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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية والعشرون
 5151أيار/مايو  4-51

سوووامية ل قووووق اإلنسوووان و قوووا  مووووأع تهدموووي مفوموووية ادمووو  المت ووودة ال  
 1والفقورة  1/5)ج( من مر ق قورار مجلوس حقووق اإلنسوان 51للفقرة 

 51/15من مر ق قرار المجلس 

 *الواليات المت دة ادمريكية  
إىل عاميذذ   (5)مهذ  اذذا م  مةذم   15هذا   تقرييذي هذذو مذومع تماتمومذذاة  نر مذ  مذذ    

مائ   تقوميهي   تتام   ت ي  عقا ها لجم   رذو   السقتي ض  ت وري  تشامل وهو يقمع هيكل  ن
. وال يقضذذذا   تقرييذذذي أيذذذ  جر ت أو ومهذذذاة نتذذذي أو      ذذذاة مذذذ  51/551مرذذذير   إلنسذذذا    

مانذذذذو مةواذذذذي   دمذذذذا  نق ذذذذ إل  تسذذذذامي  مرذذذذو   إلنسذذذذا  وال أي  كذذذذا أو  ذذذذي ر  ياذذذذا يقةذذذذل 
 تنص مي مع  نتموماة  تو رئإل    بائعات ة حم ئإل. و   ذُكية بةورإل منهجي     و شي هناي 

كاذذذذذا    ذذذذذ ر  إلمكذذذذذا   إلبرذذذذذات عمذذذذذ   تنةذذذذذو   داذذذذذمي  ئو    يذذذذذ . وعاذذذذذ   برذذذذذي ر   . تقرييذذذذذي
خيةذذذصس  سذذذو مرقضذذذ   مذذذا س  ذذذي  مسذذذقرل إلسذذذهاماة  ن سسذذذ   تو نيذذذ   51/55  جملمذذذ 

تكامذذل امذذائ  مرذذو   إلنسذذا   تقابتذذ  تم وتذذ  مواذذو   السذذقتي ض و نتقاذذ إل بنذذات  عمذذ   تقريذذ   
بذذاري . و قذذاى عمذذ   نو ذذع  تشذذمكي تماةواذذي   تسذذامي  مرذذو   إلنسذذا   تنةذذو   تكاممذذ   تذذ ي 
 قضذذا  عيذذع  نتمومذذاة  تذذو رئإل. و ذذ  روعذذي   إعذذ  ئ هذذا   تقرييذذي ئوريذذ   السذذقتي ض و تق ذذور ة 

  ت ي   ثت    مك  تة إل. 

__________ 

 مل حتير ها   توثير   مل إرساهلا إىل ئو ئي  ت ع   تق يييي  بادما  نق  إل. *

 

 A/HRC/WG.6/22/USA/3  دما  نق  إل

 
 Distr.: General الجمعية العامة

16 February 2015 
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 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصل ة   
 المعلومات ادساسية واإلطار -لفت 

 (5)نطاق االلتعامات الدولية -5 
و تور ذذذذذ   (1)45   نشذذذذذ ك  و تور ذذذذذ (4)5 نشذذذذذ ك  و تور ذذذذذ   (3)1أواذذذذذت  تور ذذذذذ   نشذذذذذ ك   -5

 (1)كمنيو تةييذذذل  ترذذذانو   ذذذي ن (8)ومنتاذذذ   تتةذذذو  ت وتيذذذ  (1)51و تور ذذذ   نشذذذ ك   (1)55 نشذذذ ك  
باتقةذذ يل عمذذ   تتهذذ   تذذ وا  وذذا  بذذامرو   ال قةذذائي  و المقااعيذذ   (51)51و تور ذ   نشذذ ك  

 و تثرا ي .
و تور ذ   (53)45و تور ذ   نشذ ك   (55)5و تور ذ   نشذ ك   (55)51وأوات  تور ذ   نشذ ك   -5

و تور ذذذذذذذ   (51) نق ذذذذذذذ إلتألمذذذذذذذا و تي ب ذذذذذذذ   دمييكيذذذذذذذ   (51)51و تور ذذذذذذذ   نشذذذذذذذ ك   (54)55 نشذذذذذذذ ك  
و تةييذذل  (51)و تي ب ذذ   تنسذذائي   ت وتيذذ  تمسذذما و مييذذ  (58)ومنتاذذ   تتةذذو  ت وتيذذ  (51)51   نشذذ ك

باتقةذذ يل عمذذ    ةا يذذ   ترضذذات عمذذ  عيذذع أشذذكا   (55)1و تور ذذ   نشذذ ك   (51)كمني ترذذانو   ذذي ن
  تقاييع ا   نيأإل.

و تور ذ   (54)45 نشذ ك  و تور ذ   (53)5و تور ذ   نشذ ك   (55)51وأوات  تور ذ   نشذ ك   -3
و تور ذذذذذذ   (51)ومنتاذذذذذذ   تتةذذذذذو  ت وتيذذذذذذ  (51) نق ذذذذذ إلتألمذذذذذذا و تي ب ذذذذذذ   دمييكيذذذذذ   (51)51 نشذذذذذ ك  
و تور ذذ   (31)كمنيو تةييذذل  ترذذانو   ذذي ن (51)و تي ب ذذ   تنسذذائي   ت وتيذذ  تمسذذما و مييذذ  (58)5  نشذذ ك 
 باتقة يل عم    ةا ي   رو   ت ةل. (35)1 نش ك  

و تور ذذ   (34)45و تور ذذ   نشذذ ك   (33)5و تور ذذ   نشذذ ك   (35)8وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -4
تألمذذذذا و تي ب ذذذذ   دمييكيذذذذ   (31)51و تور ذذذذ   نشذذذذ ك   (31)41و تور ذذذذ   نشذذذذ ك   (31)55 نشذذذذ ك  
 يذذ   رذذو  باتقةذذ يل عمذذ    ةا (41)1و تور ذذ   نشذذ ك   (31)منيو تةييذذل  ترذذانو   ذذي نك (38) نق ذذ إل

  دشخا  ذوي  إلعا  .
باتقةذذذ يل عمذذذ   تلو وكذذذو   (45)5و تور ذذذ   نشذذذ ك   (45)وأواذذذت منتاذذذ   تتةذذذو  ت وتيذذذ  -1

 الخقياري ال ةا ي  مناهض   تقتايو وغ   م  ايوب  نتامم  أو  تتروب   تراسي  أو  ت إنسذاني  
    الخقةات  ترسيي.أو  نهين  وعم   ال ةا ي   ت وتي  مااي  عيع  دشخا  م

باتقةذذذذذ يل عمذذذذذ   تلو وكذذذذذو   (44)5و تور ذذذذذ   نشذذذذذ ك   (43)3وأواذذذذذت  تور ذذذذذ   نشذذذذذ ك   -1
  الخقياري  دو   نم ل باتته   ت وا  وا  بامرو   ن ني  و تسياسي .

و تور ذذذذذذ  ( 41)45و تور ذذذذذذ   نشذذذذذذ ك   (41)وأواذذذذذذ   نيكذذذذذذع  السقشذذذذذذاري مرذذذذذذو   إلنسذذذذذذا  -1
بذاتنتي    تقةذ يل عمذ   ال ةا يذ   ت وتيذ  ماايذ   رذو  عيذع  تتاذا   نهذاميي   (41)1  نش ك 

 وأ ي ئ أسيها. 
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وأواذذت منتاذذ  هيذذوم  ر يذذق  وو ذذ  باتقةذذ يل عمذذ  نتذذام رومذذا  دساسذذي تما كاذذ   -8
 .(48) جلنائي   ت وتي 

 ت وتيذ   وأوا   نيكع  السقشاري مرو   إلنسا  باتقة يل عمذ    ةا يذ  منتاذ   تتاذل -1
 .(41)5154 نقتمر  باتتال  جللي أو  إلتع مي وبيو وكوهلا تتام  51ر ا 
وأشذذارة جلنذذ   تممذذ     دمييكيذذ  مرذذو   إلنسذذا  إىل أ   تواليذذاة  نق ذذ إل  دمييكيذذ  مل  -51

 .(11) ة   عم   ال ةا ي   دمييكي  مرو   إلنسا 
   السذذقتي ض  تذذ وري  سق ذذ إل ر ضذذتوال تذذت منتاذذ   تتةذذو  ت وتيذذ  أ   تواليذذاة  ن -55

 تذذذ عو ة  نومهذذذ  إتيهذذذا تسذذذ و حتةتادذذذا عمذذذ   نتاهذذذ  ة  ت وتيذذذ   س تشذذذامل  دو   نقتمذذذل  ذذذا
مرو   إلنسا  عم   تيغا م  ن  ت ة هيئاة را   نتاه  ة    دمذا  نق ذ إل  تذ ي  ذ عو إىل 

. وأواذت منتاذ   تتةذو (15)سذ و بتذا  تق ةتذاة دهنذا مبذلو اواذو   نتاهذ إل و ت ذيض منهذا
 ت وتيذذذ   تواليذذذاة  نق ذذذ إل بذذذص   سذذذقتيض  تةذذذكود  تذذذ ي اذذذ  ت عميهذذذا  ذذذ   سذذذ و عيذذذع 

 .(15)و إلع ناةو تقصوي ة  تق ةتاة 
 و نينهذذذا عمذذذ  مسذذذقو   الحتذذذذائ اي متذذذ   تواليذذذاة  نق ذذذذ إل  8وأواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك   -55

. وأواذذذت  تور ذذذ  (13) رذذذو   إلنسذذذا   لجذذذا  يذذ  و تواليذذاة  ذذذ   مو تمقهذذذا مذذذع  تقع مادذذذا  ت وت
 (11)551-15و (11)15-15 مكومذذذ  بذذذص   تقاذذذ  بشذذذكل كامذذذل  تقواذذذيقني  (14)54 نشذذذ ك  

  نر مقني خ    جلوت   دوىل ت سقتي ض  ت وري  تشامل.
 اإلطار الدستوري والتشريعي -1 

مذذذذ   ترذذذذانو   نقتمذذذذل  811ائإل أواذذذذ   تق ذذذذات   تتذذذذاني نشذذذذارك   نذذذذو  نني اي متذذذذ   نذذذذ -53
بقو يذذ  أمييكذذا و رويقهذذا عذذ   ييذذل  ذذو    دئو ة  ن ئاذذ   ت طمذذ  العذذ  ض  دنشذذ    إلرهابيذذ  

تضذذاا  عذذ م متا مذذ  منتاذذاة  جملقاذذع  5115) ذذانو   تذذوالت تمذذو  (  تةذذائر   عذذام  وعي مقهذذا
ا إىل لجاوعاة  ةذن  بصهنذا   ر م  ت عب عو  أهنا  ن    ت ي  ض مع بصنش   إنساني  مشيوع  

 .(11)كياناة إرهابي 
وأواذذت منتاذذ  هيذذوم  ر يذذق  وو ذذ  بعاذذ  ر  شذذييع وةذذا  ذذو ئ   تقناذذي س مثذذل  -54

. وأشارة منتا  (11) واي  مماثم  43. و  مت  تور    نش ك  (18) انو  إهنات  تقناي   تتنةيي
يي   عيذذع أءذذات  تممذذ  ال يذذع   متمرذذا   تتةذذو  ت وتيذذ  إىل أ   تقشذذييع  تذذاي متذذي  تقناذذي   تتنةذذ

 . (11)5115أمام  تكون يس منا عام 
 اإلطار المؤسسي والبنية ادساسية ل قوق اإلنسان ومدابير السياسة العامة  -3 

بعنشذذذات م سسذذذ  و نيذذذ  مرذذذو   (15)44و تور ذذذ   نشذذذ ك   (15)1أواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك   -51
. وأبذ ة (13)م  نيكذع  السقشذاري مرذو   إلنسذا   واذي  مماثمذ  إلنسا  و را  نمائ  بذاري . و ذ 

 .(14)م  تاة  قتمل بانواو  نةسه 51 تور    نش ك  
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بعنشذذذذات م سسذذذذ  و نيذذذذ  مرذذذذو   إلنسذذذذا  عمذذذذ   نسذذذذقو   8وأواذذذذت  تور ذذذذ   نشذذذذ ك   -51
ياة مماثمذذذ .  واذذذ (11)و جملمذذذ   تذذذو ش تمشوشذذذو   ت ذذذيبيني (11). و ذذذ م متهذذذ  وتيذذذامع(11) الحتذذذائي

أيضا  بعئر ج  س   يجياة تمق ريو و تقثري    لجا   رو   إلنسا   8وأوات  تور    نش ك  
 .(18)  امو  تسياساة  تتام 

باتقنسيل مع ُ كمو   مكوم  بص    عا إنشات جتياة  حتائي   1وأوات  تور    نش ك   -51
ياة بشص  را   رو   إلنسا  وإعااهلا عم   نس وتني عم   نسقو   حملمي وعم  مسقو   توال

مسقو   الحتائ و توالياة و نسقو   حملميس و ييل عامل نش  مش د بني  توكاالة متش حبرو  
وجتيذذذ  و نيذذذ  تياذذذ   رذذذو   إلنسذذذا س مثذذذل  تمجنذذذ   دمييكيذذذ   نتنيذذذ  بذذذامرو   ن نيذذذ   س إلنسذذذا 

 .(11)و رو   إلنسا 
بقنةيذذا  (15)45و تور ذذ   نشذذ ك   (15)51و تور ذذ   نشذذ ك   (11)1وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -58

مقثريذذذ    لجذذذا   رذذذو   إلنسذذذا  و رذذذا  نذذذا ئعذذذا إتيذذذه بينذذذام   دمذذذا  نق ذذذ إل تخ ذذذ  عاذذذل و نيذذذ  
  تتاني تمقثري    لجا   رو   إلنسا . 

 تتي يذ  اذا  وأوا   تةييل  ترانو   ي نكمني باعقاذائ و نةيذا خ ذ  و نيذ  تق ريذل  تت  تذ  -51
 .(13)يقسل مع إع   وبينام  عال ئييبا 

بعيذذذائإل  تقاويذذذل  نرذذذ م إىل  تذذذل م   تذذذ ي  يكذذذع عمذذذ   تنسذذذات  55وأواذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك   -51
 .(14)ذو ة  إلعا   اومو  انو  مكا     تتن  ا   نيأإل

ا   السق   س   د ةا  اتةا  م أش  بقنةيا بي م  مااي   1وأوات  تور    نش ك   -55
مامذذو  وثذذذائل  و د ةذذا   تذذاي  ال سوأ ةذذا   د ميذذاة س د ةذذا   تذذاي  يتذذانو  مذذ   تةرذذي ذذيها 
 .(11)هوي 

 التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء 
أشذذارة منتاذذ  هيذذوم  ر يذذق  وو ذذ  إىل أ   تواليذذاة  نق ذذ إل مل  ُنةذذا  واذذياة كثذذ إل  -55

ا   ذتك  تقواذياة  نقتمرذ  باتقةذ يل عمذ  متاهذ  ة  رذو  ُ  ِّمت    السقتي ض  تسابلس ا
 . (11)و وةواي  سومتامم   نهاميي  سو تت  ت   جلنائي  سو دم   تو ش س إلنسا 
تكذذذي  ةذذذي باتقع مادذذذا  سوال ذذذمل  نسقشذذذار  نتذذذش بانسذذذاتت  أنذذذه ينم ذذذي تمواليذذذاة  نق ذذذ إل -53

أ  جتذذذيي  س دعاذذذا   تقجاريذذذ  و رذذذو   إلنسذذذا  اومذذذو ممذذذائ   دمذذذا  نق ذذذ إل  تقوميهيذذذ  بشذذذص 
سذذمل  ذذو   تيذذاة  تذذقتما  ترائاذذ  تمقخةيذذ  مذذ   تترمذذاة وطيذذائإل  تشذذةا ي   ذذ   آلإاذذ  اة 

. و ذذذمل  نسقشذذذار (11) نقةذذذا  مذذذ   تقجذذذاوط ة  نقةذذذم  بادعاذذذا   تقجاريذذذ     تذذذ  خل و وذذذارج
ب  مذذ  أمذذل  نةيذذا  نمذذائ   تقوميهيذذ   نتذذش بانسذذاتت   كومذذ   تواليذذاة  نق ذذ إل عمذذ   مبذذاذ  ذذ  

 . (18) نةيا   كام   
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 التعاون مع هيئات المعاهدات -5 
أواذذذت منتاذذذ   تتةذذذو  ت وتيذذذ  باسذذذقتي ض عيذذذع  تقواذذذياة  نتمرذذذ   نر مذذذ  مذذذ  هيئذذذاة  -54

 .  (11)متاه  ة  دما  نق  إل وخل ئها      نةياها
ومذذ     اقمكذذاة و إلعذذائإل إىل  تذذو   أنذذه ال وأكذذ ة منتاذذ   د ار ذذ    أمييكذذا تذذيئ  ن -51

 تواليذذاة  نق ذذ إل أيذذ  جتيذذ  و نيذذ  السذذقتي ض  تسياسذذاة  مكوميذذ  مذذ  أمذذل  المقثذذا  ت  ةا يذذ  
 ت وتيذذذ  تمرضذذذات عمذذذ  عيذذذع أشذذذكا   تقاييذذذع  تتنةذذذيي و تتهذذذ   تذذذ وا  وذذذا  بذذذامرو   ن نيذذذ  

 .(81)و تسياسي 
 التعاون مع اإلأراءات الخاصة  -1 

اقابت   رييي  نرذيرإل  وااذ   نتنيذ  حبذل  إلنسذا     مةذو   51أوات  تور    نش ك   -51
عذذذ  بتثقهذذذا إىل  تواليذذذاة  5155 عمذذذ  ميذذذا   تشذذذيب  نصمونذذذ  وخذذذ ماة  تةذذذي   تةذذذ ي تتذذذام

 . (85) نق  إل و تقواياة  تو رئإل  يه
جبذعر مارشذا   تذ ي  ذ مها  نرذير  بقنةيذا  تقواذياة  نقتمرذ  (85)31وأوات  تور    نشذ ك   -51

 تذقخمص  وا   نتش باآلثار  ن  م    لجا   رو   إلنسا  عم  إئ رإل  نو ئ و تنةاياة  و ذيإل و 
 .(83)منها ب يير  سميا  بيئيا  

منفيووا االلتعامووات الدوليووة المتعلقووة ب قوووق اإلنسووان مووع مراهوواة القووانون الوودولي  -أي  
 اإلنساني الواأب التطبيق

 المساواة وهدم التمييع -5 
ممارسذذذ  مذذذ     مكومذذذ  انذذذع هيئذذذاة إنةذذذاذ  ترذذذانو   الحتائيذذذ 51أواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك   -58

و تق ريذذل    السذذقخ  م غذذ   سوئعذذا سذذ   ذذانو  نكا  ذذ   تقناذذي   تتنةذذيي س تقناذذي   تتنةذذيي
و نسذذذقو   تواليذذذاة نقناسذذذو تمرذذذوإل  نايقذذذ  اذذذ   نمذذذونني مذذذ   مذذذل أ ذذذي ئ  تشذذذي   عمذذذ  مسذذذقو   

 .(84) حملمي
وأوات منتاذ  الممذ    ترانونيذ  باعقاذائ  ذ  ب  تمقةذ ي تمقناذي س اذا   ذتذك إاذ  ر  -51

  تكذذي يتذذعط  و  شذذييتاة و نةيذذاهاس مثذذل  ترذذانو   نقتمذذل بواذذع  ذذ  تمقناذذي   تتنةذذيي  تذذاي ُعذذ
وذكذذذذذذية  تور ذذذذذذ   .(81)نيذذذذذذل  جلنسذذذذذذي أو  هلويذذذذذذ   جلنسذذذذذذاني  تذذذذذذي  ناذذذذذذي   د ذذذذذذي ئ عمذذذذذذ  أسذذذذذذاس  

 . (81)و تسك  و تقتميالجاالة  تتال أ   تسوئ يتانو  م   تقاييع    45  نش ك 
إىل  تواليذذذذاة  نق ذذذ إل حت يذذذذ   دسذذذذماب  جلاريذذذذ  تمةذذذذو ر   51و ممذذذت  تور ذذذذ   نشذذذذ ك   -31

    ذذ حملكذذوم عمذذيها وذتذذك  إلثنيذذ   نقتمرذذ  بتروبذذ   إلعذذ  م و د كذذام  نقماينذذ  مذذ   يذذمل إثنيذذ  
. وأشذارة (81)إجيائ سمل كةيم  باترضات عم   تق يع  إلثذش أو  تتنةذيي   نتذام  تت  تذ   جلنائيذ 
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إىل أ   دغمميذذذذ   تتتاذذذ  مذذذذ   تشذذذماب  تذذذذاي   (81)43و تور ذذذذ   نشذذذ ك   (88)51 تور ذذذ   نشذذذ ك  
  تمات ني ها م   د مياة  تتي ي  و إلثني .  م  ويسجنو    مي  ل جُييومو  
و ياا خيذص  مذو   تواليذاة  نق ذ إل  واذي   تةييذل  تتامذل  نتذش باالسذقتي ض  تذ وري  -35

 (15)511-15و تقواذذذذذذيقني  س نقتمرذذذذذذ  باالمقثذذذذذذا  ت تقع مذذذذذذاة  ت وتيذذذذذذ  (11)11-15 تشذذذذذذامل 
بشذذذص  مقابتذذذ   السذذذقتي ض  (13)551-15و تقواذذذي   سبشذذذص   تقاييذذذع  تتنةذذذيي (15)555-15و

إىل وطيذذذي  تتذذذ    دمييكذذذي أ  يرذذذ م عيذذذع  نذذذو رئ  33 نشذذذ ك     تذذذ وري  تشذذذاملس  ممذذذت  تور ذذذ
 مرذذو  بانقهذاد  تضذيوري  تضذاا  إمذي ت حتريرذاة مناسذم   تقو يذذت وشذامم    مذي ئا  قذل  قتمذل 

 . (14)ومل يتي  مي كموها بت   ن ني 
 رذ م  نسا  إىل أ   توالياة  نق  إل ملوأشار مكقو  ن سساة  ت ميري  ي  و رو   إل -35

 . (11)ع  ع ئ  ن  راة  ترضائي  و د كام  نقتمر  حباالة مي ئا  تكي هي متموماة 
وأ   تنسذذذات أعمذذذ    اذذةو   ذذع    أ  متذذ الة  تةرذذذي ال 51وذكذذية  تور ذذ   نشذذذ ك   -33

يعت  يقرااني أمي   أ ل مرابل  تتاذل  نقسذاوي مرارنذ  بذص ي هن  مذ   تذاكور  ذو    ذ    تنسات ال 
 . (11)كسائ و النقتاش ت

. (11)بامباذ    ب  تمرضات عم   تقاييع اذ   تنسذات و د ةذا  1وأوات  تور    نش ك   -34
وأوات منتا   نساو إل  آل  بقت يل  انو   هلجيإل و جلنسي  وعيع  د كام  دخي  ذ ة  تةذم  

 .(18) إلحبيمل ميك  تميمل و نيأإل نرل منسيقيهاا إىل  د ةا  عم    م  نساو 
 511-15أ   تواليذذذذذاة  نق ذذذذذ إل أيذذذذذ ة  تقواذذذذذياة  34وال تذذذذذت  تور ذذذذذ   نشذذذذذ ك   -31
 (511)511-15و 11-15و 15-15 صييذذ    كذذام   و تقواذذياة  (11)511-15و 533-15و

 تتاذذل تكنهذذا ذكذذية أنذذه ينم ذذي إط تذذ   تترمذذاة  تذذ ي يو مههذذا  حملقجذذعو    لجذذاالة  س صييذذ    معئيذذا  
 . (515)ك   ن ني  و تقتمياسكا  و نشار و إل
 نيكذذع  تذذو ش مرذذو   نثميذذاة إىل أ   رذذو  أسذذي  نثميذذاة و نثميذذني ومعئومذذي وال ذذمل  -31

 نيذذل  جلنسذذي وم ذذاييي  هلويذذ   جلنسذذاني  ميكذذ  أ  مبقمذذ  بتمذذور  ذذ وئ  تواليذذ  أو باالنقرذذا  مذذ  
. (513)م  تذذذاة مماثمذذذ  43 ك  . وأبذذذ ة  تور ذذذ   نشذذذ(515) الحتائيذذذ رضذذذائي   تواليذذذ   تواليذذذ  إىل 

عمذذ  أسذذاس  تتذذي  ونذذو   ترائاذذ  بذذاتق ريل    ناارسذذاة  تقاييعيذذ   58وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك  
شذكل كل . وأوا  مته  وتيامع حبتي  (514) جلن  و نيل  جلنسي و تقشيئ وغ  ذتك م   تةئاة

. و ذذذذذ مت  تور ذذذذذ  (511)مذذذذذ  أشذذذذذكا   تقاييذذذذذع عمذذذذذ  أسذذذذذاس  نيذذذذذل  جلنسذذذذذي أو  هلويذذذذذ   جلنسذذذذذاني 
تألمذذذذذذا و تي ب ذذذذذذ   دمييكيذذذذذذ   (511). وأواذذذذذذ  متهذذذذذذ  وتيذذذذذذامع(511) واذذذذذذياة مماثمذذذذذذ  45  نشذذذذذذ ك 
بسذذ   شذذييع متذي  تقاييذذع    تتاذذل اذ   نثميذذاة و نثميذذني ومعئومذي  نيذذل  جلنسذذي  (518) نق ذ إل

 ضذذذايا  نيذذذل وم ذذذاييي  هلويذذذ   جلنسذذذاني . وأواذذذت سمذذذ   رذذذو   إلنسذذذا  باعقاذذذائ  شذذذييع ي  ذذذي 
 .(511) جلنسي و هلوي   جلنساني     تر اعني  تتام و وا 
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 حق الفرد  ي ال ياة وال رية وتمني الشخصي -1 
أشذذارة منتاذذ   تتةذذو  ت وتيذذ  إىل أ  نتذذام عروبذذ   إلعذذ  م    تواليذذاة  نق ذذ إل يقسذذا  -31

ينقتذذيو   نةيذذا عروبذذذ  باتقتسذذ  و تقاييذذع و تتذذيو   تراسذذي   تذذ ي يتذذذا  منهذذا  دشذذخا   تذذاي  
 إلع  م. وال يع    دشخا   نةابو  بصمي ض عرمي  خ  إل خيضذتو  تتروبذ   إلعذ  م. وأواذت 

و ةا   خقياريا  تتامياة  إلع  م  ذ     مل منتا   تتةو  ت وتي  سم اة  الحتائ و توالياة بص  
  ر يذذذذق  وو ذذذذ  أ  . وال تذذذذت منتاذذذذ  هيذذذذوم(551)إت ذذذذات عروبذذذذ   إلعذذذذ  م   عيذذذذع أءذذذذات  تممذذذذ 

 نقتمرذذ  بتروبذذ   إلعذذ  مس وأواذذت بذذاالتقع م مذذ   (555)11-15 تواليذذاة  نق ذذ إل  ممذذت  تقواذذي  
م يذذذذ  بذذذذعمي ت ئر سذذذذاة  قتمذذذذل باتقةاو ذذذذاة  تتنةذذذذيي      ميذذذذل عروبذذذذ   إلعذذذذ  م  ذذذذ   إهنذذذذات 

مذذذ   حبذذذملو  تكذذذون يس عمذذذ  أ  مذذذا  51. وأواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك  (555) ناارسذذذاة  تقاييعيذذذ 
. و ذذذذذذذذ مت  تور ذذذذذذذذ  (553) إلعذذذذذذذذ  م ترذذذذذذذذانو   الحتذذذذذذذذائي  جلذذذذذذذذي ئا  تذذذذذذذذ ي يتا ذذذذذذذذو عميهذذذذذذذذا بتروبذذذذذذذذ  

  واياة مماثم . (551)51و تور    نش ك   (554)45  نش ك 
وأعيب  ئق    ننتاذاة غذ   مكوميذ  ت سذقتي ض  تذ وري  تشذامل  نقتمذل باتواليذاة  -38

 تذ  ا  وأشذار إىل أ   ذو نني   س تشذي  مذ   مذل ط تمرذوإل  نق  إل ع  شو غمه إط ت  السقخ  م  نةي 
( جتيذذع  سذذقخ  م  ترذذوإل  نايقذذ  ب ذذا  تنتذذي Stand Your Groundعذذ   تذذنة  وعذذ   ناقمكذذاة  )

 مذذذذك اي متذذذذ  عاذذذذا إذ  كذذذذا   ت ذذذذي   تذذذذاي يقتذذذذيض تمتنذذذذ  مسذذذذم ا  أم ال. وأواذذذذ   الئذذذذق   
مذذ   ذذاالة إ ذذ    تنذذ     تذذ ي  قذذل  يهذذا  إىل عذذ ئ 15. وأشذذارة  تور ذذ   نشذذ ك  (551) ترذذو نني

. وأشذذذارة  تور ذذذ  (551) ين ذذ رو  مذذذ  أاذذذل أ ييرذذذيأمذذذييكينيبةذذذورإل غذذذ  مشذذذيوع  أ ذذي ئ  تشذذذي   
ي  تشاملس  ع   نر م    إ ار  السقتي ض  ت ور  إىل أنه عم   تيغا م   تقواياة 53 نش ك  

أ ذذي ئ إئ رإل مذذ   مذذل س وال سذذياا 5151 منذذا عذذام ائاذذ  مشذذكم   السذذقخ  م  نةذذيط تمرذذوإل ال  ذذع   
. وأواذذت  تي ب ذذ   تنسذذائي   ت وتيذذ  تمسذذما و مييذذ  بامبذذاذ  ذذ  ب  عمذذ  (558) جلاذارد وسايذذ   مذذ وئ

ط رإل  دمذذذذ   تذذذذو ش بشذذذذص   قذذذذل و ئعذذذذو   رذذذذام اذذذذ   نسذذذذقو   الحتذذذذائي تقذذذذوخي  تشذذذذةا ي    أيذذذذ  
 .(551)مهامي
واليذذذذذذاة  نق ذذذذذذ إل عمذذذذذذ  إئ نذذذذذذ  ممارسذذذذذذاة و ثذذذذذذت شذذذذذذمك   تتاذذذذذذل  دمييكذذذذذذي  تتذذذذذذي   ت -31

ممسذذاة  سذذقاا  عمنيذذ  بترذذ  . وأواذذت منتاذذ  أ مذذات مذذ  أمذذل  رذذو   إلنسذذا  (551) تقتذذايو
و تذذويا  دشذذخا  كاذذا يُذذععا حتريرذذاة    ضذذايا  تذذايو  حملقجذذعي  وإسذذاتإل متذذاممقها  وإمذذي ت 

ةذذو  عمذذ   تيعايذذ  س اذذا   ذتذذك مذذن ها  ياذذ   مإسذذاتإل  نتاممذذ  تذذاي  يقتياذذو  تمقتذذايو أو 
بذذذذاتق ريل    ئعذذذذات ة  تقتذذذايو و إلعذذذذ  ماة خذذذذارج  5. وأواذذذذت  تور ذذذذ   نشذذذ ك  (555) ت ميذذذ 

نذامو وأبذو غييذذو و   إلنسذا   تذذ ي  ر كمذت   غو نقن ذا   ترضذات وغذ  ذتذك مذذ   نقهاكذاة  رذ
اتذ   نخذابي ة و و ع  باغي م وناما وبمذ  و مذك  تذ ي  ر كمقهذا  يذائإل  تتاميذاة  وااذ   نشذ ك  ووك

 تق ريرذذاة و ن  رذذاة  ترضذذائي   وااذذ  باسذذقكاا   38. وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك  (555) نيكعيذذ 
. و ذذ مت (553)   تتذذي   تذذ ي  ر كمذذت اسذذ وتني ر يتذذي  نسذذقو  عمذذ  مذذي ئا  مذذيب و تقتذذايو 

اذذ  أ مذات مذذ   واذياة مماثمذذ . وأواذت منت (551)43و تور ذ   نشذذ ك   (554)منتاذ   تتةذو  ت وتيذذ 
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أمل  رو   إلنسا  بعهنات ممارساة  إل تذام  ترسذيي تما قجذعي  و تسذااى بذعمي ت مي  مذ   ميذ  
أيضذا  بقتيذني هيئذ   43. وأوات  تور    نش ك  (551)مسقرم  تمسجنات  تاي  يضيبو  ع   ت تام

غذذ   مذذ   تقصهيذذل دوتئذذك  تذذاي   تياذذو  تمقتذذايو أو  ذذو   خذذ ماة إعذذائإل مقتذذويا و تمسذذقرم  
 .(551)ايوب  نتامم   تراسي  أو  ت إنساني  أو  نهين 

وأواذت منتاذ   تتةذو  ت وتيذ  بععذائإل  تنتذي    تتذيو   تسذائ إل    تسذجو   الحتائيذ   -41
مذع يو  إنسذاني    عيذع هذا   تو ذ  ةس  نش ئإل  مي س  وواع متاي  و نيذ  تضذاا   ذو  ي  ذ

وأواذذذذت منتاذذذذ  هيذذذذوم  ر يذذذذق  وو ذذذذ  اي متذذذذ   ذذذذو   .(558)إمذذذذي ت ة راذذذذ  مناسذذذذو عقاذذذذائ 
بذ  ئل تمسذذج  وإاذذ  ر و سذذق      د كذام  جلنائيذذ  و ناسذمها عمذذ  مسذقويي  الحتذذائ و تواليذاة 

 (531)45. وأواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك  (551) ذذذو نني مذذذ  شذذذصهنا أ   م ذذذي  تتروبذذذاة  ت نيذذذ   إلتع ميذذذ 
 تواليذذذاة  صييذذذ  تةذذذ  ة م وتذذذ . و ياذذذا خيذذذص  انذذذع  مذذذم   النةذذذي ئي (535)54و تور ذذذ   نشذذذ ك  
 تةائرإل ع   تةييل  تتامل  نتش باالسقتي ض  ت وري  تشاملس  (535)511-15 نق  إل تمقواي  

أواذذذت منتاذذذ  أ مذذذات مذذذ  أمذذذل  رذذذو   إلنسذذذا  بذذذاتقو   عذذذ   تمجذذذوت إىل  مذذذم   النةذذذي ئي  
 .(533)كوسيم   صئيمي  و تسااى ننتااة مسقرم  بعيارإل  تسجنات

. وأواذت  تور ذ  (534)إط ت  ذاهيإل  تتنذ  اذ   نذيأإل هذا مرع   1وأعيبت  تور    نش ك   -45
بعط ت   تتو ئل  ترانوني   تقاييعي   ت ي ال  و ي  مااي  م   تتن  تمنسات و د ةا  مذ   51 نش ك  

وتيذذذ   واذذذي  . و ذذذ مت منتاذذذ   تتةذذذو  ت (531)كيني و تسذذذكا   داذذذميني   أالسذذذكا هلنذذذوئ  دمذذذيي
أنذذه ينم ذذي تمواليذذاة  نق ذذ إل  عقاذذائ  شذذييتاة ماايذذ   51. وذكذذية  تور ذذ   نشذذ ك  (531)مماثمذذ 

 .(531) تنسات م   تتن     جلي 
ور مت منتا   نساو إل  آل  باتقع م  توالياة  نق  إل باتقة ي تتذاهيإل  شذويه  دعضذات  -45

بضذذاا  إ ا ذذ   إلمكانيذذ  تمضذذ ايا تم ةذذذو    تقناسذذمي   دنثويذذ  ئ خذذل  تممذذ  وخارمذذه. وأواذذت
. وذكذذذية (538)عمذذذ   وذذذ ماةس اذذذا   ذتذذذك  تيعايذذذ   تةذذذ ي  وئور  إليذذذو ت    ذذذاالة  ت ذذذو ر 

منتا  مناايي  ويار  نسقن  أ   اممي اةاة  جلنسني    توالياة  نق  إل يقتياو  تذألذ  
 ت ةوتذذ  وأواذذت  ننتاذذ  وكذذاالة مذذ  مذذي ت مي  ذذ  متذذل  دعضذذات  تقناسذذمي   ميتيذذ    مي مذذ  

إنةذذذاذ  ترذذذانو  بامبذذذاذ إمذذذي ت ة إلنةذذذاذ  ذذذو نني منذذذع  شذذذوي   دعضذذذات  تقناسذذذمي   دنثويذذذ  و تقترذذذيا 
 ترسذذيي و تق ريذذل    النقهاكذذاة مذذ  أمذذل سايذذ   د ةذذا   ذذاممي اذذةاة  جلنسذذني. وأواذذت 

 ةذا   ذاممو اذةاة  جلنسذني  ننتا  أيضا  حماكا  تواليذاة  نق ذ إل بذاالع    اذا خيضذع تذه  د
باعقمارها  شذكل  تقتريا  ترسيي عامياة تل  دعضات  تقناسمي   ميتي  و عامياة مي  ي  جلم  

 .(531)سمل  نقةا  م  ها   داي رس وإ ا   تم رو   ن ني   الحتائي  نقهاكا  
 نقةذذذذم  بعب ذذذا   ذذذذو نني مكا  ذذذذ  مذذذي ئا  تم ذذذذات و جلذذذذي ئا  45وأواذذذت  تور ذذذذ   نشذذذذ ك   -43

. وأشار  نيكذع  السقشذاري (541)م مرا     ها   وةو ع م  تقسامح  باتم ات وإت ات سياساة 
مرذذو   إلنسذذا  إىل أ    قاذذا   تذذيض  تشذذماب مذذ   نثميذذاة و نثميذذني ومعئومذذي  نيذذل  جلنسذذي 

 ت  يذذ  شذذماب عنذذه    اتذذ  وم ذذاييي  هلويذذ   جلنسذذاني  و نذذ ئئي  ت جتذذار  ذذا يعيذذ   ذذ  مذذي ة 
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 الجتذذذذار عمذذذذ  تا مذذذذ  انب (543)5و تور ذذذذ   نشذذذذ ك   (545)5. وأواذذذذت  تور ذذذذ   نشذذذذ ك  (545) جلنسذذذذي 
 .   تم ات  د ةا و سق    بادشخا  

 (544)81-15إىل أ   تواليذذذاة  نق ذذذ إل  ممذذذت  تقواذذذي   11وأشذذذارة  تور ذذذ   نشذذذ ك   -44
سذياا اذ   نشذق مني بذاجلن  وأواذت بتذ م جتذي   نقتمر  اكا     ترو تو  تنا ي  و تتنذ س وال

 د ةا  و تمات ني ا ايا  الجتار  ا دغي ض جتارإل  جلن  وااا  ع م  عقرذاهلا أو   قجذاطها 
 (541)45. و ذ مت  تور ذ   نشذ ك  (541)وواع سياساة تمقة ي تمقاييع ا   نشق مني باجلن 

تألمذذذذا اثمذذذذ . وأواذذذذت  تي ب ذذذذ   دمييكيذذذذ   واذذذذياة مم (541)و نيكذذذذع  السقشذذذذاري مرذذذذو   إلنسذذذذا 
ل م   تقوعيذ  اكا  ذذ   الجتذار باتمشذي   عيذع أءذات  تممذ س اذذا  نخةةذ  تذ نق ذ إل بعيذائإل  نذو رئ 

إمكانيذذذذ  بعيذذذذائإل . وأواذذذذت منتاذذذذ   نسذذذذاو إل  آل  (548)  ذتذذذذك  ذذذذ ريو مذذذذو ةي إنةذذذذاذ  ترذذذذانو 
 .(541)تي ع  أعاارها مةو  عم  خ ماة شامم  جلايع  تض ايا بةي   تن

 ةذذ يا   جتذار باتتاذا   قةذذ  توذكذي  نيكذع  السقشذاري مرذذو   إلنسذا  أ   مكومذ  مل  -41
.  رذذو نني  تتاذذل    تواليذذاة  نق ذذ إل  سذذقمت  اذذي     تتاذذا   نذذع رعني وعاذذا   ننذذاط  مذذ  و  يذذا  

متذذ   ترذذو نني و دنتاذذ   ماايذذ   تيئيسذذي . وأواذذ   نيكذذع  السقشذذاري مرذذو   إلنسذذا  اي مو نذذو 
 .(511)تضاا  ساي  عيع  ئاة  تتاا  م   السق    و تتال  ترسيي

 31وذكي مته  وتيامع أ  نسم  مي ئا  تكي هي   ني كم  بذ و  ع  نيذل  جلنسذي  ممذ  ءذو  -41
ناهضذي . وأوا   نيكذع  تذ وا ن(515)   نائ  م  مي ئا  تكي هي   نمم  عنها    توالياة  نق  إل

 تقذذ ريو  تشذذامل نذذو ةي إنةذذاذ  ترذذانو     ذذو ي  تقاييذذع بقخةذذيص مذذو رئ كا يذذ  تمواليذذاة تكذذي 
 .(515)لجا   تق يع ومي ئا  تكي هي 

وذكذية  نمذذائرإل  تتانيذذ  تمرضذات عمذذ  عيذذع أشذذكا   تتروبذ   تم نيذذ  تأل ةذذا  أ   تتروبذذ   -41
 تذيغا مذ  أ   تمجنذ   نتنيذ  حبرذو   إلنسذذا    تم نيذ  تأل ةذا  مشذيوع     تواليذاة  نق ذ إل عمذ 

 ذ مت  واذي  بعت ائهذا   عيذذع  دمذاك . وأشذارة  نمذائرإل  تتانيذذ  إىل عذ م  رذ   أيذ   واذذي    
  متاجلذ  هذا   نسذصت  وأعيبذت عذ   دمذل ها   جملا  خ    السقتي ض  ت وري  تشذامل  دو س 

 .(513)خ    السقتي ض  تثا 
 وسيادة القانون ،عدل، بما  ي ذلك مسألة اإل الت من العقابإقامة ال -3 

ومنتاذذ  أ مذذات مذذ   (511)ومنتاذذ  هيذذوم  ر يذذق  وو ذذ  (514)5أواذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -48
. وأواذذذت منتاذذذ   تتةذذذو  ت وتيذذذ  بذذذع    وبذذذعغ   سذذذج  غو نقنذذذام (511)أمذذذل  رذذذو   إلنسذذذا 

مو إال إذ  كذذانو  سذذيمم و  بذذاتقها  نومهذذ  إتذذيها سذذي ى عيذذع  حملقجذذعي   تذذاي  ال يع تذذو    غو نقنذذا
. وأوات منتا  هيذوم  (511)ئو  معي  م   تقصخ    حماكا م ني   حتائي  عائي م  وماكاو  

ر يق  وو    توالياة  نق  إل بص   نرذل  حملقجذعي   نقمرذني إىل مذو نها أو إىل بمذ    ثاتثذ  مذا مل 
بامبذذاذ عيذذع  43. وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك  (518)منائيذذ  مثمقذذ  أ تذذا يكونذذو   ذذ  أُئينذذو  الر كذذا ا 

 تق  ب   تضذيوري  إلهنذات ممارسذ   ال قجذاط دمذل غذ  مسذا س اذا   ذتذك  العذ  ض عمذ  عيذع 
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 جلهذذذذذوئ  نماوتذذذذذ  تقوسذذذذذيع ن ذذذذذا  ممارسذذذذذ   ال قجذذذذذاط دمذذذذذل غذذذذذ  مسذذذذذا  اذذذذذا يقجذذذذذاوط خمذذذذذذي  
 .(511)غو نقنامو

 تكون يس انذع وكاتذ   السذقخمار ة  نيكعيذ  مذ   شذ يل أي  43  وأوات  تور    نش ك -41
. وأواذذت منتاذذ  هيذذوم  ر يذذق  (511)تذذ يها    مي ذذل   قجذذاط أو  إلبرذذات عمذذ  أي شذذخص حمقجذذع 

وو ذذذذذذ   تواليذذذذذذاة  نق ذذذذذذ إل اسذذذذذذاتت  عيذذذذذذع  نسذذذذذذ وتني عذذذذذذ  بينذذذذذذام   ال قجذذذذذذاط  تسذذذذذذيي توكاتذذذذذذ  
 .(515)اتإساتإل متامم   تسجنع   السقخمار ة  نيكعي  و 

و ياذذا يقتمذذل باتمجذذا   تتسذذكيي    غو نقنذذاموس ذكذذية منتاذذ   تتةذذو  ت وتيذذ  أ  حماكاذذ   -11
قنذذذاع مذذذع  نتذذذاي   ت وتيذذذ س وال سذذذياا عنذذذ ما  كذذذو   حملذذذاكا  ن نيذذذ    نذذذ نيني   حمذذذاكا عسذذذكيي  

اة  نق ذذ إل إىل أ  نتذذام  ترضذذات  تتسذذكيي    تواليذذ 35. وأشذذارة  تور ذذ   نشذذ ك  (515)مقذذو  يإل
   تتنذذذذذ   جلنسذذذذذي  تذذذذذ ي يي كمهذذذذذا  د ذذذذذي ئ  تتذذذذذاممو  عمذذذذذ  أعاذذذذذا  يرااذذذذذي بةذذذذذورإل منهجيذذذذذ   ال

 ضذذائها  تواليذذاة  نق ذذ إل او تمذذ  عيذذع مو نذذو نتذذام  3. وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك  (513)أمهع ذذه
   سي  وع م إخضا   نذ نينيس تته   ت وا  وا  بامرو   ن ني  و تسياأ كام  تتسكيي مع 
حماكا عسكيي  ومتل هيئاة  حملذاكا  تتسذكيي   رقةذي أمام تما اكا  م   تتيو س أي  ي  

 .(514)عم   جلي ئا  تتسكيي  و سقمتائ  نقهاكاة  رو   إلنسا 
 11-15إىل أ   تواليذذذذذاة  نق ذذذذذ إل  ممذذذذذت  تقواذذذذذياة  34وأشذذذذذارة  تور ذذذذذ   نشذذذذذ ك   -15
تق يذذع  تتنةذذيي   نتذذام  تت  تذذ  بشذذص    (511)511-15و 511-15و 11-15و 11-15و

م   العقاذائ  تقرميل أنه ينم ي  34. وذكية  تور    نش ك   تسجو  جلنائي  و يو   نتيش    
 د كذذذام  نةي ذذذ   ياذذذا خيذذذص عيذذذع ومبةيذذذ   تمجذذذوت إىل بذذذ  ئل  تسذذذج  طيذذذائإل عمذذذ   ال قجذذذاط و 

ي ئا  تذذذذذ ي ال  قتمذذذذذل بص تذذذذذا   جلذذذذذي ئا  تذذذذذ ي ال  ن ذذذذذوي عمذذذذذ   تتنذذذذذ  و جلذذذذذي ئا غذذذذذ   و ذذذذذ إل و جلذذذذذ
إمكانيذذ  إ ا ذذ  ئو  مذذ  بعت ذذات عروبذذ   تسذذج   ن بذذ   43. وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك  (511)منسذذي 

 .(511) إل ي ج  نشيوط   مي ئا ال  ن وي عم   تتن 
إط ت عذذ م مسذذاتت  مذذو ةي إئ رإل  جلاذذارد وسايذذ   عذذ   مذذل 53عيبذذت  تور ذذ   نشذذ ك  وأ -15

. وأواذذت منتاذ   تتةذذو  ت وتيذذ  بضذذاا  (518)ر ذذو     السذقخ  م  نةذذيط تمرذذوإل مذ وئ  تذذاي  يقو 
إمكانيذذذذذ   ةذذذذذو  عيذذذذذع اذذذذذ ايا  نقهاكذذذذذاة  رذذذذذو   إلنسذذذذذا  باتكامذذذذذل عمذذذذذ  سذذذذذمل  نقةذذذذذا  

 .(511)لج ي 
أ   عقرا   تنسات  مو مل و دمهاة وسجنه  مذيم  نذيأإل مذ   1وذكية  تور    نش ك   -13

أشذذ  و ذذصإل اذذ    دم و جلنذذني و ت ةذذل. و كذذو  جثذذار هذذا   تسياسذذاة  رو هذذا  دساسذذي  ويهذذ ئ 
. وأواذت  تور ذ  (511) تنسات  نهاشاة عم  أساس  تتذي  و تواذع  المقاذاعي  ال قةذائيعم  

حباايذذذذ   دسذذذذي مذذذذ  خذذذذ   اذذذذاا  إيذذذذ ت  دوتويذذذذ  تمنسذذذذات  مو مذذذذل وأمهذذذذاة اذذذذ ار  1 نشذذذ ك  
 1. وأواذت  تور ذذ   نشذذ ك  (515) جملقاتيذذ ل  تي ابذ  بذذ  ئل تمسذج  مثذذ السذذقةائإل مذ   د ةذا    

س أيضذذذا  بعت ذذذات  تتروبذذذاة  جلنائيذذذ   ن مرذذذ     اتذذذ   السذذذقخ  م  تشخةذذذي تماخذذذ ر ة و ياطدذذذا
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 دشذذذذخا   تذذذذاي  ُسذذذذجنو  بسذذذذمو مذذذذي ئا غذذذذ  عنيةذذذذ   قتمذذذذل  تةذذذذائرإل حبذذذذل  كذذذذام ومي متذذذذ   د
 .(515)بانخ ر ة

ص   د كام  تو رئإل    و نني  تتروباة  حملمي     تواليذاة ب 41 تور    نش ك  وأ ائة  -14
. وذكذذذية منتاذذذ   تتةذذذو  ت وتيذذذ  أ   ذذذيض (513) واسذذذني كمهذذذا جتيذذذع حماكاذذذ   د ةذذذا  كمذذذات ني

 إل ي ج  نشيوط ُيشكل  نقهاكا  تمرانو  إ ا   إمكاني  ئو  م  عم   ترةوي  ن ب  عروب   تسج  
إىل أ   توالياة  نق  إل مل  تقا   واي   تةييل  تتامل  58نش ك  . وأشارة  تور    (514) ت وا

مذذ   ن بذذ  عروبذذ   تسذذج  وأواذذت بعت ذذات  (511)581-15 نتذذش باالسذذقتي ض  تذذ وري  تشذذامل 
 إل ي ج  نشيوط حبل  جمليمني  د ةا  عم   نسقو   الحتذائي. و ثذت  تور ذ  إ ا   إمكاني  ئو  

 مبذذاذ إمذذي ت ة مماثمذذ  وشذذجتقها عمذذ  منذذع نرذذل  جملذذيمني  د ذذ      تواليذذاة عمذذ  58 نشذذ ك  
 (511)43. و ذذذ مت  تور ذذذ   نشذذذ ك  (511) تمذذذات نيحمذذذاكا إىل سذذذن   58 تذذذاي   رذذذل أعاذذذارها عذذذ  

إخضذذا  بضذذاا  عذذ م  51 واذذياة مماثمذذ . وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك   (518)ومنتاذذ   تتةذذو  ت وتيذذ 
 ة  جلنائيذ   نقتمرذ  باتمذات ني وعذ م نرذل  د ذ    إىل حمذاكا  تشماب  نخاتةني تمرانو  تإلمذي ت

. و ذذ مت (511) ال قجذذاط رهذذ   حملاكاذذ  وبتذذ   إلئ نذذ  ذذ إل  تمذذات ني و ةذذمها عذذ   تمذذات ني خذذ   
ومنتاذذذذ  هيذذذذوم  ر يذذذذق  وو ذذذذ   (585)و تشذذذذمك   ت وتيذذذذ  مرذذذذو   ت ةذذذذل (581)45 تور ذذذذ   نشذذذذ ك  
 ت وتيذذذ  مرذذذو   ت ةذذذل كذذذاتك بي ذذذع  مذذذ   دئ  تسذذذ   . وأواذذذت  تشذذذمك (585) واذذذياة مماثمذذذ 

 .(583) نس وتي   جلنائي    عيع  توالياة
 ذيض ر ابذ  عمذ   و اذل ميكع ساي   رو   إلنسا  أ  سجو   تواليذاة  نق ذ إل وأ ائ  -11

و يض  سو ريي   ني س ة م  مي  ل  تسجو  وإتيها وإرسا   تم ا اة  تلي ي  س تكقو و جمل ة
. وأواذذذ  ميكذذذع سايذذذ   رذذذو   إلنسذذذا  لجذذذات  إئ رإل (584)سذذذوم باهتذذذ  عمذذذ   نكانذذذاة  هلا ةيذذذ ر 

 تمجذذا  عمذذ  مسذذقو   تواليذذاة و نسذذقو   حملمذذي اةذذا  تقاويذذل  نرذذ  م إىل  تسذذجو  وغ هذذا مذذ  
س   مي  ل  ال قجاط  ت ي  سقاي   إنةاذ سياساة  تي اب  عم   تلي   نخاتة  تم سقور و تسااى

 51. وأواذت  تور ذ   نشذ ك  (581)باني س ة  تشخةي  عل  تيسائل و ن مةاة سعيع  تسجو 
 إلبذذذذ    حباايذذذذ   رذذذذو   إلنسذذذذا  تمسذذذذجنات  نذذذذ  نني عمذذذذ   نسذذذذقو   الحتذذذذائي    تقاقذذذذع حبييذذذذ  

 .(581) تةش
مذل  نتذش إىل أ   توالياة  نق  إل  ممذت  واذياة  تةييذل  تتا 41وأشارة  تور    نش ك   -11

 رقضذذي  ن نيذذ   تذذ ي  تذذ عاو  إمكانيذذ   وكيذذل حمذذام    ع ا ذذ  باالسذذقتي ض  تذذ وري  تشذذامل  نقتمرذذ  ب
 (581)581-15و (588)551-15و (581)511-15اا   ذتك  تقواياة  سها   إلمكاني إ ا   

إل ا ذ  اضاعة   جلهوئ  نماوتذ   41. وأوات  تور    نش ك  (515)554-15و (511)518-15و
و كذذيي   ذذل  ساذذا يشذذال إمذذي ت ة  هلجذذيإل سإمكانيذذ   مةذذو  عمذذ  اثيذذل  ذذانو     ترضذذايا  ن نيذذ 

 .(515) د ي ئ    تيني حمام     ترضايا  ن ني   الحتائي 
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وأواذذذذت منتاذذذذذ   إلنذذذذذا ر  نتنيذذذذذ  حبرذذذذذو   إلنسذذذذذا  بةذذذذذو  سذذذذذ م  أنتاذذذذذ   كنوتوميذذذذذا  -11
 ار  نساتت  أمام  تكون يسس     متذل هذا   دنتاذ  شذةا    نتموماة  واا  باحملاكاس   إ

 .(513)  ر  إلمكا  باتنسم  إىل  جلاهور عاوما  
 ال ق  ي الخصوصية والعواج وال ياة ادسرية -4 

إىل أ   كومذذ   تواليذذاة  نق ذذ إل  ي  ذذو عمذذ  ن ذذا  و سذذع  31أشذذارة  تور ذذ   نشذذ ك   -18
تمياناة  تشخةي   و   تتامل م  ئو  أي  ر اب  ُ اكي ال مذ  وبةورإل سيي   ال ةاالة  تي اي  و 

س وأواذذت  تواليذذاة  نق ذذ إل بذذا   م خةواذذي  (514) تسذذم    ترضذذائي  وال مذذ   تسذذم    تقشذذييتي 
. (511). و ذذ مت منتاذذ  هيذذوم  ر يذذق  وو ذذ   واذذي  مماثمذذ (511) د ذذي ئ خذذارج  ذذ وئها  إل ميايذذ 

ة  تواليذذذاة  نق ذذذ إل  تذذذ ض يوميذذذا   ال ةذذذاالة  وااذذذ  أ  سذذذم ا 51وذكذذذية  تور ذذذ   نشذذذ ك  
وغ هذذذذذا مذذذذذ   تميانذذذذذاة  إلتك ونيذذذذذ   تشخةذذذذذي   نقتمرذذذذذ  ائذذذذذاة  ن يذذذذذني مذذذذذ   دشذذذذذخا   ذذذذذو  

 تواليذذذاة  نق ذذذ إل بذذذاتقو   عذذذ   العذذذ  ض  تتشذذذو ئي  51. وأواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك  (511) تتذذذامل
و سذذذقخ  مها ونشذذذيها سذذذو ت ئ خذذذل أر اذذذي جلايذذذع  ال ةذذذاالة  وااذذذ  تأل ذذذي ئ و ال قةذذذا   ذذذا 

 .(518) توالياة  نق  إل وواليادا  ترضائي  أو خارمها
أ  أ ةذذذذذذا   تسذذذذذذكا   داذذذذذذميني يُمتذذذذذذ و  عذذذذذذ  أسذذذذذذيها  51وذكذذذذذذية  تور ذذذذذذ   نشذذذذذذ ك   -11

وأهنا عن ما يُمت و  عنهذا   (511)ولجقاتادا  حملمي  ات الة غ  مقناسم  مرارن  باد ةا   آلخيي 
 .(511)ما يتانو  م  أاي ر نةسي  و  قةائي  وثرا ي  كث    
وذكذذذذي  نيكذذذذع  تذذذذو ش مرذذذذو   نثميذذذذاة أ   نثميذذذذاة و نثميذذذذني ومعئومذذذذي  نيذذذذل  جلنسذذذذي  -11

 بني شخةني م   جلذن وم اييي  هلوي   جلنساني  ُميمو     توالياة  نق  إل م   رو   تعو ج 
       ثميذذني ومعئومذذي  نيذذل  جلنسذذي وم ذذاييي  هلويذذ   جلنسذذاني مذذ   نثميذذاة و ن  تو تذذ ي كاذذا أ  نةسذذهس  

تهذذ  وتيذذامع بذذاالع    باتت  ذذاة بذذني وأواذذ  م .(515)ال يقاقتذذو  حبرذذو ها    دبذذوإل و مضذذان 
 .(515)أشخا  م   جلن  نةسهس اا   ذتك ر ع  متي ع   تعو ج

 حرية التعبير ومكوين الجمعيات والتجمع السلمي -1 
أ  مذذذا  رذذذوم بذذذه  مكومذذذ  مذذذ  م  رذذذاة  ضذذذائي  نسذذذيو   31ائة  تور ذذذ   نشذذذ ك  أ ذذذ -15

 نتموماة  تسيي  ي ثي  صث    مثم ا  عم  عامي  إع  ئ  تقراريي  تة ةي  و يي   تقتم . و ذ  سذتت 
 مكوم  تقريي  إمكاني   مةو  عم   نتموماة  نقتمر  بذادم   ترذومي و توثذائل  مساسذ  بشذص  

 مكومذ  بضذاا  عذ م  31. وأواذت  تور ذ   نشذ ك  (513)يا رئيسي  خاا  بانةذم    تتامذ  ضا
س وواذع  ذ  تذل م   ني  مذ  (514)مراااإل  تة ةيني عم   مري متمومذاة سذيي  و/أو سذيي  تم ايذ 

 . (511) تتشو ئي   ت ي  تال عم  عع  تمياناة  تقوايةي  ت  ةاالة أو حمقويادا
بقنةيذذا  تقواذذياة  تسذذابر   (511)31و تور ذذ   نشذذ ك   (511)45 ذذ   نشذذ ك  وأواذذت  تور  -15

   513-15و (518)14-15ذ ة  تةذذذذذذذم س  نر مذذذذذذذ    إ ذذذذذذذار  السذذذذذذذقتي ض  تذذذذذذذ وري  تشذذذذذذذاملس 
بينذذذام   السذذذقخمار ة  نضذذذائإل مذذذ  جتذذذي  تمنشذذذ ات   إ ذذذار  جيذذذيي مذذذا س إلهنذذذات(511)514-15و



A/HRC/WG.6/22/USA/3 

13 GE.15-02555 

س اذا   ذتذك  تريذام عمذ  وسجنها ونةذيها سمرو   ن ني م  أمل    رم   تنضا  تسياسيني   
 تةذذذور بذذذع    سذذذي ى عيذذذع  دشذذذخا   نسذذذنني أو  نيذذذ وس مذذذ  شذذذةائها أو  نةذذذابني بذذذصمي ض 

 .(551)معمن . و  م  تق ات   تتاني نشارك   نو  نني  واي  مماثم 
اسذذذاة ت عذذذ    وأواذذذت منتاذذذ   و مذذذ   ت وتيذذذ  مرذذذو   إلنسذذذا  بواذذذع  ذذذو نني وسي -13

بان   تني ع   رو   إلنسا  وسايقها ومنذع  ت هيذو أو  النقرذام جبتذل أ كذام  إلعذ    تذ وا 
. وأعيبذذذذذذت إثاكذذذذذذا (555) نقتمذذذذذذل بانذذذذذذ   تني عذذذذذذ   رذذذذذذو   إلنسذذذذذذا  ذ ة  ذذذذذذوإل ومةتذذذذذذو  كذذذذذذاممني

(ITHACA  ع   مرها إط ت  العق  ت ة عم   ن   تني عذ )  ني  حملذام رذو   إلنسذا  وأكذ ة أ
 .(555)مهنقها  ترانوني قو يةها ع  ممارس  ت تاي  ماوتو  متاجل  ها   ترضايا يقتياو  

و  عذ   4وأ ائة  تور    نش ك   -14 أ  مهوئ   بُاتت    آلون   دخ إل إلسكاة مذ  يتذلو
 هي  أي  جر ت    يم  جلامتاة تةاحل  رو   تةمس ينيني باعقمارها جر ت متائي  تمسامي  وباتقاا

. وأبذ    تق ذذات   تتذاني نشذارك   نذو  نني م  تذذاة مماثمذ  وأواذ  بعهنذذات (553) سذق ل  تي ابذ 
عيذذذع  تق ريرذذذاة غذذذ   نذذذلرإل   أنشذذذ   لجاوعذذذاة  ت ذذذ ب  جلامتيذذذ   تذذذ ي  ذذذ   ع عذذذ   رذذذو  

 .  (554) تةمس ينيني
د ذذي ئ  تتذذاممو    إط ت  تةذذتوباة  تذذ ي يو مههذذا   عذذ   مذذل 31وأعيبذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -11

وإط ت  نتاممذذ   س و مذذ   تتسذذكيي أئ ت  ترذذو ة  نسذذم    تذذاي  يةذذم و  مسذذقنكةني اذذا يا  مذذ  
 . (551)يتامل  ا  دشخا   تاي  ي عو  أهنا مسقنكةو  اا يا    تراسي   ت ي

وأواذذذ   تق ذذذات   تتذذذاني نشذذذارك   نذذذو  نني بقتذذذ يل عيذذذع  ترذذذو نني و تسياسذذذاةس عمذذذ   -11
مسقو   الحتائ و توالياة و نسقو   حملميس  ت ي  رضي ب مو مو  ر  ايم  تقنتذيا   قجامذاة 
عامذذ س وأواذذ  بضذذذاا   تسذذااى جلايذذع  تةذذذ ةيني بععذذ  ئ  رذذاريي عذذذ   ال قجامذذاة مذذذ  ئو  

 . (551)  خل غ  ملر
 ال ق  ي العمل و ي التمتع بشروط همل هادلة ومؤامية -1 

برمذذذذل  ناارسذذذذاة  تقاييعيذذذذ    سذذذذو   تتاذذذذل إط ت  تنسذذذذات  1ك  ال تذذذذت  تور ذذذذ   نشذذذذ   -11
و تتاا   نهاميي س وأشارة إىل  إلم ذا  حبذل  تنسذات أثنذات مسذ د   نهنيذ    لجذاا  مةذو  

بامباذ    ب  تمرضات عم   1عم   ي ياة وبموغ أعم   ننااو  إلئ ري . وأوات  تور    نش ك  
. (551)سذذياا  ياذذا يقتمذذل باتشذذماب و تنسذذات و نهذذاميي   تتاذذلس وال أومذذه عذذ م  نسذذاو إل   سذذو 

وأواذت  تي ب ذ   دمييكيذ  تألمذا  نق ذ إل بعاذ  ر  شذييتاة تضذاا   رااذي  نذيأإل أمذي   مقسذذاويا  
 .  (558)ع   تتال  نقساوي

وأشارة منتا  مناايي  رو   إلنسا  إىل سوت  نتامم  و النقهاكاة  ت ي يقتيض هلذا  -18
مكذا   تتاذل  نهذاميو س وبةذة  رئيسذي  أوتئذذك  تذاي  يشذ مو  و ذائ  ال حتقذاج إىل  نهذذارإلس   

وإىل أ  أربذذذاب  تتاذذذل يسذذذق مو  خذذذو   نهذذذاميي   تذذذاي  ال مامذذذو  وثذذذائل ثمو يذذذ  مذذذ   ت  يذذذل 
 سق  ال  يقخا ع إل أشكا س ب ت   م   دمور  ننخةض  وسي    دمذور و نقهذات  باالعقذ  ت  تمذ   
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. وأواذذذذذت منتاذذذذذ  منااذذذذذيي  رذذذذذو   إلنسذذذذذا  بعيذذذذذائإل  نذذذذذو رئ (551) جلنسذذذذذي بذذذذذل و ذذذذذ   مذذذذذم و 
 نخةةذذذذ  تمقذذذذ ريو و تق ريذذذذل   هذذذذا   جلذذذذي ئا ومرااذذذذاإل مي كميهذذذذا اومذذذذو  ذذذذو نني  تواليذذذذاة 

 . (551)و الحتائ
أ  عذذ ئ   كمذذ    مذذ   د ةذذا   نن ذذ ري  مذذ  أاذذو  إسذذماني   55وذكذذية  تور ذذ   نشذذ ك   -11
هذذا   سذذ   تثانيذذ  عشذذيإل ومذذا ئوهنذذا ُيسذذقخ مو     تعر عذذ س ممذذا يتياذذها داذذي ر اذذ ي    تذذاي 

. وأواذذذذذذت  تور ذذذذذذ  585و 538خ ذذذذذذ إل عمذذذذذذ  ءذذذذذذو ينقهذذذذذذك   ةذذذذذذا ي ي منتاذذذذذذ   تتاذذذذذذل  ت وتيذذذذذذ  
بق ي   انو  متاي   تتال  ننةة  تي ذع  مذ   دئ  تألمذور  ن  وعذ  ترذات  دعاذا   55  نش ك 

 . (555). و  مت منتا  هيوم  ر يق  وو    واي  مماثم (555) تعر ع   و يإل   لجا 
 ال ق  ي الضمان االأتماهي و ي التمتع بمستوى معيشي الئق -7 

حبتي عامياة إم ت  دشخا   تاي  يتيشو    خميااة  45أوات  تور    نش ك   -11
و رئ  تتامذذذ   سذذذقخ  ما  سذذذمياا  بضذذذاا   سذذذقخ  م  نذذذ 55. وأواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك  (553) نشذذيئي 

 . (554)تق سني نوعي   مياإل
بقرذذ   مسذذاع إل  حتائيذذذ  إاذذا ي  إىل  كومذذاة  تواليذذذاة  51وأواذذت  تور ذذ   نشذذذ ك   -15

 . (551)و مكوماة  حملمي  ننع خةا  و ماة  تقتمياي  و تة ي  و المقااعي   تيئيسي 
 نيذذا  و تةذذي   تةذذ ي تيسذذت سذذهم  وال تذذت مامتذذ  واليذذ  ميقشذذي ا  أ  خذذ ماة  -15

 ننذذذا  مذذذ   تنا يذذذ   ال قةذذذائي س وأواذذذت بقتعيذذذع  تذذذل م   تي ميذذذ  إىل اذذذاا  إ ا ذذذ   ذذذي  أكذذذل 
. وأواذذذت شذذذمك   تتاذذذل  تتذذذاني اساشوسذذذيقاس (551)تم ةذذذو  عمذذذ  هذذذا   وذذذ ماة  دساسذذذي 

حبرهذذذا  إلنسذذذا     بعشذذذي د  جملقاذذذع  نذذذ   و جملقاتذذذاة  حملميذذذ  تضذذذاا  أ  يقاقذذذع عيذذذع  دهذذذاا
. و ذ مت منتاذ   رذو   تيعايذ   المقااعيذ  (551) مةو  عم  خ ماة  نيا  و تةي   تةذ ي

عذ م  ترذ رإل بسمو  نيا   دساسي    ميقشي ا  م  تاة مماثم س وأوات حبتي إهنات خ ماة 
اليذذذذاة أ   تو  53. وال تذذذذت  تور ذذذذ   نشذذذذ ك  (558) تسذذذذكاني   تضذذذذتية  تمةئذذذذاةعمذذذذ   تذذذذ  ع أو 

 نق ذذ إل  ممذذت  تقواذذياة  نقتمرذذ  باتقشذذيئ و تسذذك س تكنهذذا أواذذت بضذذاا  اكذذني كذذل شذذخص 
م  حتال  كمة   تسك   ت ئل وعذ م  يمذا  أ ذ  مذ  إمكانيذ   مةذو  عمذ  خذ ماة  نيذا  أو 

بات عوإل إىل عر  مشذاورإل و نيذ  مشذ ك  بذني  51. وأوات  تور    نش ك  (551) تةي   تة ي
شذذذذص   نيذذذذا   تةذذذذام  تمشذذذذيب  ذذذذ    تقةذذذذ ي تمق ذذذذ ياة  نقتمرذذذذ  بانيذذذذا    هذذذذا   توكذذذذاالة ب

 .  (531) تمم 
 ال ق  ي الص ة  -8 

ذكي ميكع عاا    مونت أنه ينم ي تموالياة  نق  إل أ   قيح تكل  يئ ئ خل   وئها  -13
نسذذذذقو   تقاقذذذذع بذذذذامل    تةذذذذ   وأ   ةذذذذ ر  ذذذذو نني  تيعايذذذذ   تةذذذذ ي   تشذذذذامم  تمجايذذذذع عمذذذذ   

 .  (535)ئي الحتا
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وأواذذت منتاذذ   تتةذذو  ت وتيذذ  بضذذاا  إ ا ذذ   ذذي  مقسذذاوي  جلايذذع  تنسذذات تم ةذذو   -14
 . (535)عم  خ ماة مي إل تيعاي  ا    دم

وأعذيب  تةييذذل  ترذذانو   ذذي نكمني عذذ  شذو غمه إط ت  جليعذذاة  نةي ذذ  مذذ   نذذ ثي ة  تترميذذ   -11
أ ييرذي   إ ذار  تيعايذ   مااذن س وأواذ  جباذع بيانذاة  ت ي  ت   تمةقياة  نن  ر ة م  أال 

 . (533)مةةم   سو  تتي  و ننشص  إلثش ع   د ةا   تاي  يتيشو    كن   تيعاي   ماان 
            وأشذذذذذذذذذذذذار  نيكذذذذذذذذذذذذع  تتذذذذذذذذذذذذاني تمت  تذذذذذذذذذذذذ  إىل أ   تواليذذذذذذذذذذذذاة  نق ذذذذذذذذذذذذ إل أ ا ذذذذذذذذذذذذت عماذذذذذذذذذذذذا   -11

 تريذذوئ  تشذامم   نةيواذذ  عمذ   نسذذاع إل  إلنسذذاني    تذذ ي  ذ عو إىل إط تذذ  (534)558-15باتقواذي  
 نر م     االة  إلمهاض إىل  تةقياة و تنسذات  تمذو   يقتياذ  ت غقةذاب    مذيبس وذكذي 
أ  ها   تريوئ  نقهك  تقع ماة  توالياة  نق ذ إل جبامذ  اذكودس منهذا   ةا يذ  مناهضذ   تقتذايو 

. وأواذذ   نيكذذع  تتذذاني تمت  تذذ  باتسذذااى (531)تسياسذذي و تتهذذ   تذذ وا  وذذا  بذذامرو   ن نيذذ  و 
باسذذذذقخ  م  نسذذذذاع إل  وارميذذذذ   دمييكيذذذذ  مذذذذ  أمذذذذل خذذذذ ماة  إلمهذذذذاض  نذذذذصمو     ذذذذاالة 

 . (531) الغقةاب أو  تييا  مياإل تمخ ي أو سةاى  حملارم
 نق ذذ إل  مكومذذ  او اذذم  ئعذذا  ةذذو   جلايذذع عمذذ  وأواذذت  تي ب ذذ   دمييكيذذ  تألمذذا  -11

 . (531) و ماة  ت وعي    لجا   تة    جلنسي  و إلجنابي 
وأواذذذ   تق ذذذات   جملقاتذذذي تقذذذو    تيعايذذذ   ت ويمذذذ   دمذذذل بعنةذذذاذ متذذذاي    ميذذذ   تتهذذذ   -18

مذيض  تعهذاميي خاا  بيعاي  وع ج نعالت ئور  نسننيس وااا   تكث و  منها  تاي  يتانو  م  
 .  (538)أو أشكا  أخي  م   وي 

 ال ق  ي التعلي  -9 
أ   تواليذذاة  نق ذذ إل  ممذذت عذذ ئ   مذذ   تقواذذياة  نقتمرذذ   51ال تذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -11

 . (531)بامل    تقتمياس وأوات حبااي   يي   تشماب    خقيار  تنةو  و تكقو
 تكثذذ  مذذ   ت ذذ ب  نهذذاميي  يمق رذذو   وذكذذية منتاذذ  منااذذيي  رذذو   إلنسذذا  أ  -81

ا  رس خمةة  تم  ب ذوي  دئ ت  تضتي  و تاي  يتانو  م   ري ش ي  وذتك بسمو  ع ي  
وأوات  ننتا  بواع خ   تقممي   ال قياماة  تقتمياي  و  قياماة رعاي   تة    (541) تةةل

 .  (545) تترمي  جلايع  ت  ب  ت مئني
 تةذذائرإل عذذ   تةييذذل  تتامذذل  (545)511-15برمذذو   تقواذذي   1شذذ ك  ور مذذت  تور ذذ   ن -85

 نتش باالسقتي ض  ت وري  تشامل  ت ي   عو إىل عم  أمور منها إ ا    تةي   تقتميايذ س وأثنذت 
عمذذ  حمذذاوالة  مكومذذ   يسذذ  إئمذذاج عيذذع  ت ذذ ب    تنتذذام  تقتمياذذي عمذذ   1 تور ذذ   نشذذ ك  

عذذذ   مذذذل إط ت  ر ةذذذا  متذذذ    تقاييذذذعس  1س  رذذذ  أعيبذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك   ذذذ م  نسذذذاو إل. ومذذذع ذتذذذك
وخااذذ  اذذ   د ةذذا   دمذذييكيني  نن ذذ ري  مذذ  أاذذل أ ييرذذيس و نن ذذ ري  مذذ  أاذذل إسذذما س 
وأ ةا   دمييكيني  داميني. ويم و أ   ن  رس  نومذوئإل    د يذات  تسذكني   ننخةضذ   تذ خل 

رئ و تقاويذذل وعمذذ  م رسذذني أ ذذل خذذلإل بانرارنذذ  اذذ  رس  د يذذات حتةذذل عمذذ  أ ذذل نسذذم  مذذ   نذذو 
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 دكثذذي ثذذي ت. وال  ذذع   متذذ الة  النر ذذا  عذذ   ت ر سذذ  مي ةتذذ  بذذني  د ةذذا   نن ذذ ري  مذذ  أاذذل 
أ  متذ    النر ذا  عذ   ت ر سذ  بذني  55. وذكية  تور    نش ك  (543)أ ييري وم  أال إسما 

ا  ممذذ  يتامذذو      ذا   تعر عذذ  يعيذذ  بذذصربع مذذي ة عذذ   نتذذ    د ةذا   نن ذذ ري  مذذ  أاذذل إسذذم
 .(544) تو ش
إىل أ   ن شذذذي ة  المقااعيذذذ  ال  ذذذع    تهذذذي  ذذذ   ميكذذذع  55وأشذذذارة  تور ذذذ   نشذذذ ك   -85

. (541)سذذذياا   لجذذذا   تقتمذذذيا  دمذذذييكيني  نن ذذذ ري  مذذذ  أاذذذل أ ييرذذذي بةذذذورإل غذذذ  مقناسذذذم س وال
بعيذذائإل  تقذذ  ب   تي ميذذ  إىل  ترضذذات عمذذ   تقاييذذعس وبةذذة  خااذذ  اذذ   1 وأواذذت  تور ذذ   نشذذ ك 

أ ةا   دسي  تةرذ إل و د ميذاةس عذ   ييذل واذع بذي م  وسياسذاة  يمذي إىل خةذا أومذه عذ م 
 .(541) نساو إل    مةو  عم   و ماة  تقتمياي  و تة ي 

 ال قوق الثقا ية -51 
إىل  تتذيو   نعريذ  آلثذار كينذ  رو ومو ذع  ترو  ذل  ومهت منتا  جثذار كينذ  رو  الهقاذام -83

 .(541) تسيي   تاي يكقسي أمهي   ارخيي  كم إل  قتمل باتي 
 ادشخاص ذوو اإلهاقة -55 

أ    قاا   تذيض  تنسذات ذو ة  إلعا ذ  تمتنذ  أكذل اذي ني  55ذكية  تور    نش ك   -84
ا ذذ س اذذا   ذتذذك  تتنذذ   جلنسذذي و ننذذعاس إىل ثذذ   مذذي ة منذذه    اتذذ   تنسذذات غذذ  ذو ة  إلع

عمذذ  سذذميل  نثذذا  ال  مةذذي. وأواذذت بعيذذائإل اويذذل  تذذل م   تذذ ي  يكذذع عمذذ   تنسذذات ذو ة  إلعا ذذ  
 .(548)اومو  انو  منع  تتن  ا   نيأإل

أ   نقهاكذذذذذاة  رذذذذذو   دشذذذذذخا  ذوي  إلعا ذذذذذ  ال  ذذذذذع    8وذكذذذذذية  تور ذذذذذ   نشذذذذذ ك   -81
 .(541) يماهنا م   دهمي   ترانوني  و تقاييع ا هامسقايإلس اا   ذتك 

 ادقليات والشعوب ادصلية -51 
أ  واليذذذ ي أالسذذذكا وهذذذاو ي واليقذذذا   تذذذي   يهاذذذا شذذذتوب  41ذكذذذية  تور ذذذ   نشذذذ ك   -81

يت    ا كذصما   اتذو حبذل  رييذي  نةذ  و مكذا  تذا   اومذو  ذانو   دمذا و ترذانو   تذ وا. 
س   مت  توالياة  نق  إل  رذاريي مضذمم  تمقسذ  عمذ   نقهاكذاة ميثذا  41 نش ك  وو را  تمور   

 .(511) دما  نق  إل و ترانو   ت وا
سمات باجلهوئ  تذ ي بذاتقها  مكومذ     تسذنو ة  1وعم   تيغا م  أ   تور    نش ك   -81

أ   تشذذذذتوب  دخذذذذ إل تمنهذذذذوض بععاذذذذا   رذذذذو   تشذذذذتوب  داذذذذمي س  رذذذذ  ال تذذذذت برمذذذذل بذذذذات  
 ع     دامي س ا   يها  هلنوئ  دمييكيو  وسكا  أالسكا  داميو  وسكا  هاو ي  داميو  ال

 و مذذذذذذه حتذذذذذذ ياة عذذذذذذ   قةذذذذذذل بذذذذذذاتقاييع  تقذذذذذذارخيي وأ تذذذذذذا   تراذذذذذذع و تسياسذذذذذذاة  مكوميذذذذذذ  غذذذذذذ  
   مكومذذذذ  باعقاذذذذائ  ذذذذ  ب  ماايذذذذ   ننذذذذا ل  نر سذذذذ 1. وأواذذذذت  تور ذذذذ   نشذذذذ ك  (515) ن ئاذذذذ 

 51. و ذذ مت  تور ذذ   نشذذ ك  (515)تمشذذتوب  داذذمي  سايذذ   تاتذذ  مذذ   سذذق     تميئذذ  و ذذ هورها
 .(513) واياة مماثم 
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إىل  تةييذذل  تتامذذل  نتذذش باالسذذقتي ض  تذذ وري  تشذذامل أ   48و ممذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -88
   تشذتوب  داذمي  يواي  توالياة  نق  إل بص   نةا باتكامل إع    دما  نق  إل بشص   رذو 
منهذذذا  رييذذذي  عمذذذ  أمذذذورمذذذ  ئو   تسذذذتي ت نقرذذذا  مذذذ   رذذذو   تشذذذتوب  داذذذمي   ت ميتيذذذ    

 نةذذذ س و نو  رذذذ   مذذذيإل و نسذذذمر  و نسذذذقن إلس و رو هذذذا    در اذذذي و د ذذذاتيا و نذذذو رئ  تذذذ ي كانذذذت 
. (514)ك   نر سذذذ بةذذذة   رمي يذذذ  اقمكهذذذا أو  شذذذ مها أو  سذذذقخ مهاس و مرذذذو   تثرا يذذذ س و دمذذذا 

م  تاة مماثم س وأواذت حباايذ   نتذامل  ت ميتيذ   تثرا يذ  و دمذاك   44و  مت  تور    نش ك  
 نر س  تمشتوب  دامي  وااا  إمي ت مشاور ة مع  جملقاتاة  حملمي   نقصثيإل بانشاريع  إلمنائيذ  

 .(511)م  ت  مماثم  45. وأب ة  تور    نش ك  (511)و سق     نو رئ  ت ميتي 
أ  ممذذذ أ  مةذذذو  عمذذذ   نو  رذذذ   مذذذيإل و نسذذذمر  و نسذذذقن إل  51وذكذذذية  تور ذذذ   نشذذذ ك   -81
يقتمذذل باتشذذتوب  داذذمي  جيذذو أ  يكذذو  حمذذور  تسياسذذاة  حملميذذ  و وارميذذ . وجيذذو سايذذ    ياذذا

 .(511) نو  ع  نر س    عيع أءات  تمم 
أ   سذ ئ ئ  در اذي  تقرمي يذ  و نذو رئ  ت ميتيذ  هذو  هلذذ    41وأكذ ة  تور ذ   نشذ ك   -11

س وأ   ل أ ي ئ  ترمائل    تةذي   تذلي (518) تيئيسي تشتو نيماود و ميم  شاباكي يك و ممانوغ
واذذذي   د ذذذذاد ئو   ذذذذيخيص ينكذذذذي باسذذذذقاي ر. و ذذذ  أ ضذذذذت بتذذذذا  مذذذذاالة إىل  و يذذذذ  أ ذذذذي ئ 

شوشذذو   ت ذيبيني  مكومذذ  بذذص   سذذقجيو ت ممذذاة  جملمذذ  . وأواذذ   جملمذذ   تذذو ش تم(511) ترمائذل
 .(511)   در اي و مرو  نكةوت  اومو متاه  ة  مرو   تقةاوض عم  

إىل أ   تواليذذذذاة  نق ذذذذ إل  و اذذذذل  مبذذذذاذ  ذذذذي ر ة أ ائيذذذذ   48وأشذذذذارة  تور ذذذذ   نشذذذذ ك   -15
و نيذذذا  ومذذذا إىل ذتذذذك(   ت ذذذي  بشذذذص   سذذذقخي ج  نذذذو رئ ) تذذذاهو و تيور نيذذذوم و تة ذذذا و دخشذذذاب

و نةيذذذا مشذذذاريع إمنائيذذذ  هلذذذا جثذذذار مذذذ ميإل عمذذذ   دمذذذاك   نر سذذذ س اذذذا   ذتذذذك  نيذذذا  وغ هذذذا مذذذ  
 .(515) نو رئ
إىل  تةييذذل  تتامذذل  نتذذش باالسذذقتي ض  تذذ وري  تشذذامل أ   48و ممذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -15

قتي ض  ت وري  تشامل  دو س  تقواذي  يواي  توالياة  نق  إل بععائإل  تنتي   ر ضهاس    الس
 .(513) نقتمر  بعهنات سج   تناش   هلن ي تيونارئ بيمق  (515)514-15ر ا 
إىل  تةييذذل  تتامذذل  نتذذش باالسذذقتي ض  تذذ وري  تشذذامل أ   45و ممذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -13

   ييذذل إ ا ذذ  يواذذي  تواليذذاة  نق ذذ إل بذذاالمي ط   عاميذذاة  تسذذ م مذذع  تشذذتوب  داذذمي  عذذ
 .(514) ي   مةو   آلم  عم   در اي و نيا  و تقتمياس و تس م  م   تتن 

 المهاأرون والالأئون وملتمسو اللجوء -53 
أ  نتام  هلجيإل    توالياة  نق  إل ال يو ي  مااي  مرو   41وأك ة  تور    نش ك   -14

 س و ذذذذيو    قجذذذذاط إنسذذذذاني س وعذذذذ م  إلنسذذذذا   دساسذذذذي     وضذذذذو  إلمذذذذي ت ة  ي يذذذذل عائتذذذذ
. وذكذذذذي  نيكذذذذع  تذذذذو ش تمت  تذذذذ   وااذذذذ  (511) تقتذذذذيض ت اذذذذ هائ أو  تقتذذذذايوس وو ذذذذ إل  دسذذذذيإل

بانهذذذاميي  أ   مكومذذذ  حتذذذيم  نهذذذاميي  مذذذ   رهذذذا   ممسذذذ   سذذذقاا  عائتذذذ  ومي متذذذ   ضذذذائي  
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ي   تةييذل  تتامذل  نتذش تقواذ صييذ ها قتذارض مذع  ت ي  خ   إمي ت ة  ت  يل  نومعإل وذتك م  
بذاتقو   عذ  ممارسذ   45. وأوات  تور    نش ك  (511)581-15 ت وري  تشامل  باالسقتي ض

. وأواذذت (511)مرااذذاإل  دشذذخا   نقهاذذني جبذذي ئا  قتمذذل بذذاهلجيإل   إ ذذار نتذذام  تت  تذذ   جلنائيذذ 
و   ذذل  ذذيو  إنسذذاني   منتاذذ   تتةذذو  ت وتيذذ  بتذذ م   قجذذاط  نهذذاميي  إال    ذذاالة  سذذقثنائي 

. و  مت (518)عن ما يكو  ت  قجاط ما يلر    كل  ات   يئي  ويكو  خااتا  ني مت   ضائي 
  واياة مماثم . (511)43و تور    نش ك   (511)منتا  أ مات م  أمل  رو   إلنسا 

 نهذاميي   أنه ينم ي تموالياة  نق  إل أ   ضا  ساي   ذل 41وذكية  تور    نش ك   -11
. وأواذذذت منتاذذ   يةذذذاة اي متذذ  سياسذذذاة  ال قجذذذاط (515) حملقجذذعي   نقاثذذذل   و ذذ إل  دسذذذيإل
بقرميذل  سذقخ  م  إلبتذائ  51. وأوات  تور ذ   نشذ ك  (515)و ت  يل تقةائي  شقت أ ي ئ  دسيإل

إىل أ   43. وأشذذارة  تور ذذ   نشذذ ك  (513)بذذعمي ت ة متجمذذ  تأل ةذذا  غذذ   نةذذ وبني بذذاويها
 كوم   توالياة  نق  إل    وستت ن ا    قجاط  دسي  نهاميإل ومل  و ي  مااي  إىل  د ةا  

. وأواذ   نيكذع  تذو ش (514)م   إلساتإل إتيها أثنات  ال قجاط ت   إئ رإل  جلاذارد وسايذ   مذ وئ
 قجذذاط عمذذ  تمت  تذذ   وااذذ  بانهذذاميي  بتذذ م  تمجذذوت إىل   قجذذاط  دسذذيإل وبق سذذني  ذذيو   ال

 5. وأواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك  (511)م  تذذذاة مماثمذذذ  43. وأبذذذ ة  تور ذذذ   نشذذذ ك  (511) مذذذ وئ
بقةذذائي جتذذي   نهذذاميي  وواذذع  ذذ   تو شذذي   تشذذي   واذذاا   ةذذو   نهذذاميي  عمذذ   وذذ ماة 

 .(511) دساسي 
قجذذذعي س اذذذ  إىل أ   العقذذذ  ت  جلنسذذذي عمذذذ   نهذذذاميي   حمل 41وأشذذذارة  تور ذذذ   نشذذذ ك   -11

 ذذذيها  تنسذذذات  مو مذذذل و دمهذذذاة  نياذذذتاة و نهذذذاميو  مذذذ   نثميذذذاة و نثميذذذني ومعئومذذذي  نيذذذل 
. وأشذذار ميكذذع (518) جلنسذذي وم ذذاييي  هلويذذ   منسذذاني  و ذذاممي اذذةاة  جلنسذذنيس يثذذ   مرذذا  بات ذذا  

 تتامذذذل  نتذذذش عاذذذا    مونذذذت إىل أنذذذه عمذذذ   تذذذيغا مذذذ   صييذذذ   تواليذذذاة  نق ذذذ إل  واذذذي   تةييذذذل 
س  هذذذذذي مل  قخذذذذذا أي إمذذذذذي ت  نةيذذذذذاي أو إئ ري (511)511-15باالسذذذذذقتي ض  تذذذذذ وري  تشذذذذذامل 

 .(581)إل ا    تةيا  ت    نو  نني تم ةو  عم   تيعاي   تة ي 
منتا  مناايي  رو   إلنسذا  إىل أ   دهميذ  تم ةذو  عمذ  أكذل  ذ ر مذ  وأشارة  -11

ع  هلجيإل  تاي ميم  نهاميي  أو أ ذي ئ  دسذيإل  نذ همني مذ   السق را اة  تتام   قو   عم  وا
ال مامو  وثائل ثمو ي  م  عيذع  السذق را اة   السق را اة. ويشكل  يما   نهاميي   تاي 

 .(585) تتام   رييما س ما يشكل  نقهاكا  مرو ها  إلنساني   دساسي 
 القضايا البيئية -54 

ب عا  تتال و تشي ك   ت وتيذ  إلئ مذ  نتذام  تتذ ج  تةذ ي  31أوات  تور    نش ك   -18
 .(585)  تشامل   معر مارشا 

و ذذ  عاميذذاة  سذذقخي ج  تيور نيذذوم  جل يذذ إل   لجقاتذذاة  15و    ذذت  تور ذذ   نشذذ ك   -11
 .(583) د مياة وإنةاذ  ترانو   تميئي  حملمي اا يقسل مع متاي   رو   إلنسا 
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و  ت ويذل إىل  تةييذل  تتامذل  نتذش باالسذقتي ض  تذ وري  تشذامل أ  و ممت منتا  شذت -511
ي مو إىل  مكوم  أ   نا   مع أبنات شتو  ت ويل سمل  تتال متا  عمذ   تعيذع  ذ  ب   تقكيذ  
مذذذذذع   ذذذذذ   ننذذذذذاث و تقخةيذذذذذ  مذذذذذ  جثذذذذذار  عذذذذذ   ييذذذذذل  نايذذذذذ  مةذذذذذائر  ت ا ذذذذذ   نقجذذذذذ ئإل وسايذذذذذ  

يذذل مذذ  إئ رإل أنشذذ    تقذذ خل  تمشذذيي   أر اذذي شذذتو  إليكوتوميذذ  بقاكذذني شذذتو  ت و   تذذنتا
 .(584) ت ويل

 حقوق اإلنسان ومكا  ة اإلرهاب -51 
أ   تواليذذذذذذاة  نق ذذذذذذ إل  ممذذذذذذت تكنهذذذذذذا مل  نةذذذذذذا  واذذذذذذي ي  35ذكذذذذذذية  تور ذذذذذذ   نشذذذذذذ ك   -515
س  نقتمرقذذذذذني او تمذذذذذ  عيذذذذذع  تقشذذذذذييتاة (581)11-15و 18-15تي ض  تذذذذذ وري  تشذذذذذامل  السذذذذذق

. (581)حملمي   واا  اكا  ذ   إلرهذاب مذع  نتذاي  و ترذو نني  ت وتيذ  مرذو   إلنسذا و إلمي ت ة  
باتتاذذذل مذذذع  جملقاذذذع  نذذذ   مذذذ  أمذذذل إعذذذائإل مو تمذذذ   ذذذو نني  دمذذذ   35وأواذذذت  تور ذذذ   نشذذذ ك  

 ترذذذومي ومكا  ذذذ   إلرهذذذاب تمقرميذذذذل مذذذ   تتو ئذذذل  تذذذ ي  تذذذذ ض واذذذو   نسذذذاع إل  إلنسذذذذاني  إىل 
 .(581) االة  تنع    نسمح ن نيني   
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