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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الرابعة والثالثون
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  4-15

مووو ل لورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع  وواح ة امل وول ة بشوو ن   
 *السلفادور

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1بقراري جملس حقوق اإلنسان  أُعّد هذا التقرير عملا  -1

قهاا  ماان  20 وهااذا التقرياار مااوقا لورعاااا ااعلوماااا ااقدماا  ماان عراض الاادوري الشااام  االساات
اجلهاااا حااااحص  ااإااالس  را االسااتعراض الااادوري الشاااام ، وهاااو مقااد     ااا   ماااوقا تق اااداا 

وخيّإااف فاارف م مإاا  م ااا اساااا  اايسساا  الو   اا  حلقااوق   (1)ابحلااد اصعإااد لعاادو ال لماااا
 علد التق د ال ام  مبصاوئ ابريس  اإلنسان ااعتمد  ب اء

املعلوموواع املقدمووة مووح امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة ب ووا   -اثنياا  
 على التقيد الكامل مب ادئ ابريس

أعااارك م تاااا الااادفاف عااان حقاااوق اإلنساااان )اا تاااا( عااان أساااما للتااا      اعتمااااو  -2
وأوحااد بو ااع   (2)والتإااديع علااد ااعاهااداا الدول اا مشاااريع القااوانت ااتعلقاا  إلقااوق اإلنسااان 

ر ااار مع اااري ومااا يلااا  ماان نل اااا لااامان فعال اا  االلتااماااا الدول اا  حلقااوق اإلنسااان، وبو ااع 
   (4)(3)س اس  و     حلقوق اإلنسان و ط  عملها وت م ذاا

الدساتور، وبت يا م مصادأ وأوحد اا تا ابالعااا  ابحلاع   ااااء و  الءاذاء ال اا     -3
كمااا أوحااد الساالماوور من تقااو ، علااد أسااا     (5)للمعاااي  الدول اا  ااساااوا  وعااد  التم  ااا وفقاااا 
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تشااااركب، بصسااا  شتلاااا مشااااريع القاااوانت ااتعلقااا  إلقاااوق اإلنساااان، وحتل لهاااا وااوافقااا  عل هاااا، 
ف هاااا بعاااد، مباااا ف هاااا  اا وابلتإاااديع علاااد ااعاهاااداا الدول ااا  حلقاااوق اإلنساااان الااا  مل تإاااص   رفااا

االتماع   الدول   حلماي  مج اع اص اصام مان اال تمااء القساري، والربوتوكاوي اال ت ااري التماع ا  
 م اهااااا  التعااااذيا وراااا ه ماااان  ااااروك ااعاملاااا  أو العقوباااا  القاساااا   أو اللرنسااااان   أو ااه  اااا  

واتماع اا  الصلاادان   ااد اااارأ  والربوتوكااوي اال ت اااري التماع اا  القااااء علااد مج ااع أ اا اي التم  ااا 
اصمري  اا  بشاا ن حاااالا اال تماااء القسااري، واتماع اا  عااد  تقاااو  قاارائم احلاارك واجلاارائم اارت صاا  

  (6) د اإلنسان  

وأوحااد اا تااا بتساادي  تعااداو الساا ان ماان  االي  اامان تإاا  ا الص ااا ا لتق اا م  -4
  (7)ظاهر  التم  ا وتعايا ااساوا 

شاااء ساالط  ماادير ، ميلماا  ماان ميسساااا الدولاا ، ل مالاا  اسااتصدا  وأوحااد اا تااا  ن -5
اا اه بطريق  ر  د  ومستدام ، وإلير استصدا  اااواو ال  م ائ ا  الاراع ا  الساام  والتشال ع علاد 

  (8)االنتقاي را اإلي ولوق ا الاراع   واالستمرار   حير أنشط  التعدين
يااارن أنااا مااان ل  ااا   (9)ساالماوور سااا ءورووأعاارك اا تااا عااان تقااديره العتمااااو  طاا  ال -6

وأوحااد   (10)الاااروري و ااع س اساا  ق ائ اا   ااامل   اا أاا  كلااب ماان أقاا  التإاادي للع ااا
ورنشاااء نل اااا مشااارك  متإاال  بس اساااا   (11) نشاااء نيااا  و اال للمعلوماااا ااتعلقاا  ابلع ااا

الاااسا ، تتمتااع اباااوارو ال اف اا  ورنشاااء  اادماا رعاياا  متصإإاا  ق ااد  لمائااد   اصماان العاماا  
  (12)وبربوتوكوالا تد   فعال 

وأعارك اا تااا عاان أسااما النتشااار المسااو واإلفاالا ماان العقاااك   مسااتو ا شتلماا   -7
وأوحاد  رسااء الشاماف     اةدما  اادن ا  وو اع  اواب  فعالا  ا افسا   من اايسساا العام  

  (13)ف ا ومعاعصتهم المساو وتعايا التسق ع مع ااتور ت

وأوحد اا تا بتدريا القاا  واادعت العامت بش ن رم ان   جلوء ااارأ  را القاااء،  -8
وتوع تهم مبسائ  عد  ت افي علعاا القو  وكاره ال سااء والتم  اا   احلقاوق اارتصطا  بللاوء ااارأ  

  (14)را القااء

العدالااا  االنتقال ااا  مااان أقااا  التإااادي  وأوحاااد اا تاااا ابااااا  تاااداب  ملموسااا    جمااااي -9
حلاالا االنتهاك اجلس م  حلقوق اإلنسان اارت ص  أث ااء ال اااف الادا لب، وابعتمااو س اسا  و   ا  

  (15)كاملا    رر الاسا  قرباا قرب  وعانون بش ن

وأوحااد اا تااا  عطاااء اصولوياا  االساااات ل   للملاااالا االقتماع اا    االسااتثماراا  -10
و قراء تق  ماا ووري  ادن فعال   وكماء  اا اان   العام  للدول    ر اار  إ  من اا اان   ااصإّ 

، مبااا أاا  عااائم حقااوق اإلنسااان ورقااراء رحاالة  ااري  كوساا ل  إلعماااي حقااوق اإلنسااان تاادر  اا 
  (16)يشم  م افس  التهرك الاري  ورلءاء االمت ازاا ر  ااربر 

اء رحلة عاوي ل ياا  ااعا ااا التقاعديا  ورنشااء نياا  للسمايا  وأوحد اا تا  قر  -11
  (17)االقتماع   الشامل 
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وأوحاد باا و   وأعرك اا تا عن علقا رزاء اةإام الذي يعاين م ا ال ياا  الإاسب  -12
اا اان ااا  ااصإإااا  لقطااااف الإاااس  ياااد  تاااوف  رعايااا  ق اااد ، وابحلاااد مااان أوقاااا عاااد  ااسااااوا  

  (18)اهل اك  اصساس   والت س ع بت اايسساا الإس   العام وحتست 

يلتسقاون ابل ياا  التعل ماب  10 أ مااي فقا  مان أحا  4 وأعرك اا تا عن علقا صن -13
وأوحاد ابلاا و  التدر  ا    م اان ا   يتمون تعل مهم الثانوي واث ت م هم فق  يلتسقون ابجلامعا  

ماان ال اات  ا لاب اإلمجااض  وبااامان تعلا م ق اد وه اكا  أساساا      ااائا  7التعلا م لصلاون نساص  
ملئماا ، مااع رياالء اهتمااا   ااام للمةاااا الاااع م ، والقااااء علااد المااوارق باات اجل ساات وباات 

  (19)وابلقااء علد اصم   وم ع التسرك اادرسب اا ا ع الريم   واحلاري  

  (20)مب والسل وأوحد اا تا ابل هوض ابلثقاف  والصس  العل -14

وأوحاااد اا تاااا الدولااا  مبعاجلااا  حالااا  التشاااريد الااادا لب، مااان  ااالي   اااا ااقاحااااا  -15
  (21)السطس  ، واباا  تداب  ترمب را بلون ح  ه  لب هلذه ااش ل 

 ااع  اح ة امل ل ة األخرىا املعلوماع املقدمة مح  -اثلثاا  
ون موووآل االيووواع واايدووواع الدوليوووة حلقووووق والتعوووا (22)نطووواق االلتلامووواع الدوليوووة -ألف 

 (23)اإلنسان
لل ساااء اااادافعاا عاان حقااوق اإلنسااان ) ااص   اااادافعاا  أعربااا الشااص   الساالماووري  -16

ورنشااء  عن حقوق اإلنسان( عن تقاديرها للتقاد  ا ارز   جمااي التشاريعاا والس اسااا العاما  
أماناا  الت اماا  االقتماااعب، وااااا  تااداب  للسااد ماان التم  ااا الااذي وارسااا ااساايولون احل وم ااون 

، ورنشاااء كاااكم متصإإاا    حقااوق 56رسااو  رعاام علااد أسااا  التوقااا اجل سااب ماان  االي اا
ال ساااء، وتااامت عااانون العقااوابا اجلاارائم أو التهديااداا اارتصطاا  ابل راه اا  القائماا  علااد أسااا  
العاارق، واإلث  اا ، والاادين، والس اساا ، ونااوف اجلاا س، واهلوياا  اجل سااان  ، والتعصاا  اجل ساااين أو اا اا  

  (24)اجل سب

 ا  للقااااء علااد اصسالس  ال ووياا  عاان تقاديرها لتإااديع الساالماوور وأعرباا احلملاا  الدول -17
  (25)2019علد معاهد  اصمم ااتسد  بش ن حير اصسلس  ال ووي    عا  

بقصااااااوي ز راا اا لماااااات  Survival Culturalوم يماااااا   (26)1وأوحااااااا الورعاااااا  ااشاااااااك  -18
  (27)بوال ا   ر ار اإلقراءاا اةاح 

 (28)وقين حلقوق اإلنساناإلقار ال -اب  
أوحاا  اص   اااادافعاا عان حقاوق اإلنسااان مبا   ااعهاد الساالماووري لل هاوض ابااارأ   -19

  (29)مركا وزار  وتعايا عدراتا ل ب ي سا ااايد من االستقلل   والإلح اا
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ت فيوووال االلتلامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووآل مراعووواة القوووانون الووودو   - يم 
 نساين السارياإل

 املسائل املشرتكة بني القطاعاع -١ 

 (30)ااساوا  وعد  التم  ا  
و اص   أمري ااا اللت   ا  وم طقا  الصساار  (31)الحياا م يما  نم احارو حقااوق اإلنساانن -20

و اااص   ال سااااء ااااادافعاا عااان حقاااوق  (32) ال ااااري  مااان أقااا  الدوقرا  ااا  ) اااص   الدوقرا  ااا (
أن العقوابا ال  ي ف عل ها القانون اعاعص  ال راه ا  علاد أساا  مساائ  مان ب  هاا  (33)اإلنسان

 الس اسب عد ُ ّدوا  اإلث    أو اهلوي  اجل سان   أو الدين أو االنتماء
واايسساا  الدول اا  حلماياا  اااادافعت عاان  (34)راا  أن م يماا  نم احاارو حقااوق اإلنسااانن -21

الحياااا اسااتمرار تعااارض  (36)1والورعااا  ااشاااك  (35) حقااوق اإلنساااان )ميسساا  اةااا  اصمااامب(
اجل سااات  ااثل ااااا وااثل ااات وماووقاااب اا ااا  اجل ساااب ومءاااايري اهلويااا  اجل ساااان   وحااااملب حاااماا

وأ ااارا جل اا  الصلاادان اصمري  اا  حلقااوق  للتهديااداا واالعتااداءاا علااد أسااا  م ااوهلم اجل ساا   
را أن مااااا ال يقاااا  عاااان سااااصع  أ ااااصام ماااان مءااااايري اهلوياااا   2015اإلنسااااان   حايران/يون ااااا 

اجل سان   عتلاوا حات تلال الماا  مان السا     السالماوور والحياا ارتمااف مساتون اإلفالا مان 
  (37)قاك   اجلرائم اارت ص   دهمالع

وميسس  اةا   (39)و ص   اادافعاا عن حقوق اإلنسان (38)1وأ ارا الورع  ااشاك  -22
را وروو تقاااارير مااان م يمااااا ااثل ااااا وااثل ااات وماووقاااب اا ااا  اجل ساااب ومءاااايري  (40)اصماااامب

اهلوياا  اجل سااان   وحاااملب حااماا اجل ساات تتساادل عاان تعر ااها للعتااداء والع ااا ماان قانااا 
  الشر  

ابلتسق ااع  (43)8 والورعاا  ااشاااك  (42)6 والورعاا  ااشاااك  (41)1 وأوحااا الورعاا  ااشاااك  -23
م اارت صاااا   ااااد هااااذه المةاااا  ماااان اص ااااصام ومعاعصاااا  ااتااااور ت ف هااااا، و نشاااااء وحااااد    اجلاااارائ

 متصإإ  للتسق ع   قرائم ال راه   
بتشااال ع  (45)و اااص   ااااادافعاا عااان حقاااوق اإلنساااان (44)8وأوحاااا الورعااا  ااشااااك   -24

ن     و اااع عاااانون اهلويااا  اجل ساااان   الشاااام  مااان أقااا  الساااماة  وماااا  مءاااايري اهلويااا  اجل ساااا
 اجملتمع  

 (46)الت م   والص ة  واصعماي التلاري  وحقوق اإلنسان  
Survival Cultural أعرباااااا م يماااااا  -25

ا ل ااااااون عاااااان تقااااااديرا (48)3 والورعاااااا  ااشااااااك  (47)
أوي بلااد   العااامل مجياار مج ااع عمل اااا اسااتصرا  الملااااا  2017 الساالماوور أحااصسا   عااا 

 احلديدي   
عاان علقهمااا رزاء مشاااريع التعاادين  (50)4 والورعاا  ااشاااك  (49)3 وأعربااا الورعاا  ااشاااك  -26

را أناااا علاااد الاااررم مااان  3 وأ اااارا الورعااا  ااشااااك  ااااار ف هلاااا ابلعمااا    اا طقااا  احلدوويااا  
وأوحااا الورعاا    (51)  الملااااا احلديدياا  فالنااا ال يُ ّمااذ بطريقاا  فعالاا اعتماااو عااانون حياار اسااتصرا 

  (52)فعاالا  بت م ذ القانون ولوائسا  اا الإل  ت م ذاا  4 ااشاك 
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واا إ  الدول   ا افس  اإلفلا من  (54)4والورع  ااشاك  (53)3وأعربا الورع  ااشاك  -27
عن أسمها رزاء االستصدا  اامرط للمواو ال  م ائ   الاراع   السام    الاراع  أحاوي   (55)العقاك

 ا إوي، ال س ما زراع  القإا، والذي ييثر علد حس  اجملتمعاا ا ل   اجملاور  

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (56)حع المرو   احل ا  واحلري  واصمان علد  صإا  
مااع القلااع عااد  ر اااو حاا  لتاايااد انعاادا  اصماان االقتماااعب  2 ااشاااك  الحيااا الورعاا  -28

  (57)م ذ التوع ع علد اتماعاا السل 

اثين أكثاار بلااد    2015 را أن الساالماوور كانااا   عااا  2 وأ ااارا الورعاا  ااشاااك  -29
اصرعااا  وعلاد الااررم ماان تسال   افماااض  م اا   قاارائم القتا ، فااالن  العاامل ي تشاار ف اا الع ااا 
  ااائاا  ماان  ااسا  قاارائم  12را أن  5 وأ ااارا الورعاا  ااشاااك   (58)ااتإاال  يااا مثاا   لللاااف

 15عاحاارين وأن معياام الاااسا  تراوحااا أعمااارهم باات  كااانوا أ صاحاااا   2016القتاا    عااا  
  (59)س   19و

والحياااا   (60)عااان أسااامها رزاء ظااااهر  اال تمااااء القساااري 8 وأعرباااا الورعااا  ااشااااك  -30
   خيتماااب حاااواض عشااار  أ اااصام يوم ااااا  2018 إلحإااااءاا عاااا  أناااا وفقااااا  2 الورعااا  ااشااااك 

  (61)السلماوور
را أن نمااااو  العإاااااابا   الساااالماوور بلاااا  ورقاااااا راااا   2 وأ ااااارا الورعاااا  ااشاااااك  -31

   (62)اا طق مسصوع  وأن الصلد يام أكرب عدو من اصعااء ال ا طت   العإاابا   

 طاااا   (65)8والورعاااا  ااشاااااك   (64)6والورعاااا  ااشاااااك   (63)5واعتااااربا الورعاااا  ااشاااااك   -32
وأ ااارا  ل  هااا رأا أنااا ماان الاااروري و ااع س اساا   ويلاا  اصقاا   الساالماوور ساا ءورو ر اب اا  

اةطا  را    را أن اصمواي ااصإإ  لت م ذ س اساا اا اع اا إاوم عل هاا   6 الورع  ااشاك 
ابحلد من انعدا  اصمن علد حنو  (68)8 والورع  ااشاك  (67)2 وأوحا الورع  ااشاك   (66)كاف  

مساااتدا  ومااان م ياااور بع اااد اصماااد، مااان  ااالي معاجلااا  أساااصابا اجلذريااا  وم افسااا  اإلفااالا مااان 
ومساااتدام  اساااائ  م اااع السااالماوور باااامان م اان ااا  كاف ااا   6وأوحاااا الورعااا  ااشااااك   العقااااك 

  (69)الع ا وروما  الاسا    اجملتمع ورعايتهم

عاان علقهااا رزاء مااااعم رعاادا  أفااراو العإاااابا  ااار  نطاااق  2 وأعربااا الورعاا  ااشاااك  -33
 6وأوحااا الورعاا  ااشاااك    (70)القااانون ماان عصاا  الشاار   اادن اا  الو   اا  و/أو القااواا ااساالس 

ر  نطاق القانون ومقا ا  اجل اا  ومعااعصتهم، وقارب  ارر الااسا  عان بتعريا قرو  اإلعدا   ا
كما أوحا بتشص ف حال  الشار   اادن ا     (71) ريع التعويااا اااوي  والدعم الط  وال مسب

وأوحاا   (72)الو     و  ااف قهاز الشر  ، مباا    لال ه  لاا الق ااوي، إلحالحاا فعالا 
اا وماااااوارو م تاااااا ااااااادعب العاااااا  لللمهوريااااا  والشااااار   اادن ااااا  بتعاياااااا عااااادر  8 الورعااااا  ااشااااااك 

  (73)الو    

  (74)عااان أسااامها الساااتصدا  القاااو  اامااارط  اااد ااتيااااهرين 1 وأعرباااا الورعااا  ااشااااك  -34
ابستصدا  القو  اامر   لتمريع االحتلاقاا من قانا  وأوحا كصار ااسيولت من ي دووا عل اا 

  (75)جل ا  را العدال عواا اصمن، ومن يقد  ا
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عن أسمها الرتماف معدالا االكتياا    مراكاا االحتلااز،  2 وأعربا الورع  ااشاك  -35
 تعوق عمل اا رعاو  الاب   والت ه ا   2016ورأا أن التداب  االستث ائ   ال  اعُتمدا   عا  

والا   2018  عاا  وأعربا عن علع  ام رزاء التعديلا ال  أُو لاا علاد عاانون السالون 
 لءااااااء  6 وأوحاااااا الورعااااا  ااشااااااك   (76)م ساااااا ماااااديري السااااالون حااااالح اا واساااااع  قاااااداا 

  (77)التعديلا ال  أُو لا علد هذا القانون
وأعربا جل   الصلدان اصمري    حلقوق اإلنسان عن علقها رزاء اص طاار الا  دادو ح اا   -36

 مرّوهاااا التاااداب  االساااتث ائ   ااعتماااد    مراكاااا االحتلااااز وسااالم  اص اااصام ا تلااااين والااا  
وابإل اااف  را ارتماااف معاادالا االحتلاااز، أفاااا هااذه التااداب  را انتهاكاااا حقااوق اإلنسااان 
آلال  اص اااصام ااسااالوب  حاااريتهم، مثااا  اإلياااداف   احلاااصس االنماااراوي ااطاااوي أو صقااا  رااا  

ءاا القانون اا  الواقصاا ، وز و  معاادالا اإلحاااب  مساامد   ظاارو  راا  رنسااان  ، و اارق اإلقاارا
وأوحاااااا اللل ااااا  بعاااااد   دياااااد التاااااداب  االساااااتث ائ     مراكاااااا    ااائااااا   440 ابلسااااا  ب ساااااص 

  (78)االحتلاز

 (79)رعام  العدي، مبا    لل مس ل  اإلفلا من العقاك، وس او  القانون  
لعد  مساءل  اصنيم  والس اساا  أعربا م يم  نم احرو حقوق اإلنسانن عن أسمها -37

القانون اا  ماارت   اجلاارائم اةطاا   والنتشااار الع ااا ماان قانااا ااااوظمت العمااوم ت، وعلااد رأسااهم 
وال تصلّاا  اااارأ  عاان تعر ااها للع ااا را الشاار   بسااصا التإااوراا اجملتمع اا ،   (80)ع احاار الشاار  

فعال ا  التسق قاااا وافماااض معاادالا  وانعاادا   (81)واةاو  ماان االنتقااا ، ور ااك لاياا  الشاار  
  (82)اإلوان  يث  ان الاسا  علد  لا مساعد  السلطاا

، رّحصا جل   الصلدان اصمري    حلقوق اإلنسان إل ام الءرفا  الدساتوري  2016و  عا   -38
 6 ااشاااك وأوحااا الورعاا    (83)  ماا  العاادي العل ااا القا ااب بعااد  وسااتوري  عااانون العمااو العااا 

  (84)كاملا   ابمتثاي احل م القاائب امتثاالا 

عاااان علقهااااا رزاء مشااااروف القااااانون اصوض ااتعلااااع اباإاااااحل   2 وأعربااااا الورعاااا  ااشاااااك  -39
الو     الذي  ري م اعشتا أما  اجلمع   العام ، والذي من   نا أن ي ف علد عمو عاا  مطلاع 

  (85)العقاكور  مشروط وأن يماب را اإلفلا من 
س ايد  2019ايسس  اة  اصمامب، فالن القانون اجلديد للمإاحل  الو     لعا   ووفقاا  -40

  (86)من عرعل  حتق ع العدال  واحلق ق  وتقدمي التعويااا مقارن  بقانون العمو العا  السابع

من تتوعااا اجلمع اا  التشااريع   عاان اعتماااو عااانون عمااو عااا   2 وأوحااا الورعاا  ااشاااك  -41
  (87)لع ور  مشروط لتماوي ااايد اإلفلا من العقاكقديد  ي  ابع مط

وأوحا جل ا  الصلادان اصمري  ا  حلقاوق اإلنساان اباااب   التسق اع   اجلارائم اارت صا   -42
 اااد اإلنساااان   واالنتهاكااااا اجلسااا م  حلقاااوق اإلنساااان اارت صااا  أث ااااء ال اااااف ااسااال  الااادا لب، 

  (88)ديد التعويااا االئم وحتديد اجل ا ، وتطص ع العقوابا، وحت

بتاويد م تا ااادعب العاا  ابااوارو ال اف ا  إلقاراء حتق قااا  6وأوحا الورع  ااشاك   -43
وابلسااماة  ق ااد  وم إاام    االنتهاكاااا اةطاا   حلقااوق اإلنسااان اارت صاا    ااا ااب واحلا اار 

ا  مج ع تداب  اجلرب الرماي لمائد  ، وابا(89) امب الاسا  ابلوحوي را كموظاا جل   احلق ق 
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وأوحااا جل اا  الصلاادان اصمري  اا  حلقااوق اإلنسااان ابمتثاااي توحاا اا التقرياار ال هااائب   (90)الاااسا 
  (91)للل   تقإب احلقائع ورأا أنا من الاروري ت ث ا التقد  ا رز   جماي العدال  االنتقال  

ا  م  الق د الامل ااتعلع ابلتسق ع   المساو   من تلءب  3وأوحا الورع  ااشاك   -44
  (92)اةدم  العام  وا دو   عشر س واا

باااامان لايااا  واساااتقلي اااااوظمت العماااوم ت، وال سااا ما  6 وأوحاااا الورعااا  ااشااااك  -45
 أعااااء الساالط  القاااائ   وم تااا اااادعب العااا  والشاار   اادن اا  الو   اا  وا ااامت وأولةاال الااذين

  (93)يعملون   ر ار حاالا ال ااف ااسل 

 (94)احلر ا اصساس   واحلع   ااشارك    احل ا  العام  واحل ا  الس اس    
عااان  (97)وميسسااا  اةاا  اصماااامب (96)1 والورعااا  ااشاااك  (95)أعربااا  اااص   الدوقرا  اا  -46

نسان وارت اهلم، ولعاد  وقاوو أسمها الستمرار االعتداء علد الإسم ت واادافعت عن حقوق اإل
 نل   حلمايتهم 

 قراء حتق قاا   مج ع االعتاداءاا وااااايقاا  اد  وأوحا ميسس  اة  اصمامب -47
ااااااااادافعت عااااااان حقاااااااوق اإلنساااااااان ااصلّااااااا  ع هاااااااا، وابل يااااااار   اعتمااااااااو عاااااااانون حلمايااااااا  هااااااايالء 

  (98)اص صام

الس اس  الو     حلماي  اادافعت عان حقاوق اإلنساان بت م ذ  3وأوحا الورع  ااشاك   -48
 وأوحااا  ااص   اااادافعاا عاان حقااوق اإلنسااان  (99)2018ااقدماا  ماان اجملتمااع اااادين   عااا  

  (100)بت ي م للا للتوع   ابلعم  ااشروف للمدافعت عن حقوق اإلنسان

 يمااا االقتماع ا  أن عن علقها صناا  م اان عاانون اا وأعربا ميسس  اة  اصمامب -49
يقااااوض حقااااوق م يماااااا اجملتمااااع اااااادين وال ا ااااطت كونااااا خيااااوي للساااالطاا حاااالح   تم  اااال 

وابإل اف  را  لال، تااطر   س اس اا  م يماا حقوق اإلنسان ر ا ما اعتربا أأا متار  نشا اا 
عااد يعاارض  م يماااا اجملتمااع اااادين را اإلفإاااة عاان مج ااع ااعلوماااا ااتعلقاا  مبشاااريعها وهااو مااا

را أن القااانون اةااام ا افساا   1وأ ااارا الورعاا  ااشاااك    (101)بعااا ااشاااركت ف هااا للصطاار
وأوحا الورع    (102)أسمر عن  رمي اادافعت عن حقوق اإلنسان 2006أعماي اإلرهاك لعا  

ساوه بتعدي  التشاريعاا ل اب تاامن احلاع   حريا  التلماع ابل اما  وال يتعارض  ار  1 ااشاك 
  (103)للتلرمي

 را أن اساتهدا  ااادافعت عان الص ةا  ابلع اا والوحام رالصااا  1 وأ ارا الورعا  ااشااك  -50
  (104)ما يقع مبشارك  اايسساا التلاري  ال  ترن أن مإاحلها متارر  من لاي  الص ة 

اإلعاال  ماان  االي من تااامن الدولاا  حرياا  تعصاا  وسااائ   1 وأوحااا الورعاا  ااشاااك  -51
  (105)مواءم  التشريعاا الو     مع ااعاي  الدول  

حلملا   2015و 2014را أن م يماداا تعر اا   عاامب  1 وأ ارا الورع  ااشاك  -52
من ابلقت    (106)تشه  بسصا تقدوها ااشور  القانون   لل ساء اللوايت  اعن لوالو   ارئ  واده

بتعايا فرم مشارك  اجملتمع ااادين وتشال ع احلاوار الس اساب  1 اك وأوحا الورع  ااش -53
  (107)اجملدي
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 (108)حير مج ع أ  اي الرق  
عاان علقهمااا رزاء  (110)3والورعاا  ااشاااك  (109)أعربااا م يماا  نم احاارو حقااوق اإلنسااانن -54

وأ اارا     د ال سااء والشااابا والمت ااا مان عصا  العإااابا لتساويلهن را  اري اا ق سا   
م يمااا  نم احااارو حقاااوق اإلنساااانن را أن الشااااابا والمت ااااا يتعر ااان وأفاااراو أسااارهن للتهدياااد 

وأوحاا اا يما  بو اع بار م    (111)والع ا ع د رفاهن أن ي ن ن ل لان صفراو العإاابا
 اام  حلماياا  ااارأ  ماان الع اا، و اامان أن ت ااون اةادماا ااتاحاا  للااسا    مت اااوي ال ساااء 

  (112)مت اا اللوايت يلتمسن ااساعد وال

بتعاياا الوحااداا ااتصإإا    قارائم اال ااار والتهرياا ماان  6 وأوحاا الورعا  ااشاااك  -55
و نشااء ملقاخ  احا  مماواي  احا  لمائااد   أقا   امان حتق قااا فعالا    حااالا اال اار 

  (113)الاسا ، وتعاياها مبوظمت مدربت

 االتت ادية واال ت اعية والثقافيةاحلقوق  -3 

 (114)احلع   العم  و  ظرو  عم  عاول  وموات    

أن أعمااي الوحاام واالنتقاا  الا  تساتهد  احلركااا ال قاب اا   1 الحياا الورعا  ااشااك  -56
  (115)تثل العماي عن االناما  را نقاابا العماي

ماااك لا ال ساا  ، ح اا  تعماا  معياام  عاان أساامها العت اااو 3 وأعربااا الورعاا  ااشاااك  -57
  (116)ال ساء، علد وعا أنشطتها وون احاا  التااماا ااوظمت   جماي العم 

السلماوور  عام   راكاا مع الشاركاا اةاحا ، مان  الي  5وأوحا الورع  ااشاك   -58
  (117)وزار  العم ، بءرض توف  فرم عم  للشصاك

 (181)احلع   مستون مع شب الئع  

را أن عاااد  وقاااوو معلومااااا عامااا  تسااام  بتسدياااد العلاااا  3 أ اااارا الورعااا  ااشااااك  -59
بت م اااذ  3وأوحاااا الورعااا  ااشااااك    (119)السااا ل مجاااوي وون حتدياااد أوقاااا القإاااور   السااا ن

  (120)ملئماا  الس اس  الو     لإلس ان وااوئ  ت م ذاا 
أسااار  مااان أسااار جمتماااع  77 رزاء تعااارض حاااواضعااان أسااامها  3 وأعرباااا الورعااا  ااشااااك  -60

  (121)2018اإلسص  و لإل لء القسري   عا  
عاان علقهااا رزاء تلااول نسااص  مةوياا  مرتمعاا  ماان اا اااه  Cultural Survival وأعرباا م يماا  -61

أنا يتعذر  4 والحيا الورع  ااشاك   (122)السطس     السلماوور، وال س ما   اا ا ع الريم  
 اصف   السالماوور الوحاوي را أي ناوف مان أناواف  ادماا م ااه  600 000 علد أكثر من

والورعاا   (125)4 والورعاا  ااشاااك  (124)3 وأوحااا الورعاا  ااشاااك   (123)الشاارك والإاار  الإااسب
من يعا  الدستور إلع اإلنسان   الوحاوي را اا ااه ومرافاع الإار  الإاسب  (126)8 ااشاك 

 ابعتصارها م مع  عام   
بتعايااااا التعاااااون مااااع الصلاااادان  (128)3والورعاااا  ااشاااااك   (127)4وأوحااااا الورعاااا  ااشاااااك   -62

 اجملاور  من أق  احلما  علد اا اه ورواردا واستصدامها 
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 (129)احلع   الإس   
حالاا  لاا     1 500 مااا يعاااوي 2015 أنااا ُسااّل    عااا  5 كاارا الورعاا  ااشاااك   -63

س  ، ومن مث  لصا نياا  العدالا  مبعاجلا   14س واا و 10حمو  فت اا تااوة أعمارهن بت 
را أن لاا  الطمااالا وااراهقاااا ياتاااا  أيااااا  5 وأ اااارا الورعاا  ااشااااك   (130)هااذا ااو ااوف

خيلع حلق  فقر ممرر  وا   اصسر ،  ا مجد من منوهن ومجاوي وون  عل ا أثر اقتماعب كص  قداا 
  (131)حإوهلن علد احلقوق اصساس   مث  التعل م والاف ا

بتلااارمي احلمااا  القساااري والطلاااا را وزار  الإاااس  رباااالن  3وأوحاااا الورعااا  ااشااااك   -64
وأوحاااا الورعااا    (132) تاااا ااااادعب العاااا  إلااااالا لااا  المت ااااا ال ااااقم عااان اعتاااداء ق سااابم

  (133)اقتماع   للاسا  - بامان مساعد  نمس   5 ااشاك 

 قااااراء عمل اااا  حتقااااع ورحااااد لت م ااااذ االساااااات ل   الو   اااا   8وأوحااااا الورعاااا  ااشاااااك   -65
  (134)2027-2017هقاا للما  ااشاك  بت القطاعاا ا ع ل  المت اا واارا

را وقاوو حاواقا مت اع رم ان ا  احلإاوي  وأ ارا  ص   اادافعاا عن حقوق اإلنساان -66
ووسااااائ  م ااااع احلماااا  وتتمثاااا    التس ااااا الااااديل  العقاااااع  ااااااااو  للم وساااااا الع وساااا  علااااد

  (135)والقوالا ال مط   اوظمب مرافع الرعاي  الإس  

عن أسمها صن بعا مقدمب اةدماا الإس   ابتوا   ظا   9 شاك وأعربا الورع  اا -67
أح ااا  مع  اا  ماان القااانون اجل ااائب  ااائمت ماان حتماا  ااساايول   اجل ائ اا    حاااي تااوف هم وسااائ  

  (136)18م ع احلم  لمت اا وون سن 
ااراهقاااااا وأوحااااا  ااااص   اااااادافعاا عاااان حقااااوق اإلنسااااان بو ااااع باااارام  ا ااااع لاااا   -68

 ورعاااايتهن، مباااا    لااال احلإاااوي علاااد التثق اااا اجل ساااب الشاااام  وكاااذلل وساااائ  م اااع احلمااا  
  (137)س ما   اا ا ع ال  تشتد ف ها القابل   للت ثر ابلع ا اجل سب وترتمع معدالتا وال

وأوحاااد التساااالا الااادوض للااادفاف عااان احلريااا  بتسسااات وحاااوي ال سااااء اا سااادراا مااان  -69
  (138)  أو ريم   را الرعاي  الإس  أوساط فق  

بت ث ا اجلهوو الرام ا  را  امان احلاع   الإاس  وتشال ع  8وأوحا الورع  ااشاك   -70
  (139)وحوي اجلم ع را اةدماا الإس  

 (140)احلع   التعل م  

   ااائاا  ماان اااادار  االبتدائ اا    70أن حااواض  Cultural Survival الحيااا م يماا  -71
وأن ال ساااااء  ،(141)اا ااااا ع الريم اااا  ال تااااوفر التعلاااا م سااااون را حاااادوو الإااااا الرابااااع أو اةااااامس

والمت اا يعانت مان افمااض مساتو ا التعلا م ومان ارتمااف معادالا التسارك اادرساب، ويعااوي 
  (142)معدي اصم     حموفهن  عما   حمو  الرقاي

را أن اص ماااي وااااراهقت الااذين يع شااون   الشااوارف  (143)5وأ ااارا الورعاا  ااشاااك   -72
حاااعوابا لللتسااااق اباااادار ، وأعرباااا عااان علقهاااا رزاء التمااااو ا ال صااا      يواقهاااون أياااااا 

  (144)معدالا اصم   بت اا ا ع احلاري  واا ا ع الريم  
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لتعل م   جمااي التعلا م عن تقديرها للتقد  الذي أحرزتا وزار  ا 8 وأعربا الورع  ااشاك  -73
 64وماع  لال، فالأاا تشاعر ابلقلاع صن اإلحإااءاا تشا  را وقاوو   (145)  الس واا اص   

 5 وأ اارا الورعا  ااشااك   (146)  ااائ  من اادار    جمتمعااا كل ا  ت شا  ف هاا العإااابا
را اادرسا  بساصا انعادا   را ما يواقها اص ماي وااراهقون من دديداا ع د اةرو  والذهاك

  (147)اصمن   تلل اا ا ع
 را ر اااك اا اااه والتله ااااا ال هرابئ اا    بعااا اااادار   8 وأ ااارا الورعاا  ااشاااك  -74

متلل  دماا رحساة متإل  منصوك  5 136 ق  من أح مدرس  ف 1 077 وأ ارا را أن
  (148)ر  الإسبم ها متلل مراح ا موحول  خباان للإ 2 944اجملاري و

من تواحاا  الدولاا  قهووهااا لااامان حإااوي مج ااع اص ماااي  5 وأوحااا الورعاا  ااشاااك  -75
وااراهقت وون مت  ا، مبان فا هم اص مااي الاذين مل يساللوا ع اد الاوالو ، و وو اإلعاعا ، واص مااي 

 5الورعاااا  ااشاااااك  كمااااا أوحااااا    (149)الااااذين يع شااااون   الشااااوارف، علااااد التعلاااا م اجل ااااد اجملاااااين
السالماوور باا و  شإإااا االساتثمار   التعلا م مان اا اان ا  الو   ا ، وبتسسات ظارو  التعلاا م 

  (150)واهل اك  اصساس    اا الإل 

السلماوور بته ة  اليرو  اللزم  لتسق ع مساوا  حق ق      8وأوحا الورع  ااشاك   -76
  (511)المرم ال  يت سها نيا  التعل م

 حقوق أشخاص حمدديح أو فداع حمددة -٤ 

 (152)ال ساء  

ماااع االرت ااااة اعتماااو القاااانون اةاااام الشاااام  لتاااوف  ح اااا   الحيااا  اااص   الدوقرا  ااا  -77
وم يماااا   (154)راااا  أن  ااااص   اااااادافعاا عاااان حقااااوق اإلنسااااان  (153) ال اااا  ماااان الع ااااا للماااارأ 

Survival Cultural
 (158)و ااص   الدوقرا  اا  (157)3والورعاا  ااشاااك   (156)9 ااشاااك والورعاا   (155)

ابل سص  لل ساء وي تشار ف اا اإلفالا مان  قداا   ط اا  أعربا عن علقها كون السلماوور يعترب بلداا 
  (159)2015را ارتماف حاالا عت  اإل ل م ذ عا   2وأ ارا الورع  ااشاك   العقاك 

عااان أسااامها صن المت ااااا وال سااااء    اا عااان حقاااوق اإلنساااانوأعرباااا  اااص   ااااادافع -78
الساالماوور ال يتمااتعن إلقااوق متساااوي  مااع الرقاااي وال تتاااة هلاان الياارو  اللزماا  لتسق ااع  اداان 

  (160)ابل ام ، وال يستمدن من  ص اا الدعم من أق  التإدي للع ا اجل سب وعت  اإل ل

ن تقااديرها لت م ااذ الساالماوور  طاا  عماا  وأعربااا م يماا  نم احاارو حقااوق اإلنسااانن عاا -79
وأ اارا را أن   (161)زالاا توقاد حتاد ا كصا   را  أناا ماا و     بش ن اارأ  والسل  واصمان 

اساااتمرار القوالاااا ال مط ااا  واصح اااا  ااساااصق  ااتعلقااا  بااادور ااااارأ    اجملتماااع يااايوي را تواحااا  
ابل سااص   اقتماع اااا  الساالماوور، ورا أن الع ااا العااائلب يعتاارب مقصااوالا  ارساا  الع ااا  ااد اااارأ    

  (162)لشرمج  س ان   كص  

بتصإ ف موارو كادو  إلنشااء حا دوق  وأوحا  ص   اادافعاا عن حقوق اإلنسان -80
عاان و ااع باار م  تعلاا م و اال ا ااع   ااام جلاارب  اارر ال ساااء  ااسا  الع ااا  ااد اااارأ ، فااالا 

  (163) وتعايا ااساوا  والتعل م القائم علد نوف اجل سالع ا اجل ساين
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الدول   نشاء نل اا ا افس  الع اا اجل سااين والتم  اا  اد  وأوحا  ص   الدوقرا    -81
ابلتسق ااااع   أي اوعاااااءاا ابرت اااااك الع ااااا  7 وأوحااااا الورعاااا  ااشاااااك   (164)اااااارأ    الصلااااد

  (165)د ال ساء والمت اا ومعاعصتهماجل سب، وكاكم  مرت   الع ا اجل سب  

 نشااء  طا  و   ا  ابلتعااون ماع شتلاا  وأوحا  ص   اادافعاا عن حقوق اإلنسان -82
ميسسااااا السااالط  الت م ذيااا  وم تاااا ااااادعب العاااا  مااان أقااا  اااااا  رقاااراءاا مشااااك  ياااد  

أ ا اي الع اا  القااء علد ااستو ا العال   لإلفلا من العقااك علاد عتا  اإل ل ورا ه مان
  (166)اجل ساين ااوقوو    السلماوور

عن علقها لتلرمي اإلقهاض   مج ع اليرو    السالماوور،  9 وأعربا الورع  ااشاك  -83
مبا    لل   حاالا االرتإاك أو سماة ا ار ، ب  حت ع دما ت ون ح ا  اص     طر أو 

والعاملون الإاس ون الاذين وارساون اإلقهااض و ان أن يتعر اوا  ي ون اجل ت ر  عاب  للس ا  
وابإل اااف  را  لاال، يلااامهم القااانون   (167)ساا   12ساا واا و 6لعقااوابا ساال    تااااوة باات 

 اجل ائب  بلن السلطاا مي حال  ا تصاه  اوف امرأ  حام  لإلقهاض أو كاول  اةاوف لا 
الواا  ارئاا ، مبااا ف هااا اإلقهاااض ووالو  ق اات م ااا، وه ااذا، تمااا  ال ساااء اللااوايت خياااعن لااو 

  (168)عد   لا الرعاي  الإس  

 40عن أسامها للس ام علاد ال سااء ابلسالن ااد  تإا  را  9 وأعربا الورع  ااشاك  -84
ماااااا ي اااااون  لااااال بتهمااااا  القتااااا  العماااااد  عقاااااا اإلبااااالن عااااان حااااااالا رقهااااااض، ورالصااااااا  عامااااااا 

وولا  أث ااء  12وأ ارا را الدعو  ال  وّقهها عدو من نل اا حقاوق اإلنساان و  (169)ااشدو 
قولاااااا  االسااااااتعراض الاااااادوري الشااااااام  السااااااابق  للسالاااااا    الصلااااااد را الساااااالماوور إللءاااااااء  اااااارمي 

رار ال سااااء را االحتماااا  عااان علقهاااا رزاء ماااا ال اااط 9 وأعرباااا الورعااا  ااشااااك   (170)اإلقهااااض
إلماا  راا  مررااوك ف ااا حاات الااوالو  ماان تثاا  ساال  علااد حااستهن العقل اا ، ر  تللاا  العديااد ماان 

باات  لااوزار  الإااس ، أكثاار أسااصاك الوفااا   اا وعاا  ال ساااء احلواماا  را االنتسااار الااذي يعتاارب، وفقاااا 
  (171)اصمهاا ااراهقاا   السلماوور

التا ث  السال  اامارط لتشاريعاا م اع اإلقهااض علاد  أياااا  9ك  والحيا الورع  ااشاا  -85
  (172)اارأ  ال  تع ش   اا ا ع الريم  

امرأ  علد اصع  كن  26 والحيا جل   الصلدان اصمري    حلقوق اإلنسان مع القلع أن -86
عقااك ماا تعر ان ااااعماا تول ديا ، و لال   أ بعاد 2018 زلن يقصعن   السلن   عا  ما

  (173) رمي اإلقهاض كل اا 

را أنااا عاادما   الساا واا اص اا   مقاحاااا إللءاااء  اارمي  9 وأ ااارا الورعاا  ااشاااك  -87
را أن اجلمع اا  العاماا   (176)و ااص   الدوقرا  اا  (175)9 وأ ااارا الورعاا  ااشاااك   (174)اإلقهاااض

 عد  ااوافق  علد رحلة التشريعاا   2018عررا مع  لل   عا  
أن التسق قاااااا ااتعلقااا  ابإلقهاااااض تماااااب را  اااااوف  9 والحياااا الورعاااا  ااشاااااك  -88

وُسالن العدياد ما هن ب  ماا كان ال ياالن يعاانت  ال ساء الاع ماا الحتلاز مطوي عص  ا اكم  
  (177) من حال  نايامن مااعماا أو حت

ااإااااالس  من يُعااااادلي عاااااانون السااااالماوور ا اااااع   وأوحاااااا العدياااااد مااااان اجلهااااااا حااااااحص -89
اإلقهاض من أقا  الساماة ابساتث اء حااالا احلما  ال ااقم عان الع اا اجل ساب أو االرتإااك 
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أو سماة ا ار ، أو ح ثما ي اون ه ااك  طار علاد ح اا  اص  أو حاستها، أو ي اون اجل ات را  
ابل ااا عاان رلاااا  العماااي الإااس ت وااااوظمت العمااوم ت ابإلباالن  وأوحااا أيااااا  عاباا  للس ااا  

وبو ع وت م ذ س اسااا داد  را نشار وساائ   عن ال ساء للشر   جملرو وقوو  صه  رقهاض 
م ع احلم  علد نطاق واسع وتقدمي معلوماا وع ق  عن ت ي م اصسر  لتم ت ال ساء من  ارس  

  (178)إلجناب  حقوعهن ا

ماان القااانون  133بوعااا تطص ااع اااااو   وأوحااا  ااص   اااادافعاا عاان حقااوق اإلنسااان -90
  (179)إل لق سراة ال ساء ااسلو ا بسصا اإلقهاض أو حاالا والو   ارئ  اجل ائب ميعتاا 

 (180)اص ماي  
ال املااااا  ل  مااااااي رأا  اااااص   ااااااادافعاا عااااان حقاااااوق اإلنساااااان أن عاااااانون احلمايااااا   -91

  (181)وااراهقت ر ايب

 2017أنااا أُو لااا تعااديلا علااد عااانون اصساار    عااا   3والحيااا الورعاا  ااشاااك   -92
راااا  أن الاااااوا  القسااااري باااات المت اااااا والرقاااااي الصااااالءت أماااار  ص عااااب    حلياااار زوا  اص ماااااي 

  (182)رتصاااط المت اااا وااراهقااااالساالماوور، وال ولاال الصلااد س اساا  كاادو  ا ااع عمل اااا زوا  وا
بت م اااذ للااا  و   ااا  لتعاياااا م اااع عمل ااااا الااااوا  واالرتصااااط القساااري   3 وأوحاااا الورعااا  ااشااااك 

  (183)للمت اا

وأ اااارا ااصااااور  العاا ااا  إلأااااء مج اااع أ ااا اي العقوبااا  الصدن ااا  ل  مااااي را أن العقوبااا   -93
لص اا وأمااكن الرعايا  الصديلا  وأمااكن الرعايا  ال هاريا  اجلسدي    السلماوور ال تااي مشروع    ا

ر  التعل م  ، وأوحا بسن تشريعاا حتير حراح  مج ع أ  اي العقوب  الصدن     ك  م اان، 
  (184)مبا    لل الص ا

علاااد  عااان علقهاااا رزاء اصثااار ااااادمر لتلااارمي اإلقهااااض كل ااااا  9وأعرباااا الورعااا  ااشااااك   -94
 ساا  ، صأاان  ااربن فعل اااا  14و 12وال ساا ما تلاال ااااوحاا  أعمااارهن باات  - ااراهقاااا احلواماا 

ويَساّل  افمااض   مساتو ا تعلا م  علد ترك التعل م مع  عا رم ان   استة افها بعد الوالو  
  (185)اصمهاا ااراهقاا،  ا يماب را احلد من المرم االعتإاوي  وابلتاض را ز و  المقر

عن أسمها لتل  د القإر من عص  العإاابا يد  ارت ااك  3 ورع  ااشاك وأعربا ال -95
  (186)قرائم، و اكمتهم ك  صام ابلءت بعد اعتقاهلم

الساااالماوور من تاااارفا ااقاحاااااا الاااا  ترمااااب را تشاااال ع  8وأوحاااا الورعاااا  ااشاااااك   -96
 العقااوابا اجل ائ اا  رفااااا كاكماا  اص ماااي وااااراهقت ك  ااصام ابلءاات ماان  االي تطص ااع نمااس 

  (187)عا عاا 
 عطااااء اصولويااا  حلمايااا  ورعايااا  الشاااصاك أفاااراو العإااااابا  5وأوحاااا الورعااا  ااشااااك   -97
الس اساااااا  الو   اااااا  لساااااالماوور بشاااااا ن احلماياااااا  ال املاااااا  ل  ماااااااي وااااااااراهقت   الساااااالماوور   

وأوحاااا الورعااا    (188)عحااات تتااااة هلااام فااارم رعااااو  االنااادما    اجملتمااا 2023-2013 للماااا 
  (189)ابحاا  حع هيالء الشصاك   كاكم  وفع اصحوي القانون   8ااشاك  

الدولا  من تتا   والاع اااياد مان المارم ل  مااي والشاصاك  5 وأوحا الورع  ااشااك  -98
  (190)من  لي برام  اإلوما  االقتماعب وتعايا اصسر  والتعل م
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 (191) اص صام  وو اإلعاع  

عااان علقهاااا رزاء ماااا يعان اااا اص اااصام  وو اإلعاعااا  مااان مت  اااا  3 أعرباااا الورعااا  ااشااااك  -99
و ااعا   الساالماوور، ال ساا ما ف مااا يتعلااع ابحلإااوي علااد حقااوعهم ااتإاال  ابلعماا  والإااس  

ابل اما  الدول  من تع د ال ير   ر ارها الت ي مب الادا لب  3وأوحا الورع  ااشاك   والتعل م 
  (192)بء   مواءمتا مع اتماع   حقوق اص صام  وي اإلعاع 

 (193)اصعل اا والشعوك اصحل    

Survival Culturalالحيااااااا م يماااااا   -100
واا إاااااا  الدول اااااا  ا افساااااا  اإلفاااااالا ماااااان  (194)

 اا أنااا علااد الااررم ماان اجلهااوو ااصذولاا  علااد الإااع د ا لااب، مل تاادعم الساالماوور ر  اا (195)العقاااك
وأوحااا باادعم رعاااو  رح اااء لءاااا الشااعوك اصحاال   ماان  االي التشاال ع  التعلاا م الث ااائب اللءاا  

  (196)علد استصدامها   س اعاا التعل م العا 
Survival Cultural وأعربا م يم  -101

عان أسامهما صناا  (198)وميسس  اة  اصماامب (197)
تاااااي الشاااعوك اصحااال   ت ااااف  مااان أقااا  ال  2014علاااد الاااررم مااان تعااادي  الدساااتور   عاااا  

وأوحاااا  احلإاااوي علاااد حقوعهاااا كاملااا    أرا اااب اصقاااداو، وهاااو ماااا يقاااوض رعمااااي حقوعهاااا 
السلماوور اباا  ك  التداب  اللزم  ل مال  لاي  حع السا ان اصحال ت  ميسس  اة  اصمامب

  (199)وارو  تقرير ااإ  و ارستا، مبا يامن هلم الوحوي را اصرا ب واا

را أن السااا ان اصحااال ت يتعر اااون للتم  اااا وال تتااااة هلااام  3وأ اااارا الورعااا  ااشااااك   -102
  (200)سون فرم كدوو    سوق العم 

وأ اااارا اا إاااا  الدول اااا  ا افساااا  اإلفاااالا ماااان العقاااااك را أن الساااالماوور اعتماااادا  -103
 اعشاتها ابلتمإا   ونشارها مباا ي ماب، الس اس  الإس   الو   ا  للشاعوك اصحال  ، وون م مي راا 

  (201)مبا مجوي وون معرف  ما ر ا كانا تشم  قوانا من الطا التقل دي للس ان اصحل ت

وأعربااااا اا إاااا  الدول اااا  ا افساااا  اإلفاااالا ماااان العقاااااك عاااان أساااامها ااااا   التإاااااري   -104
ماان أقااا  رجنااااز  - مباااا    لااال   مواعااع معاااا  يااا كااااال ثقاااا  -ايسساااا و   ااا  ووول اا  

مشااااريع اساااتثماري    اصرا اااب الااا  تشااا   ررل اصقاااداو الثقاااا  للشاااعوك اصحااال   ومإااادر 
  (202)ح ادا اااوي  والروح  

وأ اااارا اا إااا  الدول ااا  ا افسااا  اإلفااالا مااان العقااااك را أناااا تتواحااا ،   اامارسااا   -105
ورا أنااا  ،(203)ا  يااويتهم وون  ااو العمل اا ، الياارو  الاا  مت ااع الساا ان اصحاال ت ماان االعااا 

  (204)حع الشعوك اصحل     التشاور و  ااوافق  احلر  وااسصق  وااست    مجا  وائماا  ال
للسااا ان اصحااال ت يشااااركون    الدولااا  من  اااري تعاااداواا  3 وأوحاااا الورعااا  ااشااااك  -106

  (205)تإم ما وت م ذه ابل ام 

بو ااع س اساااا فعالاا  لإااا  الشااعوك اصحاال   وتعاياهااا،  3وأوحااا الورعاا  ااشاااك   -107
  (206)وت م ذ الس اساا العام  للشعوك اصحل  
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رعمااي السلماوور بتإم م  ط  عما  و   ا  بشا ن  Cultural Survivalوأوحا م يم   -108
حقااااوق الشااااعوك اصحاااال   ب اااااء علااااد الوث قاااا  اةتام اااا  للماااايمتر العااااااب بشاااا ن حقااااوق الشااااعوك 

  (207)اصحل  
ابلتإاادي لاكاا  ال مااا ا السااام  والتلااول ال اااقم  Cultural Survival وأوحااا م يماا  -109

واباااا   ل   عاان التعاادين الاا  ال تااااي تاايثر علااد اصرا ااب الاراع اا  واا اااه اجلوف اا  للشااعوك اصحاا
اةطاااواا اللزمااا  لاااامان احلإاااوي علاااد م ااااه نق ااا    اا اااا ع الريم ااا  ابلتشااااور ماااع الشاااعوك 

وباااادعم نياااام كافياااا  اجملتمعاااااا ا ل اااا  للشااااعوك اصحاااال   علااااد اا اااااه ومعاجلتهااااا    اصحاااال   
  (208)أرا  ها
لسال    ل شاام  بتوساا ع نطااق توزياع الااوواا ال Cultural Survival وأوحاا م يما   -110

ر اعاااا الشااعوك اصحاال   أو اإل اعاااا اجملتمع اا  أو العاماا  الاا  سااصع هلااا أن واقهااا معار اا  
  (209) رس  من قانا اإل اعاا التلاري 

 (210)ااهاقرون وااشروون وا ل اا   
عوافا ، تااام را أنااا   ر اار ظااهر  اهللار  اجلديااد ، ساارا  3 أ اارا الورعا  ااشااك  -111

مةااااا اص اااصام، جمتمعااا  و  نن واحاااد،   الطرياااع الاااربي   ا ااااه الشاااماي، وون أن ت اااون 
الساالماوور عاااور  علااد تقاادمي معلوماااا وع قاا  عاان عاادو اص ااصام الااذين هاااقروا، وعاان عاادو 

  (211)الذين عاووا، وعن و عهم   الطريع
بساصا  ر أقاربوا علاد الت قا  وا ل ااا را أن سا ان السالماوو  8وأ ارا الورعا  ااشااك   -112

وأوحاا الورعا    (212)دديداا استهدفا ح ا  أفراو وأسر أو أعماي ع ا استهدفا أفراو أسار
وو ع ر ار عانوين وبر م  وس اساا لاامان   نشاء سلّ  و ل للمشروين وا ل اا  6ااشاك  

دماااااا  ف مااااااا يتعلااااااع إلقااااااوق مااااااع التوحاااااا اا ااق تااااااوف  ااساااااااعد  واحلماياااااا  للمشااااااروين، متشاااااا اا 
  (213)اإلنسان
الدولاا  من تااامن الياارو  اصم  اا  اللزماا    أعال مهااا كااب  8وأوحااا الورعاا  ااشاااك   -113

  (214) رب اصفراو واصسر علد ترك م ازهلم وكب ال واق ال س   االقتماعب ال
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