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تقارير حقوق اإلنسان
إعداد التقارير القُطرية
تقدم وزارة الخارجية هذا التقرير إلى الكونغرس بموجب القسمين ( 116د) و 502ب (ب) من قانون
المساعدات الخارجية لعام  .1961كما يتطلب القسمان  2464و 2467من القانــون األمريكـــي رقم 19 ( 19
 )U.S.C. § 2464, 2467أن تأخذ السياسة الخارجية والتجارية األمريكية بعين االعتبار أداء الدول في
مجالي حقوق اإلنسان وحقوق العمال وأن يتم تقديم التقارير القطرية إلى الكونغرس سنويا.
يتضمن هذا التقرير تقارير عن العديد من البلدان التي ال تندرج ضمن الفئات التي تحددها هذه القوانين،
وبالتالي ال يشملها مطلب الكونغرس.
وال يغطي هذا التقرير سوى المواقف واألحداث التي وقعت خالل عام  2019فقط.
أعدت وزارة الخارجية هذا التقرير باستخدام معلومات من سفارات وقنصليات الواليات المتحدة في الخارج،
ومن مسؤولين في حكومات أجنبية ،ومنظمات غير حكومية ودولية ،وخبراء حقوقيين وقانونيين ،وصحفيين،
وأكاديميين ،وناشطين في المجال العمالي ،وتقارير منشورة .وقد أعدت البعثات الدبلوماسية األمريكية في
الخارج المسودات األولية لتقرير كل بلد.
وبمجرد استكمال المسودات األولية لتقرير كل بلد من قِبل البعثات األمريكية بالخارج ،قام مكتب الديمقراطية
وحقوق اإلنسان والعمل ،بالتعاون مع مكاتب أخرى بوزارة الخارجية لديها الخبرة القطرية واإلقليمية ذات
الصلة ،بمراجعة التقارير وتنقيحها باالعتماد على مصادرها الخاصة للمعلومات فضال عن مصادر وزارة
العمل .كما استشار موظفو المكتب خبراء في وزارة الخارجية وفي أماكن أخرى في مجاالت حقوق العمال،
وقضايا الالجئين ،وموضوعات الشرطة واألمن ،وقضايا المرأة ،والمسائل القانونية ،ضمن أمور أخرى
كثيرة .وكانت المبادئ التوجيهية هي أن يتم تقديم جميع المعلومات بشكل موضوعي وشامل ونزيه .كما تأكد
مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل ،بالتعاون مع مكاتب اخرى بالوزارة حسب الضرورة ،من أن
جميع التقارير تتبع نفس المنهجية ومطابقة للشكل والبنية القياسية.
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فريق التحرير بمكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
منسق تقارير حقوق اإلنسان /رئيس التحرير :ستيفن آيزنبراون
كبير المستشارين :مارك سوسر
كبار المحررين :جوناثان بيميس ،وجيليان بيرنز ،ودوغالس ديربورن ،وستيفن آيزنبراون ،وجيروم أل.
هوغانسون ،وفيكتور جيه .هوسر ،ولورنس ليسر ،وجيسون فوردرستراس ،وجوزيف دين ياب.
المحررون :مزنا عباس ،ونعيم أحمد ،وبوال ألبرتسون ،ويندال أولبرايت ،وعاصم علي ،وياروسالو أندريز،
وماري أنجيليني ،وبول بولدوين ،وجوناثان بيميس ،وتشيلسي برينت تاكر ،وبرايان كامبل ،ودانا كاستاغنا،
وجيسيكا تشيسبرو ،وآن كودي ،وموريسيو كورتيس ،وستيفن دريير ،وكريستينا دروغيتيس ،ومورت
دووركن ،وليليا دوستيمر ،وسارة ابشتاين ،وجيني إستيفا ،ولوك فالكون -ساب ،وجوشوا فيلمان ،وغابرييال
فرنانديز ،وشيريدان غاردنر ،وسارة غيفنز ،وجون غوركوسكي ،وديفيد غوين ،وتشارلز غورني ،ومات
هيكي ،وفيكتور هوسر ،وكريستيان جيمس ،وريتشيل-تيريز جوبرت-لين ،وستيفن كوفمان ،وأورلي كينر،
وتشارلز كيليت ،وإستير كيم ،ولورنس ليسير ،وهنرييتا ليفين ،وكيفن لويس ،وفيديا ماني ،وهانا ميروبول،
وستيفن مودي ،وجريتا موريس ،ودانييل جيه .ميرفي ،وكاثرين نيولينغ ،وبراين أولينجر ،ومولي أونيل،
وتوماس أوبستال ،وكيرت بيرسون ،وستيفن بيرس ،وآالن بيرسل ،ولورين رايفكس ،وإيرني روس ،وإميلي
روز ،وهيالري روزنثال ،وكريستوفر رسل ،وستيفاني ساندبيك ،وجيمس ساير ،وستيفاني شميد ،ودانييل
شنايدر ،وأوستن شوت ،وكورينا شارب ،وليزا شيرمان ،وويندي سلفرمان ،وغريغوري سيمكيس ،وريتشيل
سبرينغ ،وجريج ستاف ،وجينيفر ستاين ،وبراندون ستراسبيرغ ،وزاكري سور ،ودنيس تايلور ،وليزلي
تايلور ،ودينيس دين تيدويل ،ودانيا توريس ،وآمبر فاليس ،ودان فيرنون ،وبيالر فيالسكيز ،وديفيد جى.
واغنر ،وريتشيل والدستين ،ومير والترز ،والكسندر ويرمان ،ولينزي وايتهيد ،وتوماس ويتني ،وميغان
وونغ ،وجوزيف دين ياب.
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المحرران الفنيان :كابيل ويليس ،و ُمبشرا جميل.
المنسق الفني :جيفري بالتشر.
اإلعداد إلصدار التقارير :جيسيكا آدمز ،وكارليغاش فيالس ،وكارول فينيرتي ،وإليزابيث جاريسون،
وباتريك هارفي ،و ُمبشرا جميل ،وكلوديت البرايز ،وستيسي ماك تاغيرت ،ويونيس موني ،وكابيل ويليس.
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