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  26التوصببببيايت الببببال قببببدما  ببببرل السببببت را  الببببدور  ال ببببامل يف ترحبببل الدببببويد   
التاليبببة  البببردود دراسبببة متة يبببة   بببد إجبببرا   . ويدبببر الدبببويد مل تقبببد  2015كبببا ول ال/اناينببباير 

 : يف تقرير  تائج الست را  لُتدرَج
146-1- 

 . الدويد التوصية ال تقبل 
وق ببببببا الدببببببويد عابببببب  اتخاقيببببببة اايببببببة مجيبببببب  األ بببببب ا  مببببببن ال تخببببببا  القدببببببر  يف  

احملتماة.  يد مل حتايل الت ديريت الت ري ية  ل  د من قبل التصديق عا  التخاقيةو . 2007 عا 
الدببويد تببر  مل ت ببري اوا تدببتويف املتنابببايت املنصببو  عايةببا يف التخاقيببة نيمببا يت اببق  ا وا ببل 

 األساسية كانًة. 
146-2- 

 . الدويد التوصية ال تقبل
وضبو  التصبديق تة ذ الدويد التزاماوا يف جمبال حقبوا اس دبال ةديبة  الببة.  يبد مل م 

ي/ب   ةبد البدوا اصبا   با قوا القتصبادية والجتماعيبة وال/قانيبةعا  الربوتوكول ال تيبار  لا 
مبببن التحايبببل قببببل اهنبببا  موقبببا سبببائل. وت تبببز  الدبببويد القيبببا   بببذا اً مدبببائل عبببدة تتنابببل مزيبببد

   لجتماعيببة وال/قانيبببةاجنببة امل نيببة  بببا قوا القتصببادية واالتحايببل قبببل إجبببرا  ا ببوار املقبببل مببب  ال
 . 2016املقرر يف عا  

 146-3- 
 الدويد التوصية.  ال تقبل 
صدقا الدويد عا  اتخاقية حقوا النخل وعا   روتوكولْيةا ال تيباري  األول وال/بان.  

والدببويد تة ببذ التزاماوببا يف جمببال حقببوا اس دببال ةديببة  البببة.  يببد مل موضببو  التصببديق عابب  
تيبار  ال/البال لتخاقيبة حقبوا النخبل املت ابق  بقجرا  تقبدت البرمبايت ي/ب  مدبائل الربوتوكول ال 

 من التحايل قبل مل يتدىن اهنا  موقا سائل. اً عدة تتنال مزيد
146-4- 

 (.3-146 الدويد التوصية )ا ظر ال تقبل 
146-5- 

 (. 3-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
146-6- 

 التوصية.الدويد  ال تقبل 
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عا  التخاقيبة مبن مجبل ت زيبز حقبوا الصبامي  لكبن قبرار  التصديق إىلا كومة  تد   
 ال ضما  إىل اتخاقيٍة ما ي ود إىل الربملال الدويد  يف ساية املناف. 

146-7- 
 الدويد التوصية.  تقبل 
146-8- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 
. األولببب     روتوكوليةبببا ال تيببباريْ  صبببدقا الدبببويد عاببب  اتخاقيبببة حقبببوا النخبببل وعاببب 

ووض ا التخاقية و روتوكولْيةا موض  التنخيذ يف الت ري  الدويد  من  رل محكا  خمتاخة م/ل 
إىل زيبادة اً قا ول ال قو ايت وقا ول اصدمايت الجتماعيبة وقبا ول الت ابيم وقبا ول األجا بل. وسب ي

إعنبا  ت ايمبايت إضبانية مبن مجبل  2015 ببا/انرباير ت زيز حقبوا النخبل  قبرريت ا كومبة يف 
إجبببرا  عمايبببة استقصبببا  تخضبببل إىل تقبببدت مقرتحبببايت   بببةل الدببببل املمكنبببة لرعبببرتاف  اتخاقيبببة 

. وستقد  املقرتحبايت عاب  إثبر هبذه ال مايبة يف موعبد سويدياً   اعتبارها قا و اً اً حقوا النخل رمسي
  .2016 با/انرباير  28مقصاه 
146-9- 

 الدويد التوصية. بلال تق 
 نببة حتريببايت مدبببتقاة لتنظببر يف مببا إ ا كبببال    كاخببا ا كومبببة2014يف حزيرالايو يبب   

  ببةل الت ببذيل. ومببن املقببرر مل تقببد  اً حمببدداً ينببببل تضببم  قببا ول ال قو ببايت الدببويد  حكمبب
    ول تريد ا كومة استباا  تائج هذا التحقيق.2015مياولاسبتمرب  1الاجنة تقريرها يف 

146-10- 
 .(9-146 )ا ظر .الدويد التوصية ال تقبل 
146-11- 

 (.9-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
146-12- 

 (. 9-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
146-13- 

 (. 9-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
146-14- 

 الدويد التوصية.  تقبل 
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مسبببا سبببتوايف الربملبببال  2015املت ابببق  امليزا يبببة ل بببا  معانبببا ا كومبببة يف م بببرو  قا وسبببا  
 اسببببرتاتيجية لا مببببل املنةجببببل يف جمببببال حقببببوا اس دببببال يف الدببببويد. ومببببن ا وا ببببل اهلامببببة يف 

يف  السبببرتاتيجية املقبابببة حتديبببد الدببببل املمكنبببة لتنظبببيم الرصبببد املدبببتقل سعمبببال حقبببوا اس دبببال
يبل مسسدبة وينيبة صبرحية ت زيبز واايبة حقبوا . وعايب   ست بمل هبذه السبرتاتيجية هنو الدبويد

  ملبادئ  اريس.اً اس دال ونق
146-15- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-16- 

 (.14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-17- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-18- 

 (.14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-19- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-20- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-21- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-22- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-23- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-24- 

 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
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146-25- 
 (. 14-146الدويد التوصية. )ا ظر  تقبل 
146-26- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 
تر  الدويد مل التوصيايت الرئيدية الال قدمتةا الاجنة الخرعية ملنب  الت بذيل إىل الدبويد  

  ومل امل يبببار املت ابببق  ا ليبببة   قبببد  خبببذيت2008يف إيبببار الزيبببارة البببال قامبببا  بببا يف   ارامبببار  
الوقائية الوينية عا  النحو املنصو  عاي  يف الربتوكول ال تيار  لتخاقية مناهضة الت بذيل قبد 
اسببتويف. وكاببني ممبب  املظببامل الربملببان الوليببة والصببرحيايت الرزمببة لاقيببا   الرصببد الخ ببال  ميبب  

مبا ياز  من  بربة و اخيبة ودرايبة لرضبنر   هذه املسسدايت ومرانق الحتجاز. ويتمت  املوظخول
  مبل ا ليببة الوقائيببة الوينيببة  خ اليببة و زاهببة. وقببر  إعببداد تقريببر يا ببو مببا م زتبب  ا ليببة الوقائيببة 

. وسبيقد  هبذا التقريبر م اومبايت إضبانية 2014إىل  2011الوينية من معمال  رل الخرتة من 
مبوجبببل الربوتوكبببول ال تيبببار  لتخاقيبببة مناهضبببة  عبببن الونبببا   اللتزامبببايت الواق بببة عاببب  الدبببويد

  الت ذيل وعن مدا  هذه ا لية. و  د  لني يصدر تقرير سنو .
146-27- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 
عابب   بببو مبببا  كبببر يف تقريببر الدبببويد  يفبببدد مدبببتو  األجببور يف الدبببويد  األسبببا  عبببن  

لاقواعبد البواردة يف قبا ول مكانحبة التمييبز اً يريق التخاو  نيما  ب  ال بركا  الجتمباعي . وونقب
  ببةل اهنببا  تببدا   ن الببة  يدبب   مصببحاا ال مببل ملدبباواة املببرمة  الرجببل يف األجببر ويف مبب ه مببن 
 ببببرو/ السببببت دا  وملنبببب  الخروقببببايت  ينةمببببا. ويناببببل إىل مجيبببب  مصببببحاا ال مببببل إجببببرا  مدبببب  

مصبحاا ال مبل البذين ل يقبل لألجور مرة كل ثبر  سبنوايت. و اسضبانة إىل  لبني  ياتبز  مجيب  
 وض   نة عمل لامداواة يف األجور كبل ثبر  سبنوايت. اً موظخ 25عدد املوظخ  لديةم عن 

وقبد است رضبا  نبة حتريبايت القواعبد البواردة يف قببا ول مكانحبة التمييبز   بةل اهنبا  تبدا   ن الببة 
سببة مقرتحببايت  نببة وت كببا املكاتببل ا كوميببة عابب  درااً. واقرتحببا إجببرا  مدببور لألجببور سببنوي

التحريايت. و اسضانة إىل  لني   ولا ا كومة الوكاليت ا كومية املركزية امل تصبة  م/بل دائبرة 
التوظيا ا كومية الدويدية  ولية مقو  لت زيز املداواة    ا ند . وعروة عا   لبني  ت مبل 

مل حتدبببن  بببرو/  ا كومبببة عاببب  اسبببتحدا  م ظمبببة جديبببدة تت ابببق  اسجبببازة الوالديبببة مبببن  بببةسا
 املداواة يف األجور. 

146-28- 
 الدويد التوصية.  تقبل 
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ضببحايا التمييببز  قببدرة ضببماللقببر  استقصببا    ببةل وليببة ممبب  املظببامل ل ببسول املدبباواة  
  18وسيكتمل هذا الستقصبا  يف  توضي  هذه الولية.  ةل ا اجة إىل حقوقةم و عا  ممارسة 

 . 2015كا ول األولاديدمرب 
146-29- 

 الدويد التوصية.  تقبل 
146-30- 

 الدويد التوصية.  تقبل 
ت ببمل التوصببيايت املقدمببة مببن  نببة القضببا  عابب  التمييببز ال نصببر    ببةل اهنببا  تببدا    

 اصبببة  تبببدا    ببب  كاعتمببباد ت بببري ايت و نبببجمل وسياسبببايت يف خمتابببا ا ببباليت لضبببمال  تببب  
وعابب  قببد  املدبباواة. وقببد قامببا الدببويد مببببادرايت  كببامرً اً  الخئببايت احملرومببة  قببوا اس دببال  ت بب

خمتاخببببة لضببببمال  تبببب  األقايببببايت الوينيببببة  املدبببباواة يف ا قببببوا  ومببببن  لببببني عابببب  سبببببيل امل/ببببال  
السرتاتيجية املت اقة  الروما. وت تز  ا كومة ميضاً ت زيز قا ول مكانحة التمييز يف جوا ب  املت اقة 

 . اهنا  تدا   ن الة
146-31- 

 الدويد التوصية.  تقبل ال 
 اببني الدببويد ت ببري ايت  بباماة  نبب  التنمببيجمل الببديل وال رقببل مببن مجاتةببا قببا ول مكانحببة التمييببز  

 ( وقا ول ال قو ايت. وخيض  مرتكبو جرائم  بدان  كبره األجا بل لامرحقبة القضبائية ونقباً 567ا2008)
عابب  اً ويببنو قببا ول ال قو ببايت ميضبب لاقواعببد املنصببو  عايةببا يف قببا ول اسجببرا ايت القضببائية الدببويد .

 محكا  م ددة يف حالة ارتكاا جركة ما  دان  كره األجا ل مو  دان    ر ينم عن الكراهية. 
146-32- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 
(. و ابببني الدبببويد 31-146اعتمبببديت الدبببويد تبببدا   ملكانحبببة التنمبببيجمل اسثبببل )ا ظبببر  

البيا بببايت ال  صبببية وهبببل تدبببر  عاببب  القنببباع  ال بببا  قبببوا   وم ظمبببة حتكبببم اسبببت دا  اً ميضببب
واصا . نةناك عا  سببيل امل/بال  القبا ول املت ابق  اسبت دا  ال برية لابيا بايت ال  صبية البذ  

هلذا القا ول  ل قوز الستناد يف تدجيل اً ينظم است دا  هذه البيا ايت يف جةاز ال رية. وونق
/بببال   األصبببل ال رقبببل مو اسثبببل مو  بببالرم  الدياسبببل البيا بببايت إىل مسبببباا تت ابببق عاببب  سببببيل امل

 البدين دول م هببا. وهنبباك سببانايت إ ببرانية م/ببل  نبة اايببة األمببن والدببرمة تتببوىل اس ببراف  مو
مبببا تُبببدقق الدبببانايت اس بببرانية اً عاببب  م ا بببة هيئبببايت إ خبببا  القبببا ول لابيا بببايت ال  صبببية. وك/ببب  

 وسائر الوكاليت ا كومية. است دا  البيا ايت ال  صية يف جةاز ال رية 
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146-33- 
 الدويد التوصية.  ال تقبل 
اً قا و يباً (   ابني الدبويد  ظامب32-146و  31-146عا   و ما  كر معبره )ا ظبر  

كنبب  اعتمبباد رجببال ال ببرية ومبب هم مببن املببوظخ  التنمببيجمل اسثببل كةسبباوا عمببل. و اسضببانة إىل 
املكاخبببة  رصبببد مبببد  امت/بببال الوكببباليت ا كوميبببة  لبببني  هنببباك يف الدبببويد عبببدد مبببن الدبببانايت 

  .لاقوا   الدارية وعد  اتباعةا التنميجمل اسثل م/رً 
146-34- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 
  كل م  م رو  يت ار  م  الببر  األساسبل مبن عمبل  اقوةال رية ل است دا إل  

عابب  اسببت دا  ال ببرية لاقببوة ال ببرية الببذ  يتم/ببل يف  دمببة النببا  واببايتةم  وم  ضببرر يرتتببل 
  بكل م برو  مو مب  م ببرو   هبو ممبر يبدعو لألسببا. وتبنج  ال برية يف الضبنر    ماةببا 

عا  ثقة عامة النا   ولذلني  نمن األمهيبة مبكبال مواصباة ا ةبود اً عندما يكول هذا ال مل مبني
د روسبيا البرم   ة ب  ملن  ومكانحة الست دا  م  امل رو  لاقوة من قبل ال رية. وت باير الدبوي

من م  املقببول مل تدبت د  ال برية القبوة   بكل مب  م برو   لكنةبا تبر  مسبا اهنبذيت التبدا   
   مل ا ة هذه ا اليت.اً موثوقاً املناسبة ومسا  اني  ظام

اسجبببرا ايت ا نائيبببة ال اديبببة البببال تت بببذ يف حبببق ضببببا/ ال بببرية عنبببدما  و اسضبببانة إىل 
حد  ا رائم  ينبق إجرا   ا  ككن مل ترتتبل عايب  تبدا   جزائيبة ت بمل ي تب  يف ارتكا م إ

   الخصل والتوقيا عن ال مل.
عبدد مبن الدبانايت البال تتبوىل اس براف عاب  جةباز ال برية عبروة عاب   لبني  هناك و  

ا اضبر  يف الوقبا مبا نيةا مم  املظامل الربملان  وقاضبل القضباة و نبة اايبة األمبن والدبرمة. و 
  يف إ  ا  هيئة  اصة لإل راف عا  جةاز ال رية.اً تنظر  نة حتريايت ميض

146-35- 
 الدويد التوصية.  ال تقبل 
ال نببا الببذ  كارسبب  الرجببل ضببد املببرمة قببل ت تقببد ا كومببة الدببويدية مل جةببود مكانحببة  

لبببنةج عاببب  مل تدبببتند إىل سبببج  بببامل ومت بببدد القناعبببايت لكبببل تتكابببل  النجبببار. ويننبببو  هبببذا ا
م ا ببببة املدببببةلة مببببن املنظببببور القببببا ون والجتمبببباعل والقتصبببباد  والصببببحل  وتناوهلببببا مببببن املنظببببور 

لألسبباا  ا ندان  وج   ا . نالرتكيز عاب  السبتةرك الضبار لاكحبول دول مب ه ل ك/بل حبرً 
كومبة إ براك ا ذرية الكامنة ورا  ت ر  املرمة لا نا عا  يد الرجل. وعروة عا   لبني  تبدعم ا 

 املنظمايت امل نية   سول الرجل يف م  نة التد ل ملن  ال نا الال تدتةدف الرجال والصبيال. 
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146-36- 
 الدويد التوصية.  ال تقبل 
نيمبببا يت ابببق   بببرا   بببدمايت جندبببية مبببن األيخبببال  ل ي بببرت/ م يبببار ازدواجيبببة التجبببرت  

نبببقل املبببواين الدبببويد  البببذ  ي بببرت   لكبببل  بببار  احملببباكم الدبببويدية وليتةبببا القضبببائية. وعايببب  
 ببدمايت جندببية مببن يخببل يف اصببارج ككببن مل خيضبب  لامحاكمببة يف الدببويد. وقببد كاخببا  نببة 
حتريايت مبةمة حتايل مدةلة إلببا   بر/ ازدواجيبة التجبرت نيمبا يت ابق   برا   بدمايت جندبية مبن 

 تريببد ا كومببة اسبببتباا   ول2016  ارامبببار   9ومببن املزمببب  تقببدت التقريببر يف اً. البببالب  ميضبب
دببببياحة ألمببببرا   تببببائج التحريببببايت. وت بببباو ال ببببرية الدببببويدية ومكتببببل املببببدعل ال ببببا  مدببببةلة ال

 اعتبارهبببا مولويبببة. وقبببد م  بببمن نريبببق خمصبببو مبببن احملققببب  املت صصببب  ضبببمن جةببباز  ماما يبببة
 زيبببز سجبببرا  هبببذه التحقيقبببايت. وتسيبببد الدبببويد  قبببوة ت ال بببرية ومعبببد مكتبببل املبببدعل ال بببا  دلبببيرً 

   إجرا ايت ا تم  الدوا ملكانحة الدياحة ألمرا  ماما ية.
146-37- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 
 اسيبببار  لتبببدر    بببن ا وا بببل املت اقبببة حتريبببايتيف ت يببب   نبببة اً تنظبببر ا كومبببة حاليببب 

م/بببببل التببببدا   البديابببببة لرحتجببببباز الدبببببا ق   القببببا ون سجبببببرا  الحتجببببباز الدببببا ق لامحاكمبببببة يف
لامحاكمببة  وتببدا   مكانحببة عببزل الدببجنا  دوا جببال احملببددة لرحتجبباز الدببا ق لامحاكمببة . 
وينببببل إيببر  اهتمببا   ببا  مل اماببة القصببر رهببن الحتجبباز الدببا ق لامحاكمببة. و اسضببانة إىل 
 لبببني  سبببتقد   نبببة حتريبببايت ت بببمل مراج بببة الصبببرحيايت اصاصبببة  م  ا جبببز يف دور  اصبببة 

ئبببة الوينيبببة لارعايبببة املسسدبببية( مبببا تتوصبببل إليببب  مبببن  تبببائج  بببذا ال بببةل إىل  القصبببر )تبببديرها اهلي
 .2015ا كومة يف حزيرالايو ي  

146-38- 
 (. 37-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
146-39- 

 (.37-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
146-40- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 

 مل يُباغ  ةسباا اعتقال . ل  ق يف  يف ارتكا   جركةيف حال اعتقال   و لر تباه  

146-41- 
 (. 37-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
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146-42- 
 (. 37-146الدويد التوصية. )ا ظر  ال تقبل 
146-43- 

 الدويد التوصية.  ال تقبل 
 يد مل   مي  األ  ا  ا ق يف التما  الاجو   مبن يف  لني القصر م  املصحو  . 

ماتمدببل الاجببو  مببن القصببر مبب  املصببحو   يف الدببويد يفببق هلببم ا صببول عابب  الببدعم والرعايببة 
 يتما   م  املصاحل الخضا  لانخل.  مبا

146-44- 
 الدويد التوصية.  ال تقبل 
لرتخاقيبايت  لكن الدبويد تسكبد التزامةبا  بدعم واحبرتا  مببدم عبد  اسعبادة القدبرية  ونقباً  

 نيما يت اق  األ  ا  امل مول   وليتةا.   والتخاقايت الدولية
    


