 -45وحووددت املمجا ووس املعنيووة بنفوواذ قووان اهلجوورة واجلمووارل وبجوراء التحقيقووات املتصوولة ابألموون
الوةر التابعة لو ارة األمن الووةر  428إخصوا مون ضوحااي الجتوار ابلبشور وسواعد م وفتحوت 1 024
قضووية جنائيووة تعلو ابلجتووار ابلبشوور يف السوونة املاليووة  2019وأبلغووت عوون  2 197حالووة اعتقووال جنووائي،
و 1 113م ووة جنائي ووة موجه ووة يف ل ووائي ا ووام ،و 691م ووة جنائي ووة يف دا،ت عل ووا املس ووتوى الظ ووادي
ومس و و و ووتوى الولي و و و ووة واملس و و و ووتوى احملل و و و ووي( .)52وواص و و و وولت و ارة الص و و و ووحة واخل و و و وودمات اإلنس و و و ووانية متوي و و و وول
منرمووة قووري حمجوميووة إلدارة خووط سوواخن وةوور لقجتووار ابلبشوور .ويف السوونة املاليووة  ،2019لقووا اخلووط
الساخن  136 990ممجامل ة ورسائل نصية ورسائل دردإة ونصوائي عورب اإلندنوت ورسوائل بريود لمجودوحل،
وحدد  11 852حالة تملة لقجتار ابلبشر ،وقدم املوارد واإلحالت اخلاصة ابلرعاية "  3 828ضحية
من الضحااي احملتمل (.)53
 -46و قووود و ارة النقوول وممجتووس اجلمووارل ويايووة احلوودود التووابع لووو ارة األموون الوووةر مبووادرة الووربق األ رق
( ،)Blue Lightning Initiativeوهي عنصر مون عناصور احلملوة الزرقواء الو نرمهوا و ارة األمون الووةر والو
جيووري يف ةاره ووا وودريس موووظفي خ وووط ال وريان علووا ظدي وود املتج ورين وضووحااي الجت ووار ابلبش وور احملتمل و ،
و ب ووقج أجه ووزة نف وواذ الق ووانون الظادي ووة بش وومجوكهم .وح وون اآلن ،ج وورى وودريس أكث وور م وون  100 000موظ ووف
يف ق اع ال ريان من خقل مبادرة الربق األ رق ،ول زال أجهزة نفاذ القانون تلقا معلومات مفيدة يف
هذا الش ن(.)54
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 -47ويف السونة املاليووة  ،2019وافو ممجتووس خوودمات املواةنوة واهلجوورة األمريمجيووة التووابع لووو ارة األموون
ال وووةر عل ووا  500ةل ووس للحص ووول عل ووا وض ووع ق ووري امله وواجرين لض ووحااي أإ وومجال إ ووديدة م وون الجت ووار
ابلبشر ،وواف علا  491ةلبا ألفراد أسرهم املؤهل .
 -48ويف السوونت املوواليت  2018و ،2019قامووت مراكووز وودريس موووظفي نفوواذ القووانون الظووادي
و ارة األموون الوووةر بتوودريس أكثوور موون  5 500موظووف موون موووظفي نفوواذ القووانون الظووادي موون خووقل
براوهووا التدريبيووة األساسووية يف وووال مؤإ ورات الجتووار ابلبشوور( .)55وقوود وضووعت مراكووز وودريس موووظفي
نفوواذ القووانون الظووادي بر،وووا متهيووداي للتوودريس علووا التوعيووة ابلجتووار ابلبشوور مد و يوووم واحوود لصووا
وكووالت نفوواذ القووانون الظاديووة ،ووكووالت الووولايت ،والوكووالت احملليووة ،والقبليووة ،شوودي قوور الوووعي
وؤإرات الجتار ابلبشر لصا األوساط األوسع ن اقا املعنية بنفاذ القانون(.)56
/

 -49وقدم ممجتس الشؤون اهلندية التابع لو ارة الداخلية خدمات خاصة ابلضحااي "  13قبيلوة يف
وووال المجشووف عوون الجتووار ابلبشوور يف منوواة اهلنووود والتصوودي ل و  .ومولووت و ارة العموول عوودة مشوواريع
ملمجافحة العمل القسري ،وا يف ذل مشروع بقيمة  2مليون دولر أمريمجي مد أربع سنوات ،ملمجافحة
العموول القسووري والجتووار ابلبشوور يف سلسوولة وريوود المجاكوواو وق اعووات أخوورى يف قووا ،،ومشووروع جديوود
بقيمة  5مقيو دولر أمريمجوي مد و أربوع سونوات ملمجافحوة العمول القسوري والجتوار ابلبشور علوا سوفن
الصوويد يف ندونيس وويا والفلب و  .وأص وودرت و ارة العم وول أيض ووا سلس وولة المتث ووال :أدوات العم وول لقمتث ووال
العمووايل يف سقسوول التوريوود العامليووة ،وهووو بي و للهووا ف احملمووول والويووس يوووفر للشووركات واجملموعووات
الصووناعية رإووادات عمليووة حووول كيفيووة ظديوود اوواةر العموول القسووري يف سقسوول التوريوود اخلاصووة شووا،
والتخفيف من النتهاكات أو يسري جياد حل هلا( .)57والشركات ال ب أنرمة المتثال أقل عرضوة
خل ر استرياد السلع املصنعة ابستخدام العمل القسري ووا خيالف القانون األمريمجي.
 -50وأصدر ممجتس رصد وممجافحة الجتار ابألإخا التابع لو ارة اخلارجية األمريمجية آخر قرير
عن الجتار ابألإخا يف حزيران/يوني  ،2020ويف هذا التقرير ،جتري الولايت املتحدة قييموا إوامق
ملووا قوووم ب و احلمجومووات يف يووع أحنوواء العووامل ملمجافحووة هووذه اجلر ووة( .)58و قريوور الجتووار ابلبشوور هووو أداة
ل قدر بثمن ستخدمها الولايت املتحدة لتسليي أنفسنا وصدر ألحدة املعلوموات ولتوجيو أعمالنوا
علا الصعيدين احمللي واخلارجي.
التثقيف والتدري واملشاركة اجملتمعية يف جمال حقوق اإلنسان

التوصيتان

 73و74

 -51يتجلووا اح ودام حقوووق اإلنسووان يف الدسووتور والق ووان واألنرمووة والسياسووات .و قوودم موودار
كثرية التثقيف يف وال حقوق اإلنسان ،ولدى بعضها مراكز ركز علا دراسوة حقووق اإلنسوان .ولودى
املنرموات املهنيوة وقريهوا بورامج ثقيفيوة .ويتلقوا موظفووو نفواذ القوانون ومراقبوة اهلجورة ودريبا علوا حروور
التمييووز قووري القووانوحل والتنموويط العنصووري والعرقووي .ويف عووام  ،2019استضووافت إووعبة احلقوووق املدنيووة يف
و ارة العدل وممجتس النائس العام يف الولايت املتحدة مائودة مسوتديرة حوول التحوري اجلنسوي يف ق واع
اإلس وومجان ،يف الوق ووت ال ووذي عم وول في و دائ وورة العقق ووات اجملتمعي ووة يف و ارة الع وودل م ووع اجملتمع ووات احمللي ووة
ملعاجلة النزاعات املتعلقة ابلتمييز واملسائل املماثلة.
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دال -احلق ر رروق اال تص ر ررادية وااللتماعي ر ررة والثقالي ر ررة والت ر رردا ذات الص ر ررلة؛ و ر ررااي
الشعوب األصلية والبيئة
ااي الشعوب األصلية والعنف ضد نساء الشعوب األصلية

التوصيات

 322و 323و 324و 326و 256و257

 -52أفو وراد وتمعو ووات السو وومجان األصو وولي الو ووذين يولو وودون أو يتجنسو ووون يف الو ووولايت املتحو وودة هو ووم
مواةن ووون أمريمجي ووون وس وومجان الولي ووة ال و يعيش ووون فيه ووا .أم ووا أولئ و ال ووذين ه ووم أيض ووا أف وراد يف القبائ وول
أو القورى املعودي شوا ووجوس القوانون الظووادي أو قوانون الوولايت( ،)59فلوديهم حقووق ضوافية ظووددها
ل القوان وقوان وتمعا م احمللية.
 -53و تحمل احلمجومة األمريكية املسوؤولية الرئيسوية عون دارة الوربامج الجتماعيوة الو ووفر وموعوة
متنوعة من خدمات التعليم والرعاية الصحية واخلدمات الجتماعية(.)60
 -54و وودعو القو ووان والسياس ووات عل ووا املس ووتوي الظ ووادي ومس ووتوى ال ووولايت " التش وواور م ووع
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.
 -55و عمل احلمجومة األمريكيوة بشومجل دانوب إلأواء العنو ف الوذي يوؤثر بشومجل قوري متناسوس علوا
وتمعات هنود أمريمجوا وسومجان ألسومجا األصولي  .ويف  3أاير/موايو  ،2019أصودر الورئيس راموس بيوا،
أعلن في يوم  3أاير/مايو يوما للتوعية بش ن هنود أمريمجا وسمجان ألسمجا األصلي املفقودين والقتلا،
وأعلوون أن الوكووالت الظاديووة ضوواعف جهودهووا للتصوودي جلورائم العنووف يف أراضووي اهلنووود( .)61ويشوومل
هذا العمل ظس السقمة العامة ،و وسيع ن اق فر التمويل والتدريس املتاحة ملوظفي نفاذ القانون
يف من و و وواة اهلن و و ووود ،وظس و و و زوي و و وود أجه و و ووزة نف و و وواذ الق و و ووانون ابألدوات الق م و و ووة ،مث و و وول الوص و و ووول "
قواعد البيا،ت.
 -56ويف  26شرين الثاحل/نوفمرب  ،2019وقوع الورئيس أمورا نفيوذاي بنشواء فرقوة العمول املعنيوة شنوود
أمريمجووا وسوومجان ألسوومجا األصوولي املفقووودين والقتلووا( .)62وهووذا األموور هووو تووويج للعديوود موون املناقشووات
الو اسووتمع فيهووا املسووؤولون الظوواديون مباإوورة " ممثلووي أر اهلنووود .ويشوودل النائو س العووام ابر وو يوور
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
خدمات العدالة يف الو ارة ،ورئيس اللجنة الفرعية لقضااي األمريمجي األصلي التابعة للجنة الستشارية
للنائس العام ،ومفو دارة إؤون األمريمجي األصلي يف و ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية.
 -57و تشو وواور احلمجومو ووة الظاديو ووة يف هو ووذا العمو وول كلو و مو ووع القبائو وول عو وودة مو ورات يف العو ووام بش و و ن
اإلجراءات والسياسات ال ؤثر علا القبائل أو األراضي القبلية.
انعداً املأوى

التوصية

310

 -58أدى النروام القتصووادي األمريمجوي الووذي يقووم علووا أسوا متتووع األإوخا ابحلريووة واألسوواق
احلرة " انتشال املقي من النا من براثن الفقر ،وكان منوذجا للدول األخرى .وأولئ الذين يعانون
من الفقر وقريه من املشاكل العق لية والسلوكية والصحية ال جتعلهم يصبحون بق م وى لديهم ممجانية
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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.
وعملت و ارة اإلسمجان والتنمية احلضرية وو ارة الصوحة واخلودمات اإلنسوانية وو ارة التعلويم وو ارة إوؤون
احمل ووارب الق ووداما وقريه ووا م وون الوك ووالت األعض وواء يف اجملل ووس املش وودل ب و الوك ووالت األمريمجي ووة املع وور
ابلتش وورد بش وومجل وثي و م ووع احلمجوم ووة الظادي ووة وحمجوم ووات ال ووولايت واحلمجوم ووات احمللي ووة للتخفي ووف م وون
املشاكل الشخصية والجتماعية ال ؤدي " التشورد .ويف نيسوان/أبريل  ،2020أةلو اجمللوس املشودل
ب الوكالت األمريمجية املعر ابلتشرد والوكالت الشريمجة عملية لوضع خ ة اسدا يجية اظاديوة إواملة
دثوة ملنوع التشوورد ووضوع حوود لو ابسووتخدام مودخقت واسوعة الن وواق مون أصووحاب املصولحة ومقوودمي
اخلدمات املباإرين.
 -59و ادت و ارة اإلس وومجان والتنمي ووة احلض ورية م وون خ ووقل املس ووابقات ال و نرمته ووا يف ع ووام
لوورب،مج الرعايووة املسووتمر( ،)63موون وودابري املرونووة احملليووة وعملووت علووا عزيووز قوودرة مقوودمي اخلوودمات علووا
مساعدة وموعا نا السمجانية املشردة الضعيفة بشمجل أفضل .ولزايدة العتماد علا الذات ب السمجان
املشووردين ،أ حووت و ارة اإلسوومجان والتنميووة احلضورية وودابري مرونووة جديوودة للمسووتفيدين موون املعونووة فيمووا
يتعل بت بي مت لبات املشاركة يف اخلدمات مثل التدريس علا العمل ،ورعاية الصحة العقلية ،وعقج
عاةي املخدرات بعد حصول الشخب املعر علا املسمجن بشمجل اثبت(.)64
2019

 -60و شو ووري قو ووديرات و ارة اإلسو وومجان والتنميو ووة احلضو ورية " أن التشو وورد يف يو ووع أحنو وواء الو ووولايت
املتحوودة قوود ابف و بنسووبة  11يف املائووة يف املائ ووة منووذ ع ووام  .2010و ثوول التشوورد ب و احملووارب الق ووداما
نصف ما أبلغ عن يف عام .)65(2010
 -61ودعم اجمللس الظادي املشدل ب الوكالت املعر ونوع اجلر وة و عوادة اإلدمواج ،الوذي قووده
و ارة العدل ،اجلهود الرامية " احلود مون العوودة " اإلجو رام و عوداد األفوراد إلعوادة دمواجهم يف اجملتموع
بنج وواا( .)66وأص وودر اجملل ووس املش وودل ب و الوك ووالت األمريمجي ووة املع وور ابلتش وورد أيض ووا وجيه ووات ملق وودمي
خدمات عوادة اإلدمواج ،واإلصوقحيات ،وحمجوموات الوولايت واحلمجوموات احملليوة بشو ن الوة احلوواجز
ال و عوود سووبيل السوومجن واخلوودمات املتاحووة لألف وراد الووذين لووديهم سووجقت جنائيووة والووذين أصووبحوا
بق م وى(.)67
الرعاية الصحية والتعليم

التوصيات

 124و 265و 309و 317-311و 319و327

 -62هنال نقاي كبري يف الولايت املتحدة حول أفضل السبل المجفيلة عل الرعاية الصحية اجليدة
وامليسورة التمجلفة متاحة للجميع .ويسعا بر،مج اإلعانة اإل الية خلدمات صحة األم وال فل ،فالباب
اخل ووامسف ،ال ووذي رع وواه و ارة الص ووحة واخل وودمات اإلنس ووانية " ظس و نت ووائج ص ووحة األم ،و ووا يف ذل و
معدلت العتقل الشديد ووفيات األمهات( .)68و مجن للجمهور الةقع علا بيا،ت مقيوا األداء
علووا املسووتوى الوووةر ومسووتوى الووولايت علووا املوقووع الشووبمجي لنرووام املعلومووات فالبوواب اخلووامسف .ويف
عام  ،2019منحت و ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية  351مليون دولر لدعم األسر من خقل بر،مج
ال وزايرات املنزليووة لألمهووات والرضووع واألةفووال يف مرحلووة ال فولووة املبمجوورة الووذي خيوودم األسوور ال و عووي
فيم ووا يق وورب م وون ثل ووث املقاةع ووات يف ال ووولايت املتح وودة( .)69و مج وون لل ووولايت واألق وواليم أن ص وومم ه ووذا
الوورب،مج حبيووث يناسووس الحتياجووات احملو ددة جملتمعا ووا احملليووة ،مووع وجيو اخلوودمات " اجملتمعووات الو
ووزداد فيهووا عواموول اخل وور ،مثوول حوودوة الووولدات املبمجوورة ،وابفووا و ن الرضووع عنوود الووولدة ،ووفيووات
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الرضوع .وقود بو قيويم متعوودد اجلوانوس للوورب،مج أن خودمات الوزايرة املنزليوة ووؤدي " آاثر جيابيوة علووا
األسر .وابإلضافة " ذل  ،شري النتائج " أن ايرة املنزل قد ظسن صحة األم .و دعم و ارة الصحة
واخلدمات اإلنسانية أيضا مني نشاء بر،مج الزايرات املنزليوة " األمهوات والرضوع واألةفوال يف مرحلوة
ال فولو ووة املبمجو وورة يف اجملتمعو ووات القبليو ووة( .)70ول و وزال عمليو ووات التقيو وويم جاريو ووة وسو وويعلن قريبو ووا عو وون ريو و
ةقق الرب،مج.
 -63وأيذن قانون الوقاية من وفيات األمومة لعام  .)71(2018وبادرة األموموة اآلمنوة ويعودهلا ويوسوع
ن اقها يف ةار مراكز ممجافحة األمرا والوقاية منها التابعة لو ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية ،وا يف
ذل و اإلذن بتق وود ال وودعم للجو ان مراجع ووة وفي ووات األموم ووة عل ووا مس ووتوى ال ووولايت واملس ووتوى القبل ووي،
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
الرعاي ووة الص ووحية بش و ن النت ووائج ال و توص وول ليه ووا جل ووان الس ووتعرا  .و ق وووم مراك ووز ممجافح ووة األم ورا
والوقاية منها اآلن بتمويل  25ولية لستعرا وفيات األمومة يف الولايت املتحدة(.)72
 -64ول و وزال الو ووولايت املتحو وودة ملتزمو ووة بتمجو ووافؤ الفو وور يف التعلو وويم ،وهو ووي عمو وول مو ووع الو ووولايت
واجملتمعو ووات احملليو و ة ملسو وواعدة ال و ووقب علو ووا ظقيو و النجو وواا الدراسو ووي واملهو وور .ويف عو ووام  ،2015سو وون
المجووونغر قووانون كوواا كوول ةالووس ،وهووو قووانون راجووع وأعوواد قورار قووانون التعلوويم يف املوورحلت البتدائيووة
والثانوية( .)73ويشمل دعم القانون الوولايت واجملتمعوات احملليوة السوتثمار يف بورامج ليوة مبتمجورة وقائموة
عل ووا األدل ووة؛ و وووفري وس ووائل الت وودخل وال وودعم للم وودار وال ووقب ال ووذين ه ووم يف أم ووس احلاج ووة ليه ووا؛
واحلفاظ علا وسائل ياية ال قب احملروم اقتصاداي واألةفال ذوي اإلعاقة ومتعلمي اللغوة اإلكليزيوة
وقووريهم موون ال ووقب الضووعفاء( .)74ووفقووا لقلتوزام ابملسوواواة يف احلصووول علووا التعلوويم ،موون قووري القووانوحل
حرمووان أةفووال املوودار البتدائيووة والثانويووة يف الووولايت املتحوودة موون التعلوويم علووا أسووا وضووع اهلجوورة
الفعلي أو املتصور(.)75
 -65وي وونرم ق ووانون ال ووولايت العقوب ووة البدني ووة .ويف ع ووام  ،2019أص وودرت و ارة التعل وويم دل وويق بش و ن
موارد البيئة املدرسية لآلابء واملعلم بغية وفري أداة أوسع ملساعدة اآلابء واملرب علا يئة بيئات علم
آمنوة و جيابيووة يف املدرسووة واحلفوواظ عليهوا( .)76ولوودى و ارة التعلوويم أيضووا مركوزان يقوودمان املسوواعدة اجملانيووة
وامل ووارد املتعلق ووة ابلبيئ ووة املدرس ووية لل ووولايت ،واملن وواة التعليمي ووة ،وامل وودار  ،ومؤسس ووات التعل وويم الع ووايل،
واجملتمعووات احملليووة ومهووا ( )1املركووز الوووةر لبيئووات الووتعلم اآلمنووة والداعمووة ،و( )2مركووز املسوواعدة التقنيووة
بش ن التدخقت السلوكية اإلجيابية والدعم.
املرأة والصحة

التوصيتان

 100و164

لتووزم حمجومووة الووولايت املتح وودة ،ابعتبارهووا أكوورب موواني ثن ووائي يف العووامل ل وربامج الصووحة ح ووول
-66
الع ووامل ،ب وودعم ال وربامج الص ووحية يف ي ووع أحن وواء الع ووامل ،و ووا يف ذل و اخل وودمات املنق ووذة ل ووألرواا ومس وواعدة
النساء واألةفال علا ال دهار ،ل سيما يف البلدان ال مجون فيها احلاجة " مثل هذه الرعاية أكرب.
ول وزال ال ووولايت املتح وودة عا م ووة عل ووا التزامه ووا ون ووع العن ووف اجلنس ووي امل وور بط ابلنزاع ووات و وووفري امل ووارد
والوودعم للنوواج ملعاجلووة الصوودمات وحووالت الوصووم ال و يتعرضووون هلووا كخ وووة حنووو إووفاء املتض ووررين،
فض ووق ع وون ص ووقا وتمع ووا م .وكم ووا أإ ووارت ال ووولايت املتح وودة يف مناس ووبات عدي وودة ،ل يوج وود ح و
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
التزامن ووا حبماي ووة هب ووة احلي وواة الثمين ووة يف ك وول مرحل ووة ،ب وودءا م وون احلم وول وح وون امل وووت ال بيع وويف( .)77و ووؤمن
ال ووولايت املتح وودة حب و ال وودول الس وويادي يف وض ووع قوانينه ووا اخلاص ووة حلماي ووة األجن ووة ،و وورف أي فس ووري
حلقوووق اإلنسووان الدوليووة موون إو ن أن ي لووس موون أي دولووة أن توويي ممجانيووة اإلجهووا ( .)78وكمووا قووال
ال ورئيس رام ووس :ف ن لمج وول إ ووخب  -س وواء ك ووان مول ووودا أم مل يول وود بع وود ،أو فق وريا ،أو منمج ووواب ،أو ذا
عاقة ،أو عاجزا ،أو مسنا  -قيمة مت صلةف(.)79
املساواة

اجلنس يف مكان العمل

التوصيات

 112و 114و 115و 116و117

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 "
رسووي اح ودام المجرامووة املت صوولة للم ورأة والرجوول علووا حوود س وواء ،والنه ووو وسوواواة املو رأة ،و عزيووز ه ووذه
احلقوق ويايتها.
 -68والتميي و ووز يف األج و ووور عل و ووا أس و ووا اجل و وونس ق و ووري ق و ووانوحل ووج و ووس ق و ووانون املس و وواواة يف األج و ووور
لعام  ،U.S.C 29 ،1963املادة (206د) ،والباب السابع من قوانون احلقووق املدنيوة لعوام  ،1964بصويغت
املعدلووة( .)80وظوودد اسودا يجية األموون القووومي للووولايت املتحوودة بوضوووا مسوواواة املورأة ومتمجينهووا يف يووع
أحن وواء الع ووامل ابعتباره ووا ج ووزءا ل يتج وزأ م وون أمنن ووا الق ووومي وأولوي ووة ابلنس ووبة لل ووولايت املتح وودة .ون وورى أن
الستثمار يف متمج املرأة اقتصاداي ل أتثري تابعي علا النساء والرجال واألسور واجملتمعوات احملليوة ،وهوو
عنصر رئيسي يف أجنا جتاه األمن القومي(.)81
 -69وجييز القانون األمريكي ألصحاب العمل يف الق اع اخلا  ،مني جا ة أمومة مدفوعوة األجور
ولمجن ل يشدط ذل  .وخيول قانون اإلجا ة األسرية واملرضية( )82املوظف املؤهل احلصول علا جوا ة
قوري مدفوعوة األجور ملودة  12أسوبوع عمول يف السوونة الواحودة موع احلمايوة الوظيفيوة مون أجول ولدة ةفوول
ورعاي ووة املوالي وود أو األةف ووال املتبن /األةف ووال املمجف وول ( .)83ويف  20ك ووانون األول/ديس وومرب  ،2019وق وع
ال ورئيس رامووس قووانون اإلجووا ة املدفوعووة األجوور للموووظف علووا املسووتوى الظووادي ليصووبي قووانو ،،وهووو
يو وونب علو ووا مو ووني  12أسو ووبوعا مو وون جو ووا ة األبو وووين املدفوعو ووة األجو وور ألكثو وور مو وون مليو وووحل موظو ووف مو وودحل
اظ ووادي( .)84وس ووين ب الق ووانون اجلدي وود عل ووا ج ووا ات ال ووولدات أو ح ووالت التبر/المجفال ووة ال و ظ وودة
اعتبارا من  1شرين األول/أكتوبر  2020أو بعد ذل .
تدا محاية العمال املهالريم

التوصيات

 263و 333-331و338

 -70يتمت ووع عم ووال الزراع ووة األجان ووس يف ال ووولايت املتح وودة ابحلماي ووة ووج ووس ق ووانون ياي ووة العم ووال
ال ووزراعي امله وواجرين وامل ووومسي لع ووام  .)85(1983ويقتض ووي ه ووذا الق ووانون م وون أرابب العم وول اإلفص وواا ع وون
إروط التوظيف أو حتها عند ال لس ،والمتثال لتل الشروط ،والت كد من أن عقود العمل الزراعية
مسجلة ومرخصة لدى و ارة العمل ،ودفع األجور لمجل عامل عند استحقاقها ،وموافاة العمال ببيا،ت
الوودخل والقت اعووات املفصوولة ،واإلعووقن عوون ق ووان يايووة العمووال يف موقووع العموول .ويشوودط القووانون
أيضووا أن يسووتويف السوومجن والنقوول املعووايري الظاديووة و/أو معووايري الووولايت( .)86ومنووذ عووام  ،1966خيضووع
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معروم العموال وأرابب العموول يف الق واع الزراعووي أيضوا ألحمجووام احلود األد لألجووور وحفوا السووجقت
من قانون معايري العمل العادلة ،ولمجنهم ل خيضعون ألحمجام أجور العمل اإلضايف(.)87
محاية البيئة

التوصيات

343-341

 -71لوودى الووولايت املتحوودة وكوول وليووة موون الووولايت اخلمسو سياسووات قويووة ظمجووم يايووة البيئووة.
و نشووع الق ووان الظاديووة وق ووان الووولايت آلي ووات نفوواذ حمجومي ووة وخاصووة عل ووا الس وواء ،و ت وواا س ووبل
انتصاي كبرية ضد أولئ الذين ينتهمجوأا .و تبع الولايت املتحدة أجا يوا ن ب أمن ال اقة والتنمية
القتص ووادية وياي ووة البيئ ووة( ،)88وس ووترل رائ وودة عاملي ووا يف احل وود م وون التل وووة التقلي وودي ،فض ووق ع وون ق ووا ات
الدفيئة ،مع استمرارها يف وسيع ن اق اقتصاد البلد.

هاء -األمم القومي واملسائل األخرى
املهالرون احملتجزون

التوصيات

 254-252و 306و 329و 330و 332و 333و340-338

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،
وآمنووة .وووجووس قووانون عووادة قورار يايووة ضووحااي الجتووار ابلبشوور لعووام  ،2008ينقوول األةفووال األجانووس
قري املصحوب عموما من عهدة و ارة األمن الوةر " و ارة الصحة واخلدمات اإلنسانية.
 -73وقوود إووهدت السوونوات األخوورية أ مووة نسووانية وأمنيووة  ،ووة عوون ايدة هائلووة يف عوودد األجانووس
الذين يصادي وجوودهم علوا ةوول حودود الوولايت املتحودة موع املمجسوي أو ابلقورب منهوا ،وون فويهم
األةفو ووال قو ووري املصو ووحوب  .وأتا األقلبيو ووة مو وون قوا يمو ووال وهنو وودورا والسو وولفادور ،حيو ووث يعتو وورب سو وووء
الرروي القتصادية وار فاع مستوايت العنف املعمم فعامل حافزينف مهم لمجنهما ل يشمجقن سببا
من أسباب اللجوء أو احلماية ووجس ا فاقية مناهضة التعذيس أو قريه مون ضوروب املعاملوة أو العقوبوة
القاسووية أو الق نسووانية أو املهينووة أو ووجووس القووان األمريمجيووة الو نفووذها .ويف الوقووت نفسو  ،سووهم
بعو القووان واألحمجووام القضووائية والسياسووات يف الووولايت املتحوودة  -وووا يف ذلو قووانون عووادة قورار
ياية ضحااي الجتار ابلبشر يف فعوامل اجلذبف.
 -74ونتيجو ووة لأل مو ووة ،أحالو ووت و ارة األمو وون الو وووةر منو ووذ عو ووام  2012عو ووددا متزايو وودا مو وون األةفو ووال
األجانووس قووري املصووحوب " و ارة الصووحة واخلوودمات اإلنسووانية .ومنووذ السوونة املاليووة  ،2012قفووز هووذا
العدد بشمجل كبري ،حيث بلوغ عودد اإلحوالت  13 625حالوة يف السونة املاليوة  ،2012و 24 668حالوة
يف السنة املالية  ،2013و 57 496حالة يف السنة املالية  ،2014و 33 726حالة يف السنة املالية ،2015
و 59 170حالة يف السنة املالية  ،2016و 40 810حالت يف السنة املاليوة  ،2017و 49 100حالوة يف
السنة املالية  2018و 52 000حالة يف السنة املالية .2019
 -75وملعاجلووة هووذه األ مووة ،اعتموودت الووولايت املتحوودة يف  1متو /يولي و  2019قووانون املخصصووات
اإلضووافية يف حووالت ال ووار للمسوواعدة اإلنسووانية واألموون علووا احلوودود اجلنوبيووة( ،)89الووذي يوووفر مبلغووا
ضافيا قدره  4,5مليار دولر أمريمجوي يف إومجل متويول ضوايف يف حوالت ال ووار للمسواعدة اإلنسوانية
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واألمن علا احلدود اجلنوبية للولايت املتحدة .وابإلضافة " ذل  ،سعت اإلدارة األمريمجيوة " جوراء
غيريات شريعية ملعاجلة عوامل اجلذب و " ممارسة السل ات القانونية املتاحة حاليا للحد منها(.)90
خليج غوانتاانمو

التوصيات

 239و 240و 242و 244و 246و 249و251

 -76يت لس األمر التنفيذي  13 823الصادر يف  18كانون الثاحل/يناير  ،2018بش ن ياية أمريمجوا
موون خووقل الحتجووا القووانوحل ل رهووابي  ،اسووتمرار عمليووات الحتجووا يف القاعوودة البحريووة يف خلوويج
قوانتووا،مو وووا يتفو مووع يووع القووان األمريمجيووة والدوليووة املن بقووة .ول عتووزم الووولايت املتحوودة قووقق
مراكز العتقال يف خليج قوانتا،مو.
 -77وحيتج و ووز حالي و ووا 40 ،إخص و ووا يف مراف و و الحتج و ووا األمريمجي و ووة يف خل و وويج قوانت و ووا،مو .ومن و ووذ
ع ووام  ،2015نق وول  68إخص ووا م وون خل وويج قوانت ووا،مو " بل وودان أخ وورى ،و ووا يف ذل و اإلم ووارات العربي ووة
املتحو وودة ،و ي اليو ووا ،واجلبو وول األسو ووود ،والسو وونغال ،وصو وربيا ،وعمو ووان ،وقو ووا ،،وكو ووابو فو ووريدي ،والمجويو ووت،
واململمجة العربية السعودية ،وموريتانيا.
 -78ويودع احملتجزون يف قوانتا،مو ويعاملون معاملة نسانية وفقا للقانون الساري .ومتتثل عمليات
الحتج ووا العس وومجرية األمريمجي ووة كله ووا ،و ووا فيه ووا ل و ال و جت ووري يف خل وويج قوانت ووا،مو ،جلمي ووع الق ووان
الدولي ووة واحمللي ووة الس ووارية ،و تحم وول ال ووولايت املتح وودة دي ووة كب وورية مس ووؤوليتها ع وون وووفري الرعاي ووة اآلمن ووة
واإلنسانية للمحتجزين يف خليج قوانتا،مو.
التعذي

التوصيات

 203و 210و 211و 212و 217و 247و 248و 283و 284و 286و 288و290

 -79ظرر القوان الظادية وقوان الولايت التعذيس أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الق نسانية
أو املهينة وما يتصل بذل من سوء سولول .وحيرور التعوديل الثوامن للدسوتور األمريمجوي العقوبوة القاسوية
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
اإلنس ووانية ،والعق وووابت ال و ن وووي عل ووا مع ووا،ة جس وودية ،و ووا يف ذل و التع ووذيس( .)91وظر وور األحمج ووام
املتعلقووة وراعوواة األصووول القانونيووة الوواردة يف التعووديل اخلووامس والرابووع عشوور ،يف لووة أمووور ،أي جوراء
حمجومي فيهز الضمريف ،وا يف ذل أعمال التعذيس واملعاملة القاسية( ،)92فضق عن معاقبة األإخا
دون س وواب دان ووة وفق ووا للمع ووايري املناس ووبة .ويش وومل ذل و أيض ووا الس ووتخدام املتعم وود للق وووة ق ووري املعقول ووة
موضوعيا ضد احملتجوزين الوذين ينترورون واكمتهم( .)93وي بو التعوديل الرابوع عشور كوق التعوديل علوا
سلول املوظف احلمجومي (.)94
 -80وسوونت الووولايت املتحوودة ابلت وزامن مووع دخووول ا فاقيووة مناهض ووة التعووذيس حيووز النفوواذ ،ق ووانون
نفيووذ ا فاقيووة مناهضووة التعووذيس ،18 U.S.C.،املووادة  2340ألووف ،الووذي يسوواعد علووا الوفوواء ابلتزامووات
الولايت املتحدة ووجوس املوادة  5مون ا فاقيوة مناهضوة التعوذيس .ووفقوا ملوا ونب عليو أحمجوام القوانون،
مجو وون أن خيضو ووع كو وول مو وون ير مجو ووس التعو ووذيس أو حيو وواول أو يتو ووامر لر مجابو و خو ووارج الو ووولايت املتحو وودة
(علووا النحووو احملوودد يف األحمجووام ذات الصوولة) للمقحقووة اجلنائيووة الظاديووة ذا كووان اجلوواحل املزعوووم موون
رع ووااي ال ووولايت املتح وودة أو ذا ك ووان موج ووودا يف ال ووولايت املتح وودة ،بغ و النر وور ع وون جنس ووية الض ووحية
أو اجلاحل املزعوم.
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 -81ويف س ووياق اللج ووان العس وومجرية الو و يق ووف أمامه ووا احمل وواربون األع ووداء األجان ووس ق ووري املتمتعو و
ابمتيا ات ،يقنن قانون اللجان العسومجرية لعوام  ،2009يف لوة أموور ،جورائم التعوذيس واملعاملوة القاسوية
أو الق نسانية ابعتبارها جرائم مجن أن نرر فيها جلنة عسمجرية( .)95وابإلضافة " ذل  ،حيرر القانون
يف جراءات اللجنة العسمجرية قبول أي فادة يتم احلصول عليها ابستخدام التعذيس أو املعاملة القاسية
أو الق نس ووانية أو املهين ووة ك وودليل عل ووا ق وود اإلف ووادة ،عل ووا النح ووو احمل وودد يف ق ووانون معامل ووة احملتجو وزين
لعام  ،2005ابستثناء ما يستخدم ضد إخب متهم ومارسة التعذيس أو سوء املعاملة( .)96وهذا احلرر
مدرج أيضا يف القاعدة (304أ)( )1من قواعد اإلثبات اخلاصة ابللجنة العسمجرية.
 -82ومتش و وويا م و ووع اللتزام و ووات الدولي و ووة والق و ووانون احملل و ووي ،أج و وورت ال و ووولايت املتح و وودة ،وستواص و وول،
جو وراء ظقيقو ووات إو وواملة ومس ووتقلة يف ادعو وواءات ذات مصو ووداقية بوق وووع عو ووذيس ،ومقاضو وواة األإو ووخا
عند القتضاء.
اخلصوصية

التوصيات

 293و 294و 295و 299-296و 304و 305و307

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
السياسووة العامووة الرةسووية رقووم  ،28الووذي ين بو علووا األنشو ة السووتخبارية بشو ن اإلإووارات ،علووا أنو
ينبغي معاملة يع األإخا بمجرامة واحدام ،بغ النرر عن جنسيتهم أو ممجان قامتهم ،وأن لودى
يووع األفوراد مصوولحة مشووروعة يف احلفوواظ علووا السورية عنوود التعاموول مووع بيووا ،م الشخصووية( .)97ولوودى
الووولايت املتحوودة مسووتوايت متعووددة موون الرقابووة ،بوودءا موون املوووظف املعني و حبمايووة خصوصووية األف وراد
املو وودو يف عمليو ووات الوكو ووالت " ،جلو ووان المجو ووونغر  ،وممجا و ووس التفتو ووي العامو ووة ،ووكو ووالت الرقابو ووة
املسووتقلة ،مثوول ولووس الرقابووة علووا اخلصوصووية واحلورايت املدنيووة .وهووذا اجمللووس هووو وكالووة مسووتقلة داخوول
السل ة التنفيذية أنشع وفقا لتوصيات نفيذ قانون اللجان  11/9لعام  2007لضمان ظقي التوا ن بو
جهود احلمجومة الظادية ملنع اإلرهاب وضرورة ياية اخلصوصية واحلرايت املدنية(.)98
 -84ونر ووام الرقاب ووة عل ووا الس ووتخبارات األجنبي ووة ل وودينا ق وووي وإ ووفاي ،ويش وومل اهليئ ووات التنفيذي ووة
والتشريعية والقضائية .وجترى أنش ة الستخبارات األجنبية ال قوم شا حمجومة الولايت املتحدة وفقا
للسند القانوحل الساري(.)99
 -85ويف ك و ووانون الثاحل/ين و وواير  ،2017أص و وودر ممجت و ووس اخلصوص و ووية واحل و ورايت املدني و ووة الت و ووابع لوكال و ووة
السوتخبارات املركزيووة املبواد التوجيهيووة املنقحوة للموودعي العووام بشو ن املرسوووم رقوم  12333الو وضووعت
لضمان استمرار وكالة الستخبارات املركزية يف معاجلة املعلومات بشمجل مناسس يف العصر الرقمي(.)100
وكووان الغوور موون مراجعتهووا هووو الت كوود موون أن املبوواد التوجيهيووة أدرجووت علووا النحووو الواجووس يايووة
اخلصوص ية واحلرايت املدنية يف نفيذ أنش ة الستخبارات امل ذون شوا لوكالوة السوتخبارات املركزيوة ،موع
دخ ووال ظس ووينات يل ووت ياي ووة املعلوم ووات ق ووري املص وونفة بع وود ،والقي ووود املفروض ووة عل ووا الستفس ووارات،
واملت لبوات السووتثنائية ملعاجلوة ال صووالت اإللمجدونيوة وقريهووا مون املعلومووات احلساسو ة املماثلووة ،و وودابري
المتثو ووال والرقابو ووة .وجيو ووري ممجتو ووس اخلصوصو ووية واحلو ورايت املدنيو ووة مراجعو ووات لضو وومان المتثو ووال لقو ووانون
اخلصوصية واملت لبات األخرى املتعلقوة حبمايوة املعلوموات الشخصوية مون اسوتخدامها أو احلصوول عليهوا
أو المجشف عنها علا حنو قري مصرا ب  .و مجن قود إومجاوى بشو ن النتهاكوات املزعوموة للحورايت
املدنية يف دارة برامج وعمليات وكالة الستخبارات املركزية(.)101
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 -86و عاجل قضااي اخلصوصية واحلرية الرقمية ال يثريها سلول اجلهات الفاعلة قري احلمجومية ،مثول
قوقل وفيسبول ،من خقل األنرمة القانونية والتنريمية يف الولايت املتحدة ،وا يف ذل و ارة العدل،
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
عملها املتعل ابخلصوصية وأمن البيا،ت فيما يتعل ابجلهات الفاعلة قري احلمجومية(.)102
العنف اجلنسي يف اجليش

التوصيتان

 258و289

لتو ووزم الو ووولايت املتحو وودة ونو ووع العنو ووف اجلنسو ووي ،وهو ووي صو وودر قريو ورا سو وونواي يقو وودم معلومو ووات
-87
مستمجملة عن الربامج واجلهود ال بذهلا و ارة الدفاع ملمجافحوة العنوف اجلنسوي يف اجلوي  .و ركوز بورامج
و ارة ال وودفاع عل ووا من ووع العت ووداء اجلنس ووي ،والنه ووو ابل وودعوة واملس وواعدة ،والتص وودي لقنتق ووام املتص وول
ابلعتداء اجلنسي(.)103
 -88و رهوور قووديرات التقريوور السوونوي لووو ارة الوودفاع للعووام املووايل  2018بشو ن العتووداء اجلنسووي يف
اجلي ( ،)104الصادر يف نيسان/أبريل  ،2019أن  20 500فرد من األفراد العسمجري ( ،)105عرضوا لشمجل
مون أإوومجال العتووداء اجلنسووي يف عوام  .2018وعلووا موودى العقوود املاضوي ،ضوواعفت معوودلت اإلبووقج
أرب و ووع م و ورات ،مم و ووا مس و ووي لل و ووو ارة بحال و ووة نس و ووبة أك و وورب م و وون األف و وراد العس و وومجري الض و ووحااي " خ و وودمات
الرعاية والت هيل.
 -89وأنش و و ت و ارة ال و وودفاع يف نيس و ووان/أبريل  ،2019فرق و ووة العم و وول املعني و ووة ابملس و وواءلة والتحقي و و يف
العتداء اجلنسي لتحديد اإلجراءات الفورية واهلامة و قييمها والتوصية شا من أجل ايدة ظس عمليوة
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
قد الدعم العادل واملنصف للمتهم (.)106
 -90وللمضو ووي يف معاجلو ووة هو ووذه املسو و لة ،أصو وودرت و ارة الو وودفاع خ و ووة عمو وول للوقايو ووة يف نيسو ووان/
أبريل  ،2019وفر أجا منسقا لتحقي احلود األمثول مون نروام الوقايوة يف الوو ارة مون خوقل بوذل جهوود
موجهو ووة حنو ووو األفو وراد األصو ووغر سو وونا يف اجلو ووي وقو ووريهم مو وون األفو وراد األكثو وور عرضو ووة خل و وور اإليو ووذاء(.)107
وابإلضو ووافة " ذلو و  ،لتو ووزم و ارة الو وودفاع بتو وودريس املشو وورف علو ووا اجملنو وودين اجلو وودد لضو وومان ايدة عزيو ووز
السلول احملدم يف ممجان العمل .ويلتزم و ير الدفاع بتحقي العدالة لضحااي العتداء اجلنسي وهو يبذل
كوول مووا يف وسووع يف ةووار صووقحيا للقضوواء علووا التحو ري والعتووداء اجلنسووي يف اجلووي  .ولووذل ،
أوع ووز ال ووو ير " و ار و بتنفي ووذ وص وويات قري وور فرق ووة العم وول املعني ووة ابملس وواءلة والتحقي و يف العت ووداءات
اجلنسووية ،ووضووع أدوات قيوويم جديوودة ،و ةووقق بوور،مج جديوود للقووب علووا اجملوورم املعوواودين ،و نفيووذ
خ ة العمل للوقاية من العتداء اجلنسي ال وضعتها و ارة الدفاع(.)108
سياسات اهلجرة ومعاملة البالغ واأل فال املهالريم

التوصيات

 254-252و 306و 329و 330و 332و 333و 339و340

 -91مت ووار ال ووولايت املتح وودة ،وفق ووا لقوانينه ووا وسياس ووتها والتزاما ووا الدولي ووة ،حقه ووا الس وويادي يف
احتجا األجانس الذين ينتهمجون قوانينها ،أو يشمجلون خ را علا اجملتمع ،أو الذين خيشا فرارهم بغية
ياية السقمة العامة وضمان امتثاهلم إلجراءات اهلجرة اخلاصة شا .و قع املسؤولية الرئيسية عن ضمان
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نف وواذ ق ووانون اهلج وورة يف و ارة األم وون ال وووةر عل ووا ع ووا املمجت ووس املع وور بنف وواذ ق ووان اهلج وورة واجلم ووارل
وممجتس اجلمارل وياية احلدود وممجتس خدمات املواةنة واهلجرة يف الولايت املتحودة .وي بو ممجتوس
اجلمارل وياية احلدود قوان اهلجرة يف موانع الدخول وفيما بينها ،ويتوو" املمجتوس املعور بنفواذ قووان
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
اهلجرة والتجنس .وووجوس قوانون عوادة قورار يايوة ضوحااي الجتوار ابلبشور لعوام  ،2008ينقول األةفوال
األجانس قوري املصوحوب عموموا مون عهودة و ارة األمون الووةر " و ارة الصوحة واخلودمات اإلنسوانية.
وكمووا ذكوور أعووقه ،فو ن الووولايت املتحوودة واجو أ مووة علووا ةووول حوودودها اجلنوبيووة بسووبس الوزايدات يف
اهلجرة قري النرامية يف عام  ،2019وقد نررت يف العديد من السوبل المجفيلوة ابخلوروج مون هوذا الوضوع.
ويتلقا األجانس الذين يتعرضون لل رد من الولايت املتحدة ياية جرائية.
 -92ويف ال ووولايت املتح وودة ،قتص وور املعلوم ووات ال و جتم ووع يف ةل ووس احلص ووول عل ووا الت إ وورية عل ووا
املعلوم و ووات املتعلق و ووة بق و ورار الب و ووت يف الت إ و وورية .و و وودي األس و ووئلة امل روح و ووة يف ج و وراء ةل و ووس الت إ و وورية
" 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
يف جو وراء ةلو ووس الت إو وورية سو ورية ووجو ووس قو ووانون الو ووولايت املتحو وودة ول سو ووتخدم ،ابسو ووتثناءات قليلو ووة،
ل لصياقة القوان ال ظمجم اهلجرة واجلنسية وقريها من قوان الولايت املتحدة أو عديلها أو دار ا
أو نفاذها.

را عا -اخلامتة
 -93أتسسووت الووولايت املتحوودة علووا التوزام اثبووت ل يتزعووزع ابحلقوووق قووري القابلووة للتصووري جلميووع
األفراد ،ول يزال ةار ،القانوحل والسياساا يوفر ياية قوية حلقوق اإلنسان .ونت لع " املشاركة البناءة
مووع الوودول األخوورى واجملتمووع املوودحل يف سووعينا " ظسو و عزيووز التزامنووا القووائم منووذ أموود ةويوول ابملسوواءلة
الفردية واملؤسسية عن انتهاكات حقوق اإلنسان .وقد كانت الولايت املتحدة وسترل حليفا ل يتزعزع
يف قضووية الد قراةيووة وحريووة اإلنسووان .وظقيقووا هلووذه الغايووة ،سنواصوول دفووع عجلووة اإلصووقحات الق مووة
لضمان نزاهة ولس حقووق اإلنسوان وإورعيت ومسواءلت  .ونرحوس بفرصوة التعواون موع يوع الودول الو
شاركنا التزامنا حبقوق اإلنسان ،وسنفعل ذل يف المجثري من املنتدايت املتاحة.
Notes
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.
See Jeffrey S. Sutton, 51 Imperfect Solutions: States and the Making of American Constitutional Law
(Oxford University Press, 2018).
U.S. Constitution, Amendments IX and X (1791), available at https://www.archives.gov/foundingdocs/constitution-transcript.
See Madison, writing as “Publius,” The Federalist No. 51.
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
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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.
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/foundingdocs/constitution-transcript.
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.
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.
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.
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.
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).
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.
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-safe-policing-safe-communities/
See, e.g., 42 U.S.C. §1983, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009title42/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-2011title18/pdf/USCODE-2011-title18-partI-chap13.pdf
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
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.”).
See http://dhsconnect.dhs.gov/offices/CRCL
See, e.g., 42 U.S.C. §1983, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009title42/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.
The Department website also features a video on this topic; see
https://travel.state.gov/content/travel/en/consularnotification/consular-notification-streamingvideo.html. Pocket cards are also provided to law enforcement officers, and State Department experts
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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.
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-chap41subchapIV-sec1691
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”).
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).
See, e.g., Indiana Code §35-45-2-1 (defining “intimidation” as a felony); Massachusetts Statutes
§43A (criminal harassment).
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-partIchap13-sec249.pdf; California Penal Code §422.86 (“Sentencing Goals”); § N.Y. Penal Law §§
485.05 (Hate Crimes).
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.
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.
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).
Executive Order 13798 (May 4, 2017), available at https://www.whitehouse.gov/presidentialactions/presidential-executive-order-promoting-free-speech-religious-liberty/
See https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1001891/download
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-worshipinitiative and https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-celebrates-strong-support-religiousfreedom-one-year-mark-place-worship
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.
See https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-advancing-internationalreligious-freedom/
See https://share.america.gov/u-s-launches-international-religious-freedom-alliance/
18 U.S.C. §794, available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/pdf/USCODE2011-title18-partI-chap37-sec794.pdf
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
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
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-punishmentafter-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.
Formerly known as the Incarcerated Reenter Society Transformed Safely Transitioning Every Person
Act.
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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
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-pellexperiment-more-doubling-opportunities-incarcerated-students-gain-job-skills-and-earnpostsecondary-credentials.
See https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-alleges-conditions-alabama-mens-prisonsviolate-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.
https://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-alleges-excessive-force-alabama-s-prisons-menviolates-constitution
See District of Columbia v. Heller, 554 U.S. 570 (2008); McDonald v. City of Chicago, 561 U.S. 742
(2010).
See https://www.justice.gov/psn
See https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-william-p-barr-announces-launch-projectguardian-nationwide-strategic-plan
See United States Strategy on Women, Peace and Security at https://www.whitehouse.gov/wpcontent/uploads/2019/06/WPS-Strategy-FINAL-PDF-6.11.19.pdf
See https://www.congress.gov/115/plaws/publ68/PLAW-115publ68.pdf
In FY 2019, OVW awarded over $15 million to 50 institutions of higher education through grant
awards.
See https://www.hud.gov/program_offices/housing/mfh/violence_against_women_act
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-humantrafficking-online-child-exploitation-united-states/
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.
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.
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/
https://www.dhs.gov/blue-campaign/blue-lightning-initiative
See https://www.fletc.gov/
See https://www.fletc.gov/press-release/2020/01/23/fletc-human-trafficking-awareness-trainingprogram-combats-human
See https://www.dol.gov/ilab/complychain/ and https://www.dol.gov/general/apps/ilab-comply-chain
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/
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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See Major Crimes Act, 18 U.S.C. §§ 1153, available at
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title18/USCODE-2011-title18-partI-chap53sec1153. 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
See https://www.federalregister.gov/documents/2019/05/09/2019-09761/missing-and-murderedamerican-indians-and-alaska-natives-awareness-day-2019
See https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-establishing-task-forcemissing-murdered-american-indians-alaska-natives/
See https://www.hud.gov/program_offices/spm/gmomgmt/grantsinfo/fundingopps/fy19_coc
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.
U.S. Department of Veterans Affairs, Overarching Accomplishments, at
https://www.va.gov/HOMELESS/accomplishments/accomplishments.asp
See https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/12/2018-05113/federal-interagency-councilon-crime-prevention-and-improving-reentry
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.
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.
See https://mchb.hrsa.gov/maternal-child-health-initiatives/home-visiting-overview
See https://www.acf.hhs.gov/ecd/home-visiting/tribal-home-visiting
Pub. L. 115-344, available at https://www.congress.gov/115/plaws/publ344/PLAW-115publ344.pdf
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 highquality 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.
Public Law No. 114-95, available at https://www.congress.gov/114/plaws/publ95/PLAW114publ95.pdf. See also https://www.ed.gov/essa?src=rn
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.
See Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).
Available at
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/essa/essaguidetoschoolclimate041019.pdf?utm_content=&utm_medium=
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Proclamation on National Sanctity of Human Life Day, 2020 at
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-sanctity-human-life-day2020/
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.
See https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-national-sanctity-human-life-day2020/#:~:text=Every%20person%20%E2%80%94%20the%20born%20and,all%20people%20must%
20be%20defended
42 U.S.C. § 2000e, et seq., available at https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2010title42/USCODE-2010-title42-chap21-subchapVI-sec2000e-2
See https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf
29 U.S.C. §§ 2601 et seq., available at http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2013title29/html/USCODE-2013-title29-chap28.htm
See 29 CFR § 825.112, 120-121, available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2014-title29vol3/pdf/CFR-2014-title29-vol3-sec825-112.pdf; https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title29vol3/pdf/CFR-2012-title29-vol3-sec825-120.pdf; https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2012-title29vol3/pdf/CFR-2012-title29-vol3-sec825-121.pdf
See National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2020, Pub. L. 116-120, available at
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/s1790/text
29 U.S.C. §§ 1801-1872, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2009title29/html/USCODE-2009-title29-chap20.htm; see also
https://www.dol.gov/agencies/whd/agriculture/mspa)
See generally 20 CFR part 655, subpart B, available at https://www.govinfo.gov/content/pkg/CFR2019-title20-vol3/xml/CFR-2019-title20-vol3-part655.xml
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.
For example, the Federal Interagency Working Group on Environmental Justice identifies
disproportionately high and adverse human health or environmental effects on minority and lowincome 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/201911/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,
expanding access to safe drinking water, and implementing the EPA Policy on Environmental Justice
for Working with Federally Recognized Tribes and Indigenous Peoples. Additionally, in 2019, at a
U.S. Government side event held during the Permanent Forum on Indigenous Issues, the EPA, the
Advisory Council on Historic Preservation, and the U.S. Forest Service discussed federal efforts to
integrate traditional knowledge.
Public Law No. 116-26, available at https://www.congress.gov/116/plaws/publ26/PLAW116publ26.pdf
The United States has also reached agreements on migration and border security with Guatemala, El
Salvador, and Honduras, including Asylum Cooperation Agreements; the Migrant Protection
Protocols, which provides for certain aliens to remain in Mexico while awaiting their immigration
court hearings; an Interim Final Rule on Asylum Eligibility and Procedural Modifications, which
provides that aliens who cross the U.S. southern border without having sought protection in at least
one country en route are ineligible for asylum, with certain limited exceptions; and the Final Rule on
Apprehension, Processing, Care, and Custody of Alien Minors and Unaccompanied Alien Children.
See Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972); Brown v. Plata, 131 S. Ct. 1910 (2011).
Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952).
See Kingsley v. Hendrickson, 135 S. Ct. 2466, 2473 (2015).
Under 18 U.S.C. § 242, available at https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011title18/pdf/USCODE-2011-title18-partI-chap13.pdf, individuals who act under color of law may be
prosecuted for willful deprivations of constitutional rights, such as the right to be free from
unreasonable seizure and from summary punishment or cruel and unusual punishment, and the right
not to be deprived of liberty without due process of law. Torture, cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment are also prohibited under other U.S. federal and state laws, and could be
prosecuted, for instance, as aggravated assault or battery or mayhem; homicide, murder or
manslaughter; kidnapping; false imprisonment or abduction; rape, sodomy or molestation; state laws
that expressly criminalize torture; or as part of an attempt, a conspiracy, or a criminal violation of an
individual’s civil rights. Civil actions may also be brought in federal or state court under the federal
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civil rights statute, 42 U.S.C. § 1983, directly against state or local officials for money damages or
injunctive relief. The Detainee Treatment Act of 2005, 42 U.S.C. § 2000dd, available at
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2010-title42/USCODE-2010-title42-chap21Dsec2000dd, also prohibits cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment of any “individual in
the custody or under the physical control of the United States Government, regardless of nationality
or physical location.”
10 U.S.C. § 948r, available at https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2010title10/USCODE-2010-title10-subtitleA-partII-chap47A-subchapIII-sec948r
10 U.S.C. § 948r, available at https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2010title10/USCODE-2010-title10-subtitleA-partII-chap47A-subchapIII-sec948r
See https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directivesignals-intelligence-activities
For further information, including reports issued by PCLOB, see https://www.pclob.gov/
For example, on January 19, 2018, the President signed the FISA Amendments Reauthorization Act
of 2017, preserving and extending until December 31, 2023, with amendment, the authority of § 702
of the Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), which section allows the Intelligence
Community of the United States Government, under robust oversight by all three branches of
Government, to collect critical intelligence on international terrorists, weapons proliferators, and
other important foreign intelligence targets located outside the United States. U.S. courts that have
considered § 702 have found it to be legal and consistent with the Fourth Amendment to the U.S.
Constitution. The FISA Amendments Reauthorization Act of 2017 establishes additional procedures
to further protect the privacy of Americans whose communications are incidentally collected under §
702. Among these is a new requirement that in a predicated criminal investigation unrelated to
national security the FBI must obtain an order from the Foreign Intelligence Surveillance Court
before accessing the contents of § 702-acquired communications that were retrieved using certain
U.S. person “query” terms, unless the FBI has a reasonable belief that such contents could assist in
mitigating or eliminating a threat to life or serious bodily harm. In order to open such a predicated
investigation, the FBI must have information or an allegation indicating the existence of an activity
constituting a federal crime. Although the Fourth Amendment does not require a court order to query
information lawfully collected under § 702 – information already lawfully in the Government’s
possession – this new procedure, along with the Act’s other oversight and transparency requirements,
provides further privacy safeguards, while preserving the operational effectiveness of foreign
intelligence collection efforts.
For the first time, the Guidelines were released to the public in full, without redaction or classified
appendix. See https://www.cia.gov/about-cia/privacy-and-civil-liberties/Detailed-Overview-CIAAG-Guidelines.pdf; https://www.dni.gov/files/CLPT/documents/Chart-of-EO-12333-AG-approvedGuidelines_May-2017.pdf
See https://www.cia.gov/about-cia/privacy-and-civil-liberties
Please see the 2020 report at https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2020/02/ftc-releases2019-privacy-data-security-update. In addition, several states have enacted or are considering state
privacy laws. Two states – California and Nevada – have enacted comprehensive laws governing the
use of personal information, and state legislatures in approximately 15 other states have
comprehensive laws under consideration. According to the National Conference of State
Legislatures, as of May 2019, a number of states had laws regulating privacy in more specific
contexts. For more, see https://iapp.org/news/a/us-state-comprehensive-privacy-law-comparison/
See https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1831742/dod-sexual-assault-preventionand-response-what-you-need-to-know/
See https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1831742/dod-sexual-assault-preventionand-response-what-you-need-to-know/
This figure represents about 13,000 women and 7,500 men.
See https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127159/-1/-1/1/SAAITF_REPORT.PDF
See https://www.sapr.mil/sites/default/files/20190426_PPoA_FULL.pdf
See https://media.defense.gov/2019/May/02/2002126804/-1/-1/1/ACTIONS-TO-ADDRESS-ANDPREVENT-SEXUAL-ASSAULT-IN-THE-MILITARY.PDF
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