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گزارش های حقوق بشر
تهیه گزارش کشوری
این گزارش بموجب بخش های  )d( ۱۱۶و  )b( B۵۰۲قانون کمک های خارجی آمریکا مصوب سال
 ۱۹۶۱به کنگره آمریکا تقدیم میشود .بندهای ۲۴۶۴و  ۲۴۶۷در ۱۹مجموعه قوانین ایاالت متحده
آمریکا نیز ملزم میسازد که سیاست خارجی و بازرگانی آمریکا کارنامه حقوق بشری و حقوق کارگری
کشورها را بررسی کند و همه ساله گزارش های کشورها به کنگره تسلیم شود.
این گزارش شامل مدارکی درباره چندین کشور است که در رده های معین بر اساس این قوانین
قرار ن میگیرند و به این ترتیب مشمول الزام وزارت امور خارجه آمریکا نیستند.
این گزارش منحصرا اوضاع و رویدادهای سال تقویمی  ۲۰۱۹را بررسی میکند.
وزارت امور خارجه با استفاده از اطالعات دریافت شده از سفارتخانه ها و کنسوگری های
آمریکا در خارج ،مقام ات دولت های خارجی ،سازمانهای غ ی ردولتی و بین المللی ،حقوقدانان و
کارشناسان حقوقی ،روزنامه نگاران ،فرهنگیان ،کنشگران امور کارگری ،و گزارشهای منتشره
این گزارش را تهیه کرده است.
زمانی که پیشنویس اولیه گزارشهای کشوری کشورهای مختلف بوسیله نمایندگی های سیاسی آمریکا در
خارج از کشور تکمیل شد« ،دفتر دموکراسی ،حقوق بشر ،و کار ( »)DRLباهمکاری سایر ادارات
وزارت أمور خارجه واجد کارشناسی منطقه ای گزارشها را با اتکاء به منابع اطالعاتی خودش و منابع
وزارت کار مرور و منابع اطالعاتی ویرایش کرد .کارمندان دفتر نیز مشورت با کارشناسان وزارت
أمور خارجه و جاهای دیگر درباره حقوق کارگران ،مسائل پناهندگان ،أمور پلیس و امنیت ،و موضوعات
حقوقی و بسیاری موضوعات دیگر مشورت کردند .أصول راهنما این بود که همه اطالعات باید واقع
بینانه ،تماما ً و منصفانه گزارش شود .دفتر دموکراسی ،حقوق بشر ،و کار نیز با همکاری دفاتر مختلف
وزارتخانه اطمینان حاصل کردند که همه گزارشها از یک شیوه پیروی کرده اند و با قالب و ساختار
اصولی یکسان عمل کرده اند.
هیئت تحریریه دفتر امور دموکراسی ،حقوق بشر ،و کار
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هیأت تحریریه دفتر امور دموکراسی ،حقوق بشر ،و کار
آیزنبرانِ ،جرومی ل .هوگانسون،
ویراستاران ارشد :جاناثان بیمِس ،جیلیان ِبرنز ،دوگالس دیربورن ،استفن ِ
الرنس ِلسِر ،جیسون ُوردرستراسه ،جوزف دین یاپ
هوزرِ ،
ویکتور جِ .
ویراستارانُ :مزنا عباس ،نعیم احمد ،پوال آلبرتسون ،وندال آلبرایت ،عاصم علی ،یاروسالو اَندِرس ،مِ ری
انجلینی ،پال بالدوین ،جاناثان بیمیس ،چلسی برینت تاکر ،برایان کمپبل ،دیتل کاستاگنا ،جسیکا چسبرو ،أن کودی،
ِ
موریسیو کورتز ،استیون درایر ،کریستینا دروگیتیس ،مورت د ُِورکِن ،جینی استوا ،لوک فالکن-ساپ ،لیلیا
داستیمر ،جوشوآ فلمن ،سارا اپستین ،کریستی دوهِرتی ،کوین دولیور ،گابریال فرناندس ،شریدان گاردنر ،سارا
گیونس ،جان گورکوفسکی ،دیوید کوئین ،چارلز گِرنی ،مت هیکی ،ویکتور هوزر ،کریستینا جیمس ،ریچل
ترزهوبرت لین ،ستیون کافمن ،کوین اوییس ،اورلی کاینر ،چارلز کلت ،استر کیم ،الرنس لسر ،هنریتا لوین،
کوین لوییس ،ویدایا مانی ،هانا مروپول ،ستیون مودی ،گرتا موریس ،دانیل ج .مورفی ،کاثرین نیولینگ ،برایان
اولینگر ،تاماس اوپستال ،کرت پیرسون ،ستیون پیرس ،الن پرسل ،لورن راوکس ،ارنی ِرس ،ستفانی سندبک،
جیمس سیری ،ستفانی شمیدو دانیل اشنایدر ،اوستین شوت ،کورنا شارپ ،لیسا شرمن ،وندی سیلورمن ،گرگوری
سیمکیس ،ریچل سپرینگ ،گرگ ستاف ،جنیفر ستاین ،براندون استراسبرگ ،زاکاری سوهر ،مگان وونگ،
دنیس تیلور ،لزلی تیلور ،دنیس دین تیدول ،دینیا تورس ،امبار والس ،دن ورنون ،پیالر والسکز ،دیوید گ.
واگنر ،مئیر والتر ،الکساندر ورمن ،لیندزی وایتهد ،توماس ویتنی ،جوزف دین یاپ
ویراستاران فنی :کبل ویلیس ،مباشرا جمیل
هماهنگ کننده فنی :جفری پالچر
تدارک و تنظیم عملیات  :جسیکا ادمس ،کارلیگش فیلیس ،کارول فینرتی ،الیزابت گریسون،
پتریک هاروی ،مباشرا جمیل ،کلودت الپریز ،ستیسی مکتاگرت ،یونیس مونی ،کابل ویلیس
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