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ترح ببل الد ببويد التوص ببيايت ال ببال ق ببدما ببرل الس ببت را ال ببدور ال ببامل يف 26
ك ببا ول ال/اناين بباير  .2015ويد ببر الد ببويد مل تق ببد ببد إج برا دراس ببة متة ي ببة ال ببردود التالي ببة
درج يف تقرير تائج الست را :
لتُ َ
-1-146
ال تقبل الدويد التوصية.
وق ب ببا الد ب ببويد عاب ب ب اتخاقي ب ببة ااي ب ببة مجيب ب ب األ ب ب ب ا م ب ببن ال تخ ب ببا القد ب ببر يف
عا  .2007وقبل التصديق عا التخاقية ل د من حتايل الت ديريت الت ري ية احملتماة .يد مل
الدببويد تببر مل ت بري اوا تدببتويف املتنابببايت املنصببو عايةببا يف التخاقيببة نيمببا يت اببق ا وا ببل
األساسية كانةً.
-2-146
ال تقبل الدويد التوصية.
تة ذ الدويد التزاماوا يف جمبال حقبوا اس دبال ةديبة الببة .يبد مل موضبو التصبديق
عا الربوتوكول ال تيبار لا ةبد البدوا اصبا با قوا القتصبادية والجتماعيبة وال/قانيبة ي/ب
مد ببائل ع ببدة تتنا ببل مزي ببداً م ببن التحاي ببل قب ببل اهن ببا موق ببا س ببائل .وت ت ببز الد ببويد القي ببا ببذا
التحايببل قبببل إج برا ا بوار املقبببل م ب الاجنببة امل نيببة ببا قوا القتصببادية والجتماعيببة وال/قانيببة
املقرر يف عا .2016
-3-146
ال تقبل الدويد التوصية.
صدقا الدويد عا اتخاقية حقوا النخل وعا روتوكو ْليةا ال تيباري األول وال/بان.
والدببويد تة ببذ التزاماوببا يف جمببال حقببوا اس دببال ةديببة البببة .يببد مل موضببو التصببديق عا ب
الربوتوكول ال تيبار ال/البال لتخاقيبة حقبوا النخبل املت ابق بقجرا تقبدت البرمبايت ي/ب مدبائل
عدة تتنال مزيداً من التحايل قبل مل يتدىن اهنا موقا سائل.
-4-146
ال تقبل الدويد التوصية (ا ظر .)3-146
-5-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)3-146
-6-146
ال تقبل الدويد التوصية.
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تد ا كومة إىل التصديق عا التخاقيبة مبن مجبل ت زيبز حقبوا الصبامي لكبن قبرار
ٍ
اتخاقية ما ي ود إىل الربملال الدويد يف ساية املناف.
ال ضما إىل
-7-146
تقبل الدويد التوصية.
-8-146
ال تقبل الدويد التوصية.
ص ببدقا الد ببويد عا ب اتخاقي ببة حق ببوا النخ ببل وعاب ب روتوكولية ببا ال تي بباري ْ األولب ب .
ووض ا التخاقية و روتوكو ْليةا موض التنخيذ يف الت ري الدويد من رل محكا خمتاخة م/ل
قا ول ال قو ايت وقا ول اصدمايت الجتماعيبة وقبا ول الت ابيم وقبا ول األجا بل .وسب ياً إىل زيبادة
ت زيز حقبوا النخبل قبرريت ا كومبة يف ببا/انرباير  2015إعنبا ت ايمبايت إضبانية مبن مجبل
إج برا عماي ببة استقص ببا تخض ببل إىل تق ببدت مقرتح ببايت ببةل الد بببل املمكن ببة لرع برتاف اتخاقي ببة
حقوا النخل رمسياً اعتبارها قا و اً سويدياً .وستقد املقرتحبايت عاب إثبر هبذه ال مايبة يف موعبد
مقصاه  28با/انرباير .2016
-9-146
ال تقبل الدويد التوصية.
يف حزيرالايو ي ب  2014كاخببا ا كومببة نببة حتريببايت مدببتقاة لتنظببر يف مببا إ ا كببال
ينببببل تضببم قببا ول ال قو ببايت الدببويد حكم باً حمببدداً ببةل الت ببذيل .ومببن املقببرر مل تقببد
الاجنة تقريرها يف  1مياولاسبتمرب  2015ول تريد ا كومة استباا تائج هذا التحقيق.
-10-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)9-146
-11-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)9-146
-12-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)9-146
-13-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)9-146
-14-146
تقبل الدويد التوصية.
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معانببا ا كومببة يف م ببرو قا وسببا املت اببق امليزا يببة ل ببا  2015مسببا سببتوايف الربملببال
اس ب برتاتيجية لا مب ببل املنةجب ببل يف جمب ببال حقب ببوا اس دب ببال يف الدب ببويد .ومب ببن ا وا ب ببل اهلامب ببة يف
الس برتاتيجية املقباببة حتديببد الدبببل املمكنببة لتنظببيم الرصببد املدببتقل سعمببال حقببوا اس دببال يف
الدبويد .وعايب ست بمل هبذه السبرتاتيجية هنويبل مسسدبة وينيبة صبرحية ت زيبز واايبة حقبوا
اس دال ونقاً ملبادئ اريس.
-15-146
تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)14-146
-16-146
تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)14-146
-17-146
تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)14-146
-18-146
تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)14-146
-19-146
تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)14-146
-20-146
تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)14-146
-21-146

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

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

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

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

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

ال تقبل الدويد التوصية.
تر الدويد مل التوصيايت الرئيدية الال قدمتةا الاجنة الخرعية ملنب الت بذيل إىل الدبويد
يف إيببار الزيببارة الببال قامببا ببا يف ارامببار  2008قببد خببذيت ومل امل يببار املت اببق ا ليببة
الوقائية الوينية عا النحو املنصو عاي يف الربتوكول ال تيار لتخاقية مناهضة الت بذيل قبد
اسببتويف .وكاببني مم ب املظببامل الربملببان الوليببة والصببرحيايت الرزمببة لاقيببا الرصببد الخ ببال مي ب
هذه املسسدايت ومرانق الحتجاز .ويتمت املوظخول مبا ياز من بربة و اخيبة ودرايبة لرضبنر
مبل ا ليببة الوقائيببة الوينيببة خ اليببة و زاهببة .وقببر إعببداد تقريببر يا ببو مببا م زتب ا ليببة الوقائيببة
الوينية من معمال رل الخرتة من  2011إىل  .2014وسبيقد هبذا التقريبر م اومبايت إضبانية
ع ببن الون ببا اللتزام ببايت الواق ببة عاب ب الد ببويد مبوج ببل الربوتوك ببول ال تي ببار لتخاقي ببة مناهض ببة
الت ذيل وعن مدا هذه ا لية .و د لني يصدر تقرير سنو .
-27-146
ال تقبل الدويد التوصية.
عا ب ببو مببا كببر يف تقريببر الدببويد يفببدد مدببتو األجببور يف الدببويد األسببا عببن
يريق التخاو نيما ب ال بركا الجتمباعي  .وونقباً لاقواعبد البواردة يف قبا ول مكانحبة التمييبز
ببةل اهنببا تببدا ن الببة يد ب مصببحاا ال مببل ملدبباواة املبرمة الرجببل يف األجببر ويف م ب ه مببن
ببرو /الس ببت دا وملنب ب الخروق ببايت ينةم ببا .وينا ببل إىل مجيب ب مص ببحاا ال م ببل إجب برا مدب ب
لألجور مرة كل ثبر سبنوايت .و اسضبانة إىل لبني ياتبز مجيب مصبحاا ال مبل البذين ل يقبل
عدد املوظخ لديةم عن  25موظخاً وض نة عمل لامداواة يف األجور كبل ثبر سبنوايت.
وقبد است رضبا نبة حتريبايت القواعبد البواردة يف قببا ول مكانحبة التمييبز بةل اهنبا تبدا ن الببة
واقرتحببا إجبرا مدببور لألجببور سببنوياً .وت كببا املكاتببل ا كوميببة عاب دراسببة مقرتحببايت نببة
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
ا كومببة عا ب اسببتحدا م ظمببة جديببدة تت اببق اسجببازة الوالديببة مببن ببةسا مل حتدببن ببرو/
املداواة يف األجور.
-28-146
تقبل الدويد التوصية.
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قببر استقصببا ببةل وليببة ممب املظببامل ل ببسول املدبباواة لضببمال قببدرة ضببحايا التمييببز
عا ممارسة حقوقةم و ةل ا اجة إىل توضي هذه الولية .وسيكتمل هذا الستقصبا يف 18
كا ول األولاديدمرب .2015
-29-146
تقبل الدويد التوصية.
-30-146
تقبل الدويد التوصية.
ت ببمل التوصببيايت املقدمببة مببن نببة القضببا عا ب التمييببز ال نصببر ببةل اهنببا تببدا
اص ببة ت ببدا ب كاعتم بباد ت بري ايت و ن ببجمل وسياس ببايت يف خمتا ببا ا بباليت لض ببمال ت ب
الخئببايت احملرومببة قببوا اس دببال ت باً كببامرً وعا ب قببد املدبباواة .وقببد قامببا الدببويد مببببادرايت
خمتاخ ببة لض ببمال ت ب ب األقاي ببايت الويني ببة املد بباواة يف ا ق ببوا وم ببن ل ببني عا ب ب س بببيل امل /ببال
السرتاتيجية املت اقة الروما .وت تز ا كومة ميضاً ت زيز قا ول مكانحة التمييز يف جوا ب املت اقة
اهنا تدا ن الة.
-31-146
ال تقبل الدويد التوصية.
اببني الدبويد ت بري ايت بباماة نب التنمببيجمل الببديل وال رقببل مببن مجاتةببا قببا ول مكانحببة التمييببز
(2008ا )567وقا ول ال قو ايت .وخيض مرتكبو جرائم بدان كبره األجا بل لامرحقبة القضبائية ونقباً
لاقواعببد املنصببو عايةببا يف قببا ول اسج برا ايت القضببائية الد بويد  .ويببنو قببا ول ال قو ببايت ميض باً عا ب
محكا م ددة يف حالة ارتكاا جركة ما دان كره األجا ل مو دان ر ينم عن الكراهية.
-32-146
ال تقبل الدويد التوصية.
اعتمببديت الدببويد تببدا ملكانحببة التنمببيجمل اسثببل (ا ظببر  .)31-146و اببني الدببويد
ميضب باً قب بوا وم ظم ببة حتك ببم اس ببت دا البيا ببايت ال ص ببية وه ببل تد ببر عاب ب القن بباع ال ببا
واصا  .نةناك عا سببيل امل/بال القبا ول املت ابق اسبت دا ال برية لابيا بايت ال صبية البذ
ينظم است دا هذه البيا ايت يف جةاز ال رية .وونقاً هلذا القا ول ل قوز الستناد يف تدجيل
البيا ببايت إىل مس ببباا تت ا ببق عا ب س بببيل امل /ببال األص ببل ال رق ببل مو اسث ببل مو ببالرم الدياس ببل
مو البدين دول م هببا .وهنبباك سببانايت إ برانية م/ببل نبة اايببة األمببن والدببرمة تتببوىل اس براف
عا ب م ا ببة هيئ ببايت إ خ ببا الق ببا ول لابيا ببايت ال ص ببية .وك /ب اً م ببا تُببدقق الد ببانايت اس برانية
است دا البيا ايت ال صية يف جةاز ال رية وسائر الوكاليت ا كومية.
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-33-146
ال تقبل الدويد التوصية.
عا و ما كر معبره (ا ظبر  31-146و  )32-146ابني الدبويد ظامباً قا و يباً
كنب اعتمبباد رجببال ال ببرية ومب هم مببن املببوظخ التنمببيجمل اسثببل كةسبباوا عمببل .و اسضببانة إىل
ل ببني هن بباك يف الد ببويد ع ببدد م ببن الد ببانايت املكاخ ببة رص ببد م ببد امت /ببال الوك بباليت ا كومي ببة
لاقوا الدارية وعد اتباعةا التنميجمل اسثل م/رً.
-34-146
ال تقبل الدويد التوصية.
إل است دا ال رية لاقوة كل م م رو يت ار م الببر األساسبل مبن عمبل
ال ببرية الببذ يتم/ببل يف دمببة النببا واببايتةم وم ضببرر يرتتببل عاب اسببت دا ال ببرية لاقببوة
بكل م برو مو مب م ببرو هبو ممبر يبدعو لألسببا .وتبنج ال برية يف الضبنر ماةببا
عندما يكول هذا ال مل مبنياً عا ثقة عامة النا ولذلني نمن األمهيبة مبكبال مواصباة ا ةبود
ملن ومكانحة الست دا م امل رو لاقوة من قبل ال رية .وت باير الدبويد روسبيا البرم ة ب
من م املقببول مل تدبت د ال برية القبوة بكل مب م برو لكنةبا تبر مسبا اهنبذيت التبدا
املناسبة ومسا اني ظاماً موثوقاً مل ا ة هذه ا اليت.
و اسض ببانة إىل اسجب برا ايت ا نائي ببة ال ادي ببة ال ببال تت ببذ يف ح ببق ض بببا /ال ببرية عن ببدما
ي تب يف ارتكا م إحد ا رائم ينبق إجرا ا ككن مل ترتتبل عايب تبدا جزائيبة ت بمل
الخصل والتوقيا عن ال مل.
وهناك عبروة عاب لبني عبدد مبن الدبانايت البال تتبوىل اس براف عاب جةباز ال برية
مبا نيةا مم املظامل الربملان وقاضبل القضباة و نبة اايبة األمبن والدبرمة .ويف الوقبا ا اضبر
تنظر نة حتريايت ميضاً يف إ ا هيئة اصة لإل راف عا جةاز ال رية.
-35-146
ال تقبل الدويد التوصية.
ت تقببد ا كومببة الدببويدية مل جةببود مكانحببة ال نببا الببذ كارسب الرجببل ضببد املبرمة قببل
مل تد ببتند إىل س ببج ببامل ومت ببدد القناع ببايت لك ببل تتكا ببل النج ببار .وينن ببو ه ببذا ال ببنةج عا ب
م ا ببة املد ببةلة م ببن املنظ ببور الق ببا ون والجتم بباعل والقتص بباد والص ببحل وتناوهل ببا م ببن املنظ ببور
ا ندان وج ا  .نالرتكيز عاب السبتةرك الضبار لاكحبول دول مب ه ل ك/بل حبرً لألسبباا
ا ذرية الكامنة ورا ت ر املرمة لا نا عا يد الرجل .وعروة عا لبني تبدعم ا كومبة إ براك
املنظمايت امل نية سول الرجل يف م نة التد ل ملن ال نا الال تدتةدف الرجال والصبيال.
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-36-146
ال تقبل الدويد التوصية.
نيمببا يت اببق برا ببدمايت جندببية مببن األيخببال ل ي ببرت /م يببار ازدواجيببة التجببرت
لكببل ببار احملبباكم الدببويدية وليتةببا القضببائية .وعاي ب نببقل امل بواين الدببويد الببذ ي ببرت
ببدمايت جندببية مببن يخببل يف اصببارج ككببن مل خيضب لامحاكمببة يف الدببويد .وقببد كاخببا نببة
حتريايت مبةمة حتايل مدةلة إلببا بر /ازدواجيبة التجبرت نيمبا يت ابق برا بدمايت جندبية مبن
البببالب ميض باً .ومببن املزم ب تقببدت التقريببر يف  9ارامببار  2016ول تريببد ا كومببة اسببتباا
ت ببائج التحري ببايت .وت بباو ال ببرية الد ببويدية ومكت ببل امل ببدعل ال ببا مد ببةلة الد ببياحة ألمب برا
ماما ي ببة اعتباره ببا مولوي ببة .وق ببد م ببمن نري ببق خمص ببو م ببن احملققب ب املت صص ب ض ببمن جة بباز
ال ببرية ومعببد مكتببل املببدعل ال ببا دلببيرً سج برا هببذه التحقيقببايت .وتسيببد الدببويد قببوة ت زيببز
إجرا ايت ا تم الدوا ملكانحة الدياحة ألمرا ماما ية.
-37-146
ال تقبل الدويد التوصية.
تنظ ببر ا كوم ببة حالي باً يف ت ي ب ن ببة حتري ببايت لت ببدر ببن ا وا ببل املت اق ببة اسي ببار
القب ببا ون سج ب برا الحتجب بباز الدب ببا ق لامحاكمب ببة يف م/ب ببل التب ببدا البدياب ببة لرحتجب بباز الدب ببا ق
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
ل ببني س ببتقد ن ببة حتري ببايت ت ببمل مراج ببة الص ببرحيايت اصاص ببة م ا ج ببز يف دور اص ببة
القص ببر (ت ببديرها اهليئ ببة الويني ببة لارعاي ببة املسسد ببية) م ببا تتوص ببل إليب ب م ببن ت ببائج ببذا ال ببةل إىل
ا كومة يف حزيرالايو ي .2015
-38-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)37-146
-39-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)37-146
-40-146
ال تقبل الدويد التوصية.
يف حال اعتقال
-41-146

و لر تباه يف ارتكا جركة يفق ل مل يُباغ ةسباا اعتقال .

ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)37-146
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-42-146
ال تقبل الدويد التوصية( .ا ظر .)37-146
-43-146
ال تقبل الدويد التوصية.
مي األ ا ا ق يف التما الاجو مبن يف لني القصر م املصحو  .يد مل
ماتمدببل الاجببو مببن القصببر م ب املصببحو يف الدببويد يفببق هلببم ا صببول عا ب الببدعم والرعايببة
مبا يتما م املصاحل الخضا لانخل.
-44-146
ال تقبل الدويد التوصية.
لكن الدبويد تسكبد التزامةبا بدعم واحبرتا مببدم عبد اسعبادة القدبرية ونقباً لرتخاقيبايت
والتخاقايت الدولية نيما يت اق األ ا امل مول وليتةا.
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