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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الرابعة والثالثون
 15-4تشرين الثاين/نوفمرب 2019

مووو ل لورتوواع املعلوموواع املقدمووة مووح ا اوواع وواح ة امل وول ة بش و ن
السلفادور*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلوماع أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عملا بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتعراض الاادوري الشااام وهااذا التقرياار مااوقا لورعاااا ااعلوماااا ااقدم ا ماان  20قه ا ماان
اجلهاااا حاااحص ااإاالس را االسااتعراض الاادوري الشااام  ،وهااو مقااد
ا مااوقا تق اادا
()1
وخيإااف فاارف م مإ ا م ااا اساااا اايسس ا الو ا حلقااوق
ابحلااد اصعإااد لعاادو ال لماااا
ّ
اإلنسان ااعتمد ب اء علد التق د ال ام مبصاوئ ابريس

اثنيا -املعلوموواع املقدمووة مووح امللسسووة الوق يووة حلقوووق اإلنسووان املعت وودة ب ووا
على التقيد الكامل مب ادئ ابريس
اعتم اااو
 -2أع اارك م ت ااا ال اادفاف ع اان حق ااوق اإلنس ااان (اا ت ااا) ع اان أس ااما للت ا
مشاااريع الق اوانت ااتعلق ا إلقااوق اإلنسااان والتإااديع علااد ااعاهااداا الدول ا ( )2وأوحااد بو ااع
ر ااار مع اااري ومااا يلااا ماان نل اااا لااامان فعال ا االلتااماااا الدول ا حلقااوق اإلنسااان ،وبو ااع
()4()3
س اس و حلقوق اإلنسان و ط عملها وت م ذاا
الدساتور ،وبت يا م مصادأ
 -3وأوحد اا تا ابالعااا ابحلاع ااااء و الءاذاء ال اا
ااساااوا وعااد التم ااا وفق ا ا للمعاااي الدول ا ( )5كمااا أوحااد الساالماوور من تقااو  ،علااد أسااا

__________

*

مل حترر هذه الوث ق عص ررساهلا را ووائر الامج التسريري ابصمم ااتسد
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تش اااركب ،بصس ا شتل ااا مش اااريع الق اوانت ااتعلق ا إلق ااوق اإلنس ااان ،وحتل له ااا وااوافق ا عل ه ااا،
وابلتإ ااديع عل ااد ااعاه ااداا الدول ا حلق ااوق اإلنس ااان الا ا مل تإ ااص رفا ا ا ف ه ااا بع ااد ،مب ااا ف ه ااا
االتماع الدول حلماي مج اع اص اصام مان اال تمااء القساري ،والربوتوكاوي اال ت ااري التماع ا
م اها ا ا التعا ااذيا ور ا ا ه ما اان ا ااروك ااعامل ا ا أو العقوب ا ا القاس ا ا أو اللرنسا ااان أو ااه ا ا
والربوتوكااوي اال ت اااري التماع ا القااااء علااد مج ااع أ ا اي التم ااا ااد اا ارأ واتماع ا الصلاادان
اصمري ا بشا ن حاااالا اال تماااء القسااري ،واتماع ا عااد تقاااو قارائم احلاارك واجلارائم اارت ص ا
()6
د اإلنسان
 -4وأوحااد اا تااا بتساادي تعااداو الس ا ان ماان االي اامان تإ ا ا الص ااا ا لتق ا م
()7
ظاهر التم ا وتعايا ااساوا
 -5وأوحااد اا تااا نشاااء ساالط ماادير  ،ميلم ا ماان ميسساااا الدول ا  ،ل مال ا اسااتصدا
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
 -6وأعاارك اا تااا عاان تقااديره العتماااو ط ا الساالماوور س ا ءورو( )9ل ااا ياارن أنااا ماان
الاااروري و ااع س اس ا ق ائ ا ااامل اا أ ا كلااب ماان أق ا التإاادي للع ااا( )10وأوحااد
نشاااء نيااا و اال للمعلوماااا ااتعلق ا ابلع ااا( )11ورنشاااء نل اااا مشااارك متإاال بس اساااا
اصماان العاما ورنشاااء اادماا رعايا متصإإا ق ااد لمائااد الاااسا  ،تتمتااع ابااوارو ال اف ا
()12
وبربوتوكوالا تد فعال
 -7وأعارك اا تااا عاان أسااما النتشااار المسااو واإلفاالا ماان العقاااك مسااتو ا شتلما
من اايسساا العام وأوحاد رسااء الشاماف اةدما اادن ا وو اع اواب فعالا ا افسا
()13
المساو وتعايا التسق ع مع ااتور ت ف ا ومعاعصتهم
 -8وأوحد اا تا بتدريا القاا واادعت العامت بش ن رم ان جلوء ااارأ را القاااء،
وتوع تهم مبسائ عد ت افي علعاا القو وكاره ال سااء والتم اا احلقاوق اارتصطا بللاوء ااارأ
()14
را القااء
 -9وأوحااد اا تااا اباااا تااداب ملموس ا جماااي العدال ا االنتقال ا ماان أق ا التإاادي
حلاالا االنتهاك اجلس م حلقوق اإلنسان اارت ص أث ااء ال اااف الادا لب ،وابعتمااو س اسا و ا
()15
وعانون بش ن قرب رر الاسا قربا كاملا

 -10وأوحااد اا تااا عطاااء اصولويا االسااات ل للملاااالا االقتماع ا االسااتثماراا
ااصإإ من اا اان و قراء تق ماا ووري ادن فعال وكماء اا اان العام للدول ر اار
ّ
أا عااائم حقااوق اإلنسااان ورقاراء رحاالة اري كوسا ل إلعماااي حقااوق اإلنسااان تاادر ا ،مبااا
()16
يشم م افس التهرك الاري ورلءاء االمت ازاا ر ااربر
 -11وأوحد اا تا قراء رحلة عاوي ل ياا ااعا ااا التقاعديا ورنشااء نياا للسمايا
()17
االقتماع الشامل
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 -12وأعرك اا تا عن علقا رزاء اةإام الذي يعاين م ا ال ياا الإاسب وأوحاد باا و
اا اان ا ااصإإ ا لقطاااف الإ ااس يااد ت ااوف رعاي ا ق ااد  ،وابحلااد م اان أوقااا ع ااد ااس اااوا
()18
وحتست اهل اك اصساس والت س ع بت اايسساا الإس العام
 -13وأعرك اا تا عن علقا صن  4أ مااي فقا مان أحا  10يلتسقاون ابل ياا التعل ماب
يتمون تعل مهم الثانوي واث ت م هم فق يلتسقون ابجلامعا وأوحاد ابلاا و التدر ا م اان ا
التعلا م لصلاون نساص  7ااائا ماان ال اات ا لاب اإلمجااض وبااامان تعلا م ق اد وه اكا أساسا
ملئم ا  ،مااع رياالء اهتمااا ااام للمةاااا الاااع م  ،والقااااء علااد الم اوارق باات اجل ساات وباات
()19
اا ا ع الريم واحلاري وابلقااء علد اصم وم ع التسرك اادرسب
 -14وأوحد اا تا ابل هوض ابلثقاف والصس العلمب والسل

()20

 -15وأوحااد اا تااا الدول ا مبعاجل ا حال ا التش اريد الاادا لب ،ماان االي ااا ااقاحاااا
()21
السطس  ،واباا تداب ترمب را بلون ح ه لب هلذه ااش ل

اثلثا -املعلوماع املقدمة مح ا ااع اح ة امل ل ة األخرى
ألف -نط وواق االلتلام وواع الدولي ووة( )22والتع وواون م ووآل االي وواع واايد وواع الدولي ووة حلق وووق
()23
اإلنسان
 -16أعربااا الشااص الساالماووري لل ساااء اااادافعاا عاان حقااوق اإلنسااان ( ااص اااادافعاا
عن حقوق اإلنسان) عن تقاديرها للتقاد ا ارز جمااي التشاريعاا والس اسااا العاما ورنشااء
أمانا الت اما االقتماااعب ،وااااا تااداب للسااد ماان التم ااا الااذي وارسااا ااساايولون احل وم ااون
علااد أسااا التوقااا اجل سااب ماان االي اارسااو رعاام  ،56ورنشاااء كاااكم متصإإ ا حقااوق
ال ساااء ،وتااامت عااانون العقااوابا اجلارائم أو التهديااداا اارتصط ا ابل راه ا القائم ا علااد أسااا
العاارق ،واإلث ا  ،والاادين ،والس اسا  ،ونااوف اجلا س ،واهلويا اجل سااان  ،والتعصا اجل ساااين أو اا ا
()24
اجل سب
 -17وأعرباا احلملا الدول ا للقااااء علااد اصسالس ال وويا عاان تقاديرها لتإااديع الساالماوور
()25
علد معاهد اصمم ااتسد بش ن حير اصسلس ال ووي عا 2019
 -18وأوح ا ااا الورعا ا ا ااش ا اااك  )26(1وم يما ا ا  Cultural Survivalبقص ا ااوي ز راا اا لم ا اات
()27
بوال ا ر ار اإلقراءاا اةاح

اب  -اإلقار الوقين حلقوق اإلنسان

()28

 -19أوحاا اص اااادافعاا عان حقاوق اإلنسااان مبا ااعهاد الساالماووري لل هاوض اباارأ
()29
مركا وزار وتعايا عدراتا ل ب ي سا ااايد من االستقلل والإلح اا
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يم -ت فيووال االلتلاموواع الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن مووآل مراعوواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطاعاع

ااساوا وعد التم ا

()30

 -20الحياا م يما نم احارو حقااوق اإلنساانن( )31و اص أمري ااا اللت ا وم طقا الصساار
ال اااري ماان أق ا الدوقرا ا ( ااص الدوقرا ا ) ( )32و ااص ال ساااء اااادافعاا عاان حقااوق
اإلنسان( )33أن العقوابا ال ي ف عل ها القانون اعاعص ال راه ا علاد أساا مساائ مان ب هاا
اإلث أو اهلوي اجل سان أو الدين أو االنتماء الس اسب عد ُ ّدوا
 -21ر ا أن م يم ا نم احاارو حقااوق اإلنسااانن( )34واايسس ا الدول ا حلماي ا اااادافعت عاان
حقااوق اإلنسااان (ميسس ا اة ا اصمااامب) ( )35والورع ا ااشاااك  )36(1الحيااا اسااتمرار تعاارض
ااثل اااا وااثل اات وماووقااب اا ا اجل سااب ومءااايري اهلوي ا اجل سااان وحاااملب حااماا اجل ساات
للتهديااداا واالعتااداءاا علااد أسااا م ااوهلم اجل س ا وأ ااارا جل ا الصلاادان اصمري ا حلقااوق
اإلنس ااان حايران/يون ااا  2015را أن م ااا ال يقا ا ع اان س ااصع أ ااصام م اان مء ااايري اهلويا ا
اجل سان عتلاوا حات تلال الماا مان السا السالماوور والحياا ارتمااف مساتون اإلفالا مان
()37
العقاك اجلرائم اارت ص دهم
 -22وأ ارا الورع ااشاك  )38(1و ص اادافعاا عن حقوق اإلنسان( )39وميسس اةا
اصمااامب( )40را وروو تقااارير ماان م يماااا ااثل اااا وااثل اات وماووقااب اا ا اجل سااب ومءااايري
اهلوي ا اجل سااان وحاااملب حااماا اجل ساات تتساادل عاان تعر ااها للعتااداء والع ااا ماان قانااا
الشر
 -23وأوحااا الورع ا ااشاااك  )41(1والورع ا ااشاااك  )42(6والورع ا ااشاااك  )43(8ابلتسق ااع
اجلا ارائ م اارت صا ا ااد ه ااذه المةا ا م اان اص ااصام ومعاعصا ا اات ااور ت ف ه ااا ،و نش اااء وح ااد
متصإإ للتسق ع قرائم ال راه
 -24وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  )44(8و ااص اا اادافعاا ع اان حق ااوق اإلنس ااان( )45بتش اال ع
و ااع ع ااانون اهلويا ا اجل س ااان الش ااام م اان أقا ا الس ااماة وم ااا مء ااايري اهلويا ا اجل س ااان
اجملتمع

الت م والص ة واصعماي التلاري وحقوق اإلنسان

()46

 -25أعرب ا ااا م يما ا ا  )47(Cultural Survivalوالورعا ا ا ااش ا اااك  )48(3ع ا اان تق ا ااديراا ل ا ااون
الساالماوور أحااصسا عااا  2017أوي بلااد العااامل مجياار مج ااع عمل اااا اسااتصرا المل اااا
احلديدي
 -26وأعربااا الورعا ااشاااك  )49(3والورعا ااشاااك  )50(4عاان علقهمااا رزاء مشاااريع التعاادين
اا اار ف هل ااا ابلعم ا اا طق ا احلدووي ا وأ ااارا الورع ا ااش اااك  3را أن ااا عل ااد ال ااررم م اان
اعتماااو عااانون حياار اسااتصرا الملاااا احلديدي ا فالنااا ال يُ ّمااذ بطريقا فعال ا ( )51وأوحااا الورع ا
()52
ااشاك  4بت م ذ القانون ولوائسا اا الإل ت م ذا فعاالا
4
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 -27وأعربا الورع ااشاك  )53(3والورع ااشاك  )54(4واا إ الدول ا افس اإلفلا من
العقاك( )55عن أسمها رزاء االستصدا اامرط للمواو ال م ائ الاراع السام الاراع أحاوي
ا إوي ،ال س ما زراع القإا ،والذي ييثر علد حس اجملتمعاا ا ل اجملاور
 -2احلقوق املدنية والسياسية

حع المرو احل ا واحلري واصمان علد صإا

()56

 -28الحيااا الورع ا ااشاااك  2مااع القلااع عااد ر اااو حا لتاايااد انعاادا اصماان االقتماااعب
()57
م ذ التوع ع علد اتماعاا السل
 -29وأ ااارا الورعا ااشاااك  2را أن الساالماوور كانااا عااا  2015اثين أكثاار بلااد
العاامل ي تشاار ف اا الع ااا وعلاد الااررم ماان تسال افماااض م اا قارائم القتا  ،فااالن اصرعااا
ااتإاال يااا مثا لللاااف( )58وأ ااارا الورعا ااشاااك  5را أن  12ااائا ماان ااسا قارائم
القت ا عااا  2016كااانوا أ صاح ا ا عاح ارين وأن معياام الاااسا تراوحااا أعمااارهم باات 15
()59
و 19س
 -30وأعرب ااا الورعا ا ااش اااك  8ع اان أس اامها رزاء ظ اااهر اال تم اااء القس ااري( )60والحي ااا
الورع ا ااش اااك  2أن ااا وفق اا إلحإ اااءاا ع ااا  2018خيتم ااب ح اواض عش اار أ ااصام يوم اا
()61
السلماوور
 -31وأ ااارا الورعا ا ااش اااك  2را أن نم ااو العإ اااابا الس االماوور بلا ا ورق اااا را ا
()62
مسصوع وأن الصلد يام أكرب عدو من اصعااء ال ا طت العإاابا اا طق
 -32واعت ااربا الورع ا ا ااش اااك  )63(5والورع ا ا ااش اااك  )64(6والورع ا ا ااش اااك  )65(8ط ا ا
الساالماوور سا ءورو ر اب ا ل هااا رأا أنااا ماان الاااروري و ااع س اسا ويلا اصقا وأ ااارا
الورع ااشاك  6را أن اصمواي ااصإإ لت م ذ س اساا اا اع اا إاوم عل هاا اةطا را
كاف ( )66وأوحا الورع ااشاك  )67(2والورع ااشاك  )68(8ابحلد من انعدا اصمن علد حنو
مسااتدا وم اان م ي ااور بع ااد اصم ااد ،م اان االي معاجل ا أس ااصابا اجلذري ا وم افس ا اإلف االا م اان
العق اااك وأوح ااا الورع ا ااش اااك  6الس االماوور با اامان م اان ا كاف ا ومس ااتدام اس ااائ م ااع
()69
الع ا وروما الاسا اجملتمع ورعايتهم
 -33وأعربااا الورع ا ااشاااك  2عاان علقهااا رزاء م اااعم رعاادا أف اراو العإاااابا ااار نطاااق
القااانون ماان عص ا الشاار اادن ا الو ا و/أو الق اواا ااساالس ( )70وأوحااا الورع ا ااشاااك 6
بتعريا قرو اإلعدا ار نطاق القانون ومقا ا اجل اا ومعااعصتهم ،وقارب ارر الااسا عان
ريع التعويااا اااوي والدعم الط وال مسب( )71كما أوحا بتشص ف حال الشار اادن ا
الو و ااف قهاز الشر  ،مباا لال ه لاا الق ااوي ،إلحالحاا فعالا ( )72وأوحاا
الورع ا ا ااشا اااك  8بتعايا ااا عا اادراا وم ا اوارو م تا ااا ااا اادعب العا ااا لللمهوري ا ا والشا اار اادن ا ا
()73
الو
()74

 -34وأعرب ااا الورعا ا ااش اااك  1ع اان أس اامها الس ااتصدا الق ااو اام اارط ااد ااتي اااهرين
وأوحا كصار ااسيولت من ي دووا عل ا ابستصدا القو اامر لتمريع االحتلاقاا من قانا
()75
عواا اصمن ،ومن يقد اجل ا را العدال
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مراكاا االحتلااز،
 -35وأعربا الورع ااشاك  2عن أسمها الرتماف معدالا االكتياا
ورأا أن التداب االستث ائ ال اعتُمدا عا  2016تعوق عمل اا رعاو الاب والت ه ا
وأعربا عن علع ام رزاء التعديلا ال أُو لاا علاد عاانون السالون عاا  2018والا
م س ا ااا م ا ااديري الس ا االون ح ا االح اا واس ا ااع ق ا اادا( )76وأوح ا ااا الورع ا ا ااش ا اااك  6لء ا اااء
()77
التعديلا ال أُو لا علد هذا القانون
 -36وأعربا جل الصلدان اصمري حلقوق اإلنسان عن علقها رزاء اص طاار الا دادو ح اا
مروه ااا الت ااداب االس ااتث ائ ااعتم ااد مراك ااا االحتل اااز
وس االم اص ااصام ا تلا ااين والا ا ّ
وابإل اااف را ارتماااف معاادالا االحتلاااز ،أفاااا هااذه التااداب را انتهاكاااا حقااوق اإلنسااان
آلال اص ااصام ااساالوب ح اريتهم ،مث ا اإليااداف احلااصس االنم اراوي ااطااوي أو صق ا ر ا
مساامد ظاارو ر ا رنسااان  ،و اارق اإلق اراءاا القانون ا الواقص ا  ،وز و معاادالا اإلحاااب
ابلس ا ا ب س ا ااص  440ااائ ا ا وأوح ا ااا اللل ا ا بع ا ااد دي ا ااد الت ا ااداب االس ا ااتث ائ مراك ا ااا
()78
االحتلاز

رعام العدي ،مبا

لل مس ل اإلفلا من العقاك ،وس او القانون

()79

 -37أعربا م يم نم احرو حقوق اإلنسانن عن أسمها لعد مساءل اصنيم والس اساا
القانون ا مارت اجلارائم اةطا والنتشااار الع ااا ماان قانااا ااااوظمت العمااوم ت ،وعلااد رأسااهم
ع احاار الشاار ( )80وال تصلّا ااارأ عاان تعر ااها للع ااا را الشاار بسااصا التإااوراا اجملتمع ا ،
واةاو ماان االنتقااا  ،ور ااك لايا الشاار ( )81وانعاادا فعال ا التسق قاااا وافماااض معاادالا
()82
اإلوان يث ان الاسا علد لا مساعد السلطاا
رحصا جل الصلدان اصمري حلقوق اإلنسان إل ام الءرفا الدساتوري
 -38و عا ّ ،2016
()83
وأوحااا الورع ا ااشاااك 6
م ا العاادي العل ااا القا ااب بعااد وسااتوري عااانون العمااو العااا
()84
ابمتثاي احل م القاائب امتثاالا كاملا
 -39وأعرب ااا الورع ا ا ااش اااك  2ع اان علقه ااا رزاء مش ااروف الق ااانون اصوض ااتعل ااع اباإ اااحل
الو الذي ري م اعشتا أما اجلمع العام  ،والذي من نا أن ي ف علد عمو عاا مطلاع
()85
ور مشروط وأن يماب را اإلفلا من العقاك
 -40ووفق ا ايسس اة اصمامب ،فالن القانون اجلديد للمإاحل الو لعا  2019س ايد
()86
من عرعل حتق ع العدال واحلق ق وتقدمي التعويااا مقارن بقانون العمو العا السابع
 -41وأوحااا الورع ا ااشاااك  2من تتوعااا اجلمع ا التشاريع عاان اعتماااو عااانون عمااو عااا
()87
قديد ي ابع مطلع ور مشروط لتماوي ااايد اإلفلا من العقاك
 -42وأوحا جل ا الصلادان اصمري ا حلقاوق اإلنساان اباااب التسق اع اجلارائم اارت صا
ااد اإلنس ااان واالنتهاك اااا اجلس ا م حلق ااوق اإلنس ااان اارت صا ا أث اااء ال ا اااف ااس اال ال اادا لب،
()88
وحتديد اجل ا  ،وتطص ع العقوابا ،وحتديد التعويااا االئم
 -43وأوحا الورع ااشاك  6بتاويد م تا ااادعب العاا ابااوارو ال اف ا إلقاراء حتق قااا
ق ااد وم إاام االنتهاكاااا اةطا حلقااوق اإلنسااان اارت صا ااا ااب واحلا اار وابلسااماة
امب الاسا ابلوحوي را كموظاا جل احلق ق ( ،)89واباا مج ع تداب اجلرب الرماي لمائد
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الاااسا ( )90وأوحااا جل ا الصلاادان اصمري ا حلقااوق اإلنسااان ابمتثاااي توحا اا التقرياار ال هااائب
()91
للل تقإب احلقائع ورأا أنا من الاروري ت ث ا التقد ا رز جماي العدال االنتقال
 -44وأوحا الورع ااشاك  3من تلءب ا م الق د الامل ااتعلع ابلتسق ع
()92
اةدم العام وا دو عشر س واا

المساو

 -45وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  6با اامان لايا ا واس ااتقلي اا ااوظمت العم ااوم ت ،وال سا ا ما
أعااااء الساالط القاااائ وم تااا اااادعب العااا والشاار اادن ا الو ا وا ااامت وأولةاال الااذين
()93
يعملون ر ار حاالا ال ااف ااسل

احلر ا اصساس واحلع ااشارك

احل ا العام واحل ا الس اس

()94

 -46أعربااا ااص الدوقرا ا ( )95والورع ا ااشاااك  )96(1وميسس ا اة ا اصمااامب( )97عاان
أسمها الستمرار االعتداء علد الإسم ت واادافعت عن حقوق اإلنسان وارت اهلم ،ولعاد وقاوو
نل حلمايتهم
 -47وأوحا ميسس اة اصمامب قراء حتق قاا مج ع االعتاداءاا وااااايقاا اد
ااا ا اادافعت ع ا ا اان حقا ا ااوق اإلنس ا ا ااان ااصلّ ا ا ا ع ه ا ا ااا ،وابل يا ا اار اعتم ا ا اااو عا ا ااانون حلماي ا ا ا ه ا ا اايالء
()98
اص صام
 -48وأوحا الورع ااشاك  3بت م ذ الس اس الو حلماي اادافعت عان حقاوق اإلنساان
ااقدم ا ماان اجملتمااع اااادين عااا  )99(2018وأوحااا ااص اااادافعاا عاان حقااوق اإلنسااان
()100
بت ي م للا للتوع ابلعم ااشروف للمدافعت عن حقوق اإلنسان
 -49وأعربا ميسس اة اصمامب عن علقها صناا م اان عاانون اا يمااا االقتماع ا أن
يق ااوض حق ااوق م يم اااا اجملتم ااع اا اادين وال ا ااطت كون ااا خي ااوي للس االطاا ح االح تم اال
م يماا حقوق اإلنسان ر ا ما اعتربا أأا متار نشا ا س اس ا وابإل اف را لال ،تااطر
م يماااا اجملتمااع اااادين را اإلفإاااة عاان مج ااع ااعلوماااا ااتعلقا مبشاااريعها وهااو مااا عااد يعاارض
بعااا ااشاااركت ف هااا للصطاار( )101وأ ااارا الورع ا ااشاااك  1را أن القااانون اةااام ا افس ا
أعماي اإلرهاك لعا  2006أسمر عن رمي اادافعت عن حقوق اإلنسان( )102وأوحا الورع
ااشاك  1بتعدي التشاريعاا ل اب تاامن احلاع حريا التلماع ابل اما وال يتعارض ارساوه
()103
للتلرمي
 -50وأ ارا الورعا ااشااك  1را أن اساتهدا ااادافعت عان الص ةا ابلع اا والوحام رالصاا
()104
ما يقع مبشارك اايسساا التلاري ال ترن أن مإاحلها متارر من لاي الص ة
 -51وأوحااا الورع ا ااشاااك  1من تااامن الدول ا حري ا تعص ا وسااائ اإلعاال ماان االي
()105
مواءم التشريعاا الو مع ااعاي الدول
 -52وأ ارا الورع ااشاك  1را أن م يماداا تعر اا عاامب  2014و 2015حلملا
()106
تشه بسصا تقدوها ااشور القانون لل ساء اللوايت اعن لوالو ارئ وا هدمن ابلقت
 -53وأوحا الورع ااشاك  1بتعايا فرم مشارك اجملتمع ااادين وتشال ع احلاوار الس اساب
()107
اجملدي
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حير مج ع أ اي الرق

()108

 -54أعربااا م يما نم احاارو حقااوق اإلنسااانن( )109والورعا ااشاااك  )110(3عاان علقهمااا رزاء
د ال سااء والشااابا والمت ااا مان عصا العإااابا لتساويلهن را اري اا ق سا وأ اارا
م يم ا نم احاارو حق ااوق اإلنسااانن را أن الش اااابا والمت اااا يتعر اان وأف اراو أساارهن للتهدي ااد
والع ا ع د رفاهن أن ي ن ن ل لان صفراو العإاابا( )111وأوحاا اا يما بو اع بار م
اام حلمايا ااارأ ماان الع اا ،و اامان أن ت ااون اةادماا ااتاحا للااسا مت اااوي ال ساااء
()112
والمت اا اللوايت يلتمسن ااساعد
 -55وأوحاا الورعا ااشاااك  6بتعاياا الوحااداا ااتصإإا قارائم اال ااار والتهرياا ماان
أقا امان حتق قااا فعالا حااالا اال اار و نشااء ملقاخ احا مماواي احا لمائااد
()113
الاسا  ،وتعاياها مبوظمت مدربت
 -3احلقوق االتت ادية واال ت اعية والثقافية

احلع العم و ظرو عم عاول وموات

()114

 -56الحياا الورعا ااشااك  1أن أعمااي الوحاام واالنتقاا الا تساتهد احلركااا ال قاب ا
()115
تثل العماي عن االناما را نقاابا العماي
 -57وأعربااا الورع ا ااشاااك  3عاان أساامها العت اااو ماااك لا ال س ا  ،ح ا تعما معياام
()116
ال ساء ،علد وعا أنشطتها وون احاا التااماا ااوظمت جماي العم
 -58وأوحا الورع ااشاك  5السلماوور عام
()117
وزار العم  ،بءرض توف فرم عم للشصاك

احلع مستون مع شب الئع

راكاا مع الشاركاا اةاحا  ،مان الي

()118

 -59أ ااارا الورع ا ااشاااك  3را أن عااد وقااوو معلوماااا عام ا تساام بتسديااد العلااا
الس ا ل مج ااوي وون حتدي ااد أوق ااا القإ ااور الس ا ن( )119وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  3بت م ااذ
()120
الس اس الو لإلس ان وااوئ ت م ذا ملئم ا
 -60وأعرب ااا الورع ا ااش اااك  3ع اان أس اامها رزاء تع اارض ح اواض  77أس اار م اان أس اار جمتم ااع
()121
اإلسص و لإل لء القسري عا 2018
 -61وأعرباا م يما  Cultural Survivalعاان علقهااا رزاء تلااول نسااص مةويا مرتمعا ماان اا اااه
السطس السلماوور ،وال س ما اا ا ع الريم ( )122والحيا الورع ااشاك  4أنا يتعذر
علد أكثر من  600 000اصف السالماوور الوحاوي را أي ناوف مان أناواف ادماا م ااه
الشاارك والإاار الإااسب( )123وأوحااا الورعا ااشاااك  )124(3والورعا ااشاااك  )125(4والورعا
ااشاك  )126(8من يعا الدستور إلع اإلنسان الوحاوي را اا ااه ومرافاع الإار الإاسب
ابعتصارها م مع عام
 -62وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  )127(4والورعا ا ااش اااك  )128(3بتعاي ااا التع اااون م ااع الصل اادان
اجملاور من أق احلما علد اا اه ورواردا واستصدامها
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احلع الإس

()129

ال عااا  2015مااا يعاااوي  1 500حالا لا
 -63كاارا الورعا ااشاااك  5أنااا ُسا ّ
حمو فت اا تااوة أعمارهن بت  10س واا و 14س  ،ومن مث لصا نياا العدالا مبعاجلا
هااذا ااو ااوف( )130وأ ااارا الورع ا ااشاااك  5أيا ا ا را أن ل ا الطماالا وااراهقاااا ياتااا
عل ا أثر اقتماعب كص قدا خيلع حلق فقر ممرر وا اصسر  ،ا مجد من منوهن ومجاوي وون
()131
حإوهلن علد احلقوق اصساس مث التعل م والاف ا
 -64وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  3بتل اارمي احلما ا القس ااري والطل ااا را وزار الإ ااس رب االن
م تااا اا اادعب العااا إل اااالا ل ا المت اااا ال اااقم ع اان اعتااداء ق س ااب( )132وأوحااا الورع ا
()133
ااشاك  5بامان مساعد نمس  -اقتماع للاسا
 -65وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  8قا اراء عمل ا ا حتق ااع ورح ااد لت م ااذ االسا ااات ل الو ا ا
()134
ااشاك بت القطاعاا ا ع ل المت اا وااراهقاا للما 2027-2017
 -66وأ ارا ص اادافعاا عن حقوق اإلنساان را وقاوو حاواقا مت اع رم ان ا احلإاوي
عل ااد العقا اااع ااا اااو للم وسا اااا الع وس ا ا ووس ااائ م ا ااع احلم ا ا وتتمث ا ا التس ا ااا الا ااديل
()135
والقوالا ال مط اوظمب مرافع الرعاي الإس
 -67وأعربا الورع ااشاك  9عن أسمها صن بعا مقدمب اةدماا الإس ابتوا ظا
أح ااا مع ا ماان القااانون اجل ااائب ااائمت ماان حتما ااساايول اجل ائ ا حاااي تااوف هم وسااائ
()136
م ع احلم لمت اا وون سن 18
 -68وأوح ااا ااص اا اادافعاا ع اان حق ااوق اإلنس ااان بو ااع با ارام ا ااع لا ا ااراهق اااا
ورعااايتهن ،مب ااا لاال احلإ ااوي علااد التثق ااا اجل س ااب الشااام وك ااذلل وسااائ م ااع احلم ا
()137
وال س ما اا ا ع ال تشتد ف ها القابل للت ثر ابلع ا اجل سب وترتمع معدالتا
 -69وأوح ااد التس ااالا ال اادوض لل اادفاف ع اان احلري ا بتسس اات وح ااوي ال س اااء اا س اادراا م اان
()138
أوساط فق أو ريم را الرعاي الإس
 -70وأوحا الورع ااشاك  8بت ث ا اجلهوو الرام ا را امان احلاع
()139
وحوي اجلم ع را اةدماا الإس

احلع التعل م

الإاس وتشال ع

()140

 -71الحيااا م يم ا  Cultural Survivalأن ح اواض  70ااائ ا ماان اااادار االبتدائ ا
اا ااا ع الريم ا ا ال ت ااوفر التعلا ا م س ااون را ح اادوو الإ ااا الراب ااع أو اة ااامس( ،)141وأن ال س اااء
والمت اا يعانت مان افمااض مساتو ا التعلا م ومان ارتمااف معادالا التسارك اادرساب ،ويعااوي
()142
معدي اصم حموفهن عما حمو الرقاي
 -72وأ ااارا الورع ا ااشاااك  )143(5را أن اص ماااي واا اراهقت الااذين يع شااون الش اوارف
يواقه ااون أياا ا ا ح ااعوابا لللتس اااق ابا اادار  ،وأعرب ااا ع اان علقه ااا رزاء التم اااو ا ال صا ا
()144
معدالا اصم بت اا ا ع احلاري واا ا ع الريم
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 -73وأعربا الورع ااشاك  8عن تقديرها للتقد الذي أحرزتا وزار التعل م جمااي التعلا م
الس واا اص ( )145وماع لال ،فالأاا تشاعر ابلقلاع صن اإلحإااءاا تشا را وقاوو 64
جمتمعااا كل ا ت شا ف هاا العإااابا( )146وأ اارا الورعا ااشااك 5
ااائ من اادار
را ما يواقها اص ماي وااراهقون من دديداا ع د اةرو والذهاك را اادرسا بساصا انعادا
()147
اصمن تلل اا ا ع
 -74وأ ااارا الورع ا ااشاااك  8را ر اااك اا اااه والتله اااا ال هرابئ ا بعااا اااادار
وأ ارا را أن  1 077مدرس فق من أح  5 136متلل دماا رحساة متإل منصوك
()148
اجملاري و 2 944م ها متلل مراح ا موحول خباان للإر الإسب
 -75وأوحااا الورعا ااشاااك  5من تواحا الدولا قهووهااا لااامان حإااوي مج ااع اص ماااي
وااراهقت وون مت ا ،مبان فا هم اص مااي الاذين مل يساللوا ع اد الاوالو  ،و وو اإلعاعا  ،واص مااي
ال ااذين يع ش ااون الشا اوارف ،عل ااد التعلا ا م اجل ااد اجمل اااين( )149كم ااا أوح ااا الورعا ا ااش اااك 5
السالماوور باا و شإإااا االساتثمار التعلا م مان اا اان ا الو ا  ،وبتسسات ظارو التعلا م
()150
واهل اك اصساس اا الإل
 -76وأوحا الورع ااشاك  8السلماوور بته ة اليرو اللزم لتسق ع مساوا حق ق
()151
المرم ال يت سها نيا التعل م
 -٤حقوق أشخاص حمدديح أو فداع حمددة

ال ساء

()152

 -77الحيااا ااص الدوقرا ا مااع االرت اااة اعتماااو القااانون اةااام الشااام لتااوف ح ااا
ال ا ا م اان الع ااا للما ارأ ( )153را ا أن ااص اا اادافعاا ع اان حق ااوق اإلنس ااان( )154وم يما ا
()158
 )155(Cultural Survivalوالورعا ااشاااك  )156(9والورعا ااشاااك  )157(3و ااص الدوقرا ا
أعربا عن علقها كون السلماوور يعترب بلدا ط ا قدا ابل سص لل ساء وي تشار ف اا اإلفالا مان
()159
العقاك وأ ارا الورع ااشاك  2را ارتماف حاالا عت اإل ل م ذ عا 2015
 -78وأعرب ااا ااص اا اادافعاا ع اان حق ااوق اإلنس ااان ع اان أس اامها صن المت اااا وال س اااء
الساالماوور ال يتمااتعن إلقااوق متساااوي مااع الرقاااي وال تتاااة هلاان الياارو اللزما لتسق ااع اداان
()160
ابل ام  ،وال يستمدن من ص اا الدعم من أق التإدي للع ا اجل سب وعت اإل ل
 -79وأعربااا م يما نم احاارو حقااوق اإلنسااانن عان تقااديرها لت م ااذ الساالماوور طا عما
و بش ن اارأ والسل واصمان را أناا ماا زالاا توقاد حتاد ا كصا ( )161وأ اارا را أن
اس ااتمرار القوال ااا ال مط ا واصح ااا ااس ااصق ااتعلقا ا ب اادور ااا ارأ اجملتم ااع ي اايوي را تواحا ا
ارس ا الع ااا ااد ااارأ الساالماوور ،ورا أن الع ااا العااائلب يعتاارب مقصااوالا اقتماع اا ابل سااص
()162
لشرمج س ان كص
 -80وأوحا ص اادافعاا عن حقوق اإلنسان بتصإ ف موارو كادو إلنشااء حا دوق
ااام جلاارب اارر ال ساااء ااسا الع ااا ااد اا ارأ  ،فا الا عاان و ااع باار م تعل ا م و اال ا ااع
()163
الع ا اجل ساين وتعايا ااساوا والتعل م القائم علد نوف اجل س
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 -81وأوحا ص الدوقرا الدول نشاء نل اا ا افس الع اا اجل سااين والتم اا اد
ااا ارأ الصل ااد( )164وأوح ااا الورع ا ا ااش اااك  7ابلتسق ااع أي اوع اااءاا ابرت اااك الع ااا
()165
اجل سب ،وكاكم مرت الع ا اجل سب د ال ساء والمت اا ومعاعصتهم
 -82وأوحا ص اادافعاا عن حقوق اإلنسان نشااء طا و ا ابلتعااون ماع شتلاا
ميسس اااا الس االط الت م ذي ا وم ت ااا اا اادعب الع ااا م اان أق ا اا ااا رق اراءاا مش اااك ي ااد
القااء علد ااستو ا العال لإلفلا من العقااك علاد عتا اإل ل ورا ه مان أ ا اي الع اا
()166
اجل ساين ااوقوو السلماوور
السالماوور،
 -83وأعربا الورع ااشاك  9عن علقها لتلرمي اإلقهاض مج ع اليرو
طر أو
مبا لل حاالا االرتإاك أو سماة ا ار  ،ب حت ع دما ت ون ح ا اص
ي ون اجل ت ر عاب للس ا والعاملون الإاس ون الاذين وارساون اإلقهااض و ان أن يتعر اوا
لعقااوابا ساال ت اااوة باات  6س ا واا و 12س ا ( )167وابإل اااف را لاال ،يلااامهم القااانون
اجل ائب بلن السلطاا مي حال ا تصاه اوف امرأ حام لإلقهاض أو كاول اةاوف لا
وه ااذا ،تماا ال ساااء اللاوايت خياااعن لااوالواا ارئا  ،مبااا ف هااا اإلقهاااض ووالو ق اات م ااا،
()168
عد لا الرعاي الإس
 -84وأعربا الورع ااشاك  9عن أسامها للس ام علاد ال سااء ابلسالن ااد تإا را 40
عام ا ا ا عقا ااا اإلبا االن عا اان حا اااالا رقها اااض ،ورالص ا ا ا ما ااا ي ا ااون لا اال بتهم ا ا القت ا ا العما ااد
()169
وقهها عدو من نل اا حقاوق اإلنساان و 12وولا أث ااء
ااشدو
وأ ارا را الدعو ال ّ
قولا ا ا االس ا ااتعراض ال ا اادوري الش ا ااام الس ا ااابق للسالا ا ا الصل ا ااد را الس ا االماوور إللء ا اااء ا اارمي
اإلقهاااض( )170وأعربااا الورع ا ااشاااك  9عاان علقهااا رزاء مااا ال ااطرار ال ساااء را االحتمااا
إلما را مررااوك ف ااا حاات الااوالو ماان تثا ساال علااد حااستهن العقل ا  ،ر تللا العديااد ماان
ال ساااء احلوام ا را االنتسااار الااذي يعتاارب ،وفق ا ا لااوزار الإااس  ،أكثاار أسااصاك الوفااا ا وع ا باات
()171
اصمهاا ااراهقاا السلماوور
 -85والحيا الورع ااشااك  9أياا ا التا ث السال اامارط لتشاريعاا م اع اإلقهااض علاد
()172
اارأ ال تع ش اا ا ع الريم
 -86والحيا جل الصلدان اصمري حلقوق اإلنسان مع القلع أن  26امرأ علد اصع كن
ما زلن يقصعن السلن عا  2018بعاد ماا تعر ان ااااعماا تول ديا  ،و لال أعقااك
()173
رمي اإلقهاض كل ا
 -87وأ ااارا الورعا ااشاااك  9را أنااا عاادما السا واا اص ا مقاحاااا إللءاااء اارمي
اإلقهاااض( )174وأ ااارا الورعا ااشاااك  )175(9و ااص الدوقرا ا ( )176را أن اجلمع ا العاما
عررا مع لل عا  2018عد ااوافق علد رحلة التشريعاا
 -88والحي ااا الورعا ا ااش اااك  9أن التسق ق اااا ااتعلقا ا ابإلقه اااض تما ااب را ا ااوف
وسالن العدياد ما هن ب ماا كان ال ياالن يعاانت
ال ساء الاع ماا الحتلاز مطوي عص ا اكم ُ
()177
من مااعماا أو حت من حال نايا
 -89وأوحا ااا العديا ااد ما اان اجلها اااا حا اااحص ااإا االس من يُع ا ادلي عا ااانون السا االماوور ا ا ااع
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
عابا للس ااا وأوحااا أياا ا ابل ااا عاان رلااا العماااي الإااس ت وااااوظمت العمااوم ت ابإلباالن
عن ال ساء للشر جملرو وقوو صه رقهاض وبو ع وت م ذ س اسااا داد را نشار وساائ
م ع احلم علد نطاق واسع وتقدمي معلوماا وع ق عن ت ي م اصسر لتم ت ال ساء من ارس
()178
حقوعهن اإلجناب
 -90وأوحااا ااص اااادافعاا عاان حقااوق اإلنسااان بوعااا تطص ااع اااااو  133ماان القااانون
()179
اجل ائب ميعتا إل لق سراة ال ساء ااسلو ا بسصا اإلقهاض أو حاالا والو ارئ

اص ماي

()180

 -91رأا ا ااص
وااراهقت ر ايب

()181

اا ا اادافعاا ع ا اان حق ا ااوق اإلنس ا ااان أن ع ا ااانون احلمايا ا ا ال املا ا ا ل م ا اااي

 -92والحيااا الورعا ااشاااك  3أنااا أُو لااا تعااديلا علااد عااانون اصساار عااا 2017
حلي اار زوا اص م اااي را ا أن ال اااوا القس ااري ب اات المت اااا والرق اااي الص ااالءت أم اار ص ع ااب
()182
الساالماوور ،وال ولاال الصلااد س اسا كاادو ا ااع عمل اااا زوا وارتصاااط المت اااا وااراهقاااا
وأوح ااا الورع ا ااش اااك  3بت م ااذ لل ا و ا لتعاي ااا م ااع عمل اااا ال اااوا واالرتص اااط القس اري
()183
للمت اا
 -93وأ ااارا ااصاااور العاا ا إلأاااء مج ااع أ ا اي العقوب ا الصدن ا ل ماااي را أن العقوب ا
اجلسدي السلماوور ال تااي مشروع الص اا وأمااكن الرعايا الصديلا وأمااكن الرعايا ال هاريا
ر التعل م  ،وأوحا بسن تشريعاا حتير حراح مج ع أ اي العقوب الصدن ك م اان،
()184
مبا لل الص ا
 -94وأعرب ااا الورع ا ااش اااك  9ع اان علقه ااا رزاء اصث اار اا اادمر لتل اارمي اإلقه اااض كل ا ا عل ااد
ااراهقاااا احلواما  -وال سا ما تلاال ااااوحا أعمااارهن باات  12و 14سا  ،صأاان ااربن فعل ا ا
ال افمااض مساتو ا تعلا م
علد ترك التعل م مع عا رم ان استة افها بعد الوالو
ويس ّ
َ
()185
اصمهاا ااراهقاا ،ا يماب را احلد من المرم االعتإاوي وابلتاض را ز و المقر
 -95وأعربا الورع ااشاك  3عن أسمها لتل د القإر من عص العإاابا يد ارت ااك
()186
قرائم ،و اكمتهم ك صام ابلءت بعد اعتقاهلم
 -96وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  8الس االماوور من ت اارفا ااقاح اااا الا ا ترم ااب را تش اال ع
كاكم ا اص ماااي واا اراهقت ك ااصام ابلءاات ماان االي تطص ااع نمااس العقااوابا اجل ائ ا رفا اا
()187
عا ع ا
 -97وأوح ااا الورع ا ااش اااك  5عط اااء اصولوي ا حلماي ا ورعاي ا الش ااصاك أف اراو العإ اااابا
الس اسا ا ا الو ا ا ا لس ا االماوور بشا ا ا ن احلمايا ا ا ال امل ا ا ا ل م ا اااي وااا ا اراهقت الس ا االماوور
للمااا  2023-2013حاات تتاااة هلاام فاارم رعاااو االناادما اجملتم اع( )188وأوحااا الورع ا
()189
ااشاك  8ابحاا حع هيالء الشصاك كاكم وفع اصحوي القانون
 -98وأوحا الورع ااشااك  5الدولا من تتا والاع اااياد مان المارم ل مااي والشاصاك
()190
من لي برام اإلوما االقتماعب وتعايا اصسر والتعل م
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اص صام وو اإلعاع

()191

 -99أعربااا الورع ا ااشاااك  3عاان علقهااا رزاء مااا يعان ااا اص ااصام وو اإلعاع ا ماان مت ااا
و ااعا الساالماوور ،ال س ا ما ف مااا يتعلااع ابحلإااوي علااد حقااوعهم ااتإاال ابلعم ا والإااس
والتعل م وأوحا الورع ااشاك  3الدول من تع د ال ير ر ارها الت ي مب الادا لب ابل اما
()192
بء مواءمتا مع اتماع حقوق اص صام وي اإلعاع

اصعل اا والشعوك اصحل

()193

 -100الحي ا ااا م يم ا ا ا  )194(Cultural Survivalواا إ ا ا ا الدول ا ا ا ا افس ا ا ا اإلف ا االا ما ا اان
العقاااك( )195أنااا علااد الااررم ماان اجلهااوو ااصذول ا علااد الإااع د ا لااب ،مل تاادعم الساالماوور ر اا
التعلا م الث ااائب اللءا وأوحااا باادعم رعاااو رح اااء لءاااا الشااعوك اصحاال ماان االي التشاال ع
()196
علد استصدامها س اعاا التعل م العا
 -101وأعربا م يم  )197(Cultural Survivalوميسس اة اصماامب( )198عان أسامهما صناا
عل ااد ال ااررم م اان تع اادي الدس ااتور ع ااا  2014ال ت اااي الش ااعوك اصح اال ت اااف م اان أقا ا
احلإااوي علااد حقوعهااا كامل ا أرا ااب اصقااداو ،وهااو مااا يقااوض رعماااي حقوعهااا وأوحااا
ميسس اة اصمامب السلماوور اباا ك التداب اللزم ل مال لاي حع السا ان اصحال ت
()199
تقرير ااإ و ارستا ،مبا يامن هلم الوحوي را اصرا ب وااوارو
 -102وأ ااارا الورع ا ااش اااك  3را أن الس ا ان اصح اال ت يتعر ااون للتم ااا وال تت اااة هل اام
()200
سون فرم كدوو سوق العم
 -103وأ ااارا اا إا ا الدول ا ا ا افسا ا اإلف االا م اان العق اااك را أن الس االماوور اعتم اادا
مي را الس اس الإس الو ا للشاعوك اصحال  ،وون م اعشاتها ابلتمإا ونشارها مباا ي ماب،
()201
مبا مجوي وون معرف ما ر ا كانا تشم قوانا من الطا التقل دي للس ان اصحل ت
 -104وأعرب ااا اا إا ا الدول ا ا ا افس ا ا اإلف االا م اان العق اااك ع اان أس اامها اا ا التإ اااري
ايسساااا و ا ووول ا  -مبااا لاال مواعااع معااا يااا ك ااال ثقااا  -ماان أق ا رجناااز
مش اااريع اس ااتثماري اصرا ااب الا ا تش ا ررل اصق ااداو الثق ااا للش ااعوك اصح اال ومإ اادر
()202
ح ادا اااوي والروح
 -105وأ ااارا اا إ ا الدول ا ا افس ا اإلفاالا ماان العقاااك را أنااا تتواح ا  ،اامارس ا
العمل ا  ،الياارو الا مت ااع السا ان اصحاال ت ماان االعاااا يااويتهم وون ااو ( ،)203ورا أنااا
()204
ال مجا وائما حع الشعوك اصحل التشاور و ااوافق احلر وااسصق وااست
 -106وأوح ااا الورعا ا ااش اااك  3الدولا ا من ااري تع ااداوا للسا ا ان اصح اال ت يش اااركون
()205
تإم ما وت م ذه ابل ام
 -107وأوحااا الورع ا ااشاااك  3بو ااع س اساااا فعال ا لإااا الشااعوك اصحاال وتعاياهااا،
()206
وت م ذ الس اساا العام للشعوك اصحل
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 -108وأوحا م يم  Cultural Survivalالسلماوور بتإم م ط عما و ا بشا ن رعمااي
حق ااوق الش ااعوك اصح اال ب اااء عل ااد الوث قا ا اةتام ا ا للما ايمتر الع ااااب بشا ا ن حق ااوق الش ااعوك
()207
اصحل
 -109وأوحااا م يما  Cultural Survivalابلتإاادي لاكا ال مااا ا السااام والتلااول ال اااقم
عاان التعاادين ال ا ال تاااي تاايثر علااد اصرا ااب الاراع ا واا اااه اجلوف ا للشااعوك اصح ال واباااا
اةطا اواا اللزما ا لا اامان احلإ ااوي عل ااد م اااه نق ا ا اا ااا ع الريم ا ا ابلتش اااور م ااع الش ااعوك
اصح اال وب اادعم ني اام كافي ا ا اجملتمع اااا ا ل ا ا للش ااعوك اصح اال عل ااد اا اااه ومعاجلته ااا
()208
أرا ها
 -110وأوحاا م يما  Cultural Survivalبتوسا ع نطااق توزياع الااوواا اللسال ل شاام
ر اعاااا الشااعوك اصحاال أو اإل اعاااا اجملتمع ا أو العام ا ال ا سااصع هلااا أن واقهااا معار ا
()209
رس من قانا اإل اعاا التلاري

ااهاقرون وااشروون وا ل اا

()210

 -111أ اارا الورعا ااشااك  3را أنااا ر اار ظااهر اهللار اجلديااد  ،ساارا عوافا  ،تااام
مة اااا اص ااصام ،جمتمع ا و نن واح ااد ،الطري ااع ال ااربي ا اااه الش ااماي ،وون أن ت ااون
الساالماوور عاااور علااد تقاادمي معلوماااا وع ق ا عاان عاادو اص ااصام الااذين هاااقروا ،وعاان عاادو
()211
الذين عاووا ،وعن و عهم الطريع
 -112وأ ارا الورعا ااشااك  8را أن سا ان السالماوور أقاربوا علاد الت قا وا ل اا بساصا
دديداا استهدفا ح ا أفراو وأسر أو أعماي ع ا استهدفا أفراو أسار( )212وأوحاا الورعا
ااشاك  6نشاء سل ّ و ل للمشروين وا ل ا وو ع ر ار عانوين وبر م وس اساا لاامان
ت ا ااوف ااسا ا اااعد واحلماي ا ا ا للمشا ا ااروين ،متش ا ا ا ا ما ا ااع التوح ا ا ا اا ااقدم ا ا ا ف ما ا ااا يتعلا ا ااع إلقا ا ااوق
()213
اإلنسان
 -113وأوحااا الورعا ااشاااك  8الدولا من تااامن الياارو اصم ا اللزما
()214
ال رب اصفراو واصسر علد ترك م ازهلم وكب ال واق ال س االقتماعب

أعال مهااا كااب
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