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 *املؤقت األعمال جدول من12 البند

 ذلاااا  في بمااااا، الاااادائم للمنتاااادى المقبلااااة األعمااااا 
 االقتصااااااااااااااادي المجلس فيهاااا ينظر التي المسااااااااااااااائااا 
    الناشئة والمسائ  واالجتماعي
 **األصلية للشعوب اإلنسان وحقوق الحفظ لمسألة دراسة  

  
 العامة األمانة من مذكرة  

  

 موجز 
يف دورته الســـــادرـــــم عملـــــرةد قا  املنتدق الداام املب  بصلـــــايا الملـــــبو  األ ـــــ يم بتبي  براين     

وإليفوراها اللتيكاد ومها علوان من أعلاء املنتدقد إلجراء درارم ملسألم احلفظ وحصوق اإلنسان ل ملبو  
 .(106د الفصرة E/2017/43نظر ااأل  يمد بغرض تصدميها إىل املنتدق يف دورته الساببم عملرة )

 
 

  

 

 * E/C.19/2018/1. 
 .املب ومات أحدث لتلمينها النهااي املوعد ببد الوثيصم هذه قدمت ** 

https://undocs.org/ar/E/2017/43
https://undocs.org/ar/E/C.19/2018/1
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 مقدمة - أوال 
 النظر إلعادة حماولم الدرارـــــم هذه متثل الد املســـــألم هذه بملـــــأن ُ تبت  اليت املواد حجم ضـــــوء يف - 1

 هو منها الغرض أن بلد احلفظ مببادرات يتب ق فيما األ ــــــــــ يم الملــــــــــبو  تواجه اليت التحديات يف بتبمق
 احلفظ رــــياق يف املســــؤولم واجلهات املصــــ حم أ ــــحا  ومســــؤوليات األ ــــ يم الملــــبو  حصوق يف النظر

 االعرتاف تكفل أن شـــــــــــــأ ا من احلفظ مبايري من جمموعم وضـــــــــــــ  إىل هتدف الفوري ل بمل خطم واقرتاح
 األمم إعالن يف املب  النحو ع ىد واحرتامها األ ـــــــــــــ يم ل ملـــــــــــــبو  اإلنســـــــــــــان وحصوق اجلماعيم باحلصوق
 .احلفظ مبادرات رياق يفد األ  يم الملبو  حصوق بملأن املتحدة

 اإلنســـــــان حصوق جمل س اخلا ـــــــم املصررة قدمتها اليت ل تو ـــــــيات دعما الدرارـــــــم هذه ُ تبت  وقد - 2
 األ ــــــــــــ يم الملــــــــــــبو  حصوق ع ى وأثرها احلفظ تدابري عن تصريرها يف األ ــــــــــــ يم الملــــــــــــبو  حبصوق املبنيم

 حصوق جمل س اخلاص املصرر وضبها اليت والبيئم اإلنسان حصوق بملأن اإلطاريم واملبادئ( A/71/229 انظر)
 ومســـــــتدامم و ـــــــحيم ونظيفم آمنم ببيئم بالتمت  املتب صم اإلنســـــــان حصوق التزامات مبســـــــألم املب  اإلنســـــــان

 بــه قــامــت الــذي اهلــا  البمــل ع ى ل بنــاء حمــاولــم الــدرارــــــــــــــــم هــذه وتبــد(. املرفقد A/HRC/37/59 انظر)
 شـــــــــــــــبو  وبرنــام  والتنميــم ل بيئــم الــدوي واملبهــد الطبيبيــم البــدالــم منظمــم مثــل احلكوميــم غري املنظمــات

مم وقد. الغابات  الطبيبم حلمايم الدوي االحتاد يبذهلا اليت اجلهود وتوحيد لتبزيز صرتحامل البمل برنام   ــــــــــــُ
 وبراجمها و ــــــــــــناديصها املتحدة األمم وو االت البيولوجي التنوع باتفاقيم املتصــــــــــــ م واهليئات الطبيبيم واملوارد
 اإلنســـان وحصوق اجلماعيم احلصوق وتدعم تبرتف ل حفظ جديدة    وضـــ  أجل من اجلهات من وغريها

 .األ  يم ل ملبو 
  

 أساسية معلومات - ثانيا 
 األمريكيم املتحدة الواليات يفد ي ورــــتون منتزه وهيد الدولم تبّينها حمميم منطصم أول إنملــــاء منذ - 3
 جســـــــــــيمم انتها ات إىل جدا  ثرية  أحيان يف البامل أحناء مجي  يف احلفظ تدخالت أدتد 1872 عا  يف

 رـــــبل ع ى والصلـــــاء؛ أراضـــــيهم من الصســـــري التملـــــريد طريق عن ذلك يف مباد األ ـــــ يم الملـــــبو  حلصوق
؛ والبنف؛ الثصافم وضـــــــــياع؛ املصدرـــــــــم واألما ن واملوارد األراضـــــــــي إىل الو ـــــــــول إمكانيم فصدان و؛ البيش

 .الصانون نطاق خارج اإلعدا  وحاالت
مبادرات احلفظ يف وذلك النموذج من مناذج احلفظد الذي يســـــتببد الملـــــبو  األ ـــــ يم ويتكرر يف  - 4

 مجي  أحناء الباملد ال يدمر جمتمبات الملبو  األ  يم فحسبد بل يصوض أيلا أهداف احلفظ حبد ذاهتا.
 أراضـــيها يف األ ـــ يم الملـــبو  حبصوق االعرتاف أن ومتوا ـــل متزايد بملـــكل البحوث بّينت وقد - 5

 ومحايم الطبيبيم ل موارد املســـــتدا  االرـــــت دا  وضـــــماند البيولوجي التنوع حلمايم ورـــــي م أجن  هو ومواردها
 حتصيق يف األ ـــ يم الملـــبو  دور أمهيم تأ يد ينطوي وال. احليويم اإليكولوجيم ل نظم اإليكولوجيم الســـالمم
 من أ ثر ع ى حتتوي إدارهتا الملــــبو  ت ك توا ــــل اليت واملياه فاألراضــــي: مغاالة أي ع ى احلفظ أهداف

 احلدود املررومم األ  يم الملبو  أراضي يف والغابات؛ األرض لكو ب البيولوجي التنوع من املاام يف 80
 التص يديم املبارف لنظم وميكن؛ احملميم املناطق يف املوجودة ت ك من أقل بدرجم الغابات إزالم خلطر مبرضم

 حفظ راتوريا اررتاتيجيات وض  يف رايسي بدور تصو  أن األ  يم ل ملبو  املوارد إدارة واررتاتيجيات
 .فبالا  مستدامم

https://undocs.org/ar/A/71/229
https://undocs.org/ar/A/HRC/37/59
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ويف الســـــنوات األخريةد عهر اعرتاف متزايد بالدور احليوي الذي تؤديه الملـــــبو  األ ـــــ يم يف جمال  - 6
احلفظد وقد بذلت األوراط املبنيم باحلفظ جهوداا ملباجلم مساال حصوق اإلنسان. وم  ذلكد فصد ارتمرت 

احملميم واررتاتيجيات مبا مشل إنملاء املناطق  -انتها ات حصوق الملبو  األ  يم يف رياق مبادرات احلفظ 
محايم التنوع البيولوجي وبرام  إدارة الغابات ومملــاري  حجز الكربون. ويف البا  املاضــي وحدهد ت صى املنتدق 
الداام املب  بصلـــايا الملـــبو  األ ـــ يم تصارير عديدة عن انتها ات حلصوق اإلنســـان ارتكبت بارـــم احلفظد 

با ا يف الكامريوند و شـــبب بارـــاروا يف بوتســـواناد وشـــبب  مبا يف ذلك االنتها ات اليت تلـــرر منها شـــبب
مارـــــــــاي يف لوليوندود نمهوريم تنزانيا املتحدةد وشـــــــــبب مبوك يف الكونغو. ووقت  تابم هذا التصريرد  انت 

 هناك تصارير مثرية ل ص ق عن طرد شبب رنجور ببنف من غابم إمبوبوت يف  ينيا.
  

 تصافواالن والمسؤوليات الحقوق - ثالثا 
 األصلية الشعوب حقوق - ألف 

يف الســــــــــنوات األخريةد حصصت الملــــــــــبو  األ ــــــــــ يم مكارــــــــــب  برية من حي  االعرتاف الوط   - 7
من احلصوق مكررــم يف  “اجملموعم”واإلق يمي والدوي حبصوقها اجلماعيم وحصوق اإلنســـان اخلا ـــم ذا. وهذه 

 يمي يف جمال حصوق اإلنســـاند ويف االجتهاد الصلـــااي درـــاتري الدول وقوانينهاد ويف االجتهاد الصلـــااي اإلق
هليئات األمم املتحدة املنملــــــأة مبوجب مباهدات حصوق اإلنســــــاند ع ى نطاق طاافم وارــــــبم من الصــــــكوك 
الدوليمد مبا يف ذلك الصـــــــكوك املتب صم حبصوق اإلنســـــــان والبيئمد ويف االتفاقات امل زمم وغري امل زمم. وتملـــــــمل 

لدوليم حلصوق اإلنســـــان؛ والصـــــكوك اليت تر ز ع ى الملـــــبو  األ ـــــ يمد مثل اتفاقيم ت ك الصـــــكوك الملـــــرعم ا
(د وإعالن األمم املتحدة بملــأن حصوق 169)رقم  1989منظمم البمل الدوليم ل ملــبو  األ ــ يم والصب يمد 

 الملبو  األ  يم؛ واتفاقيات ريود مبا يف ذلك بروتو والهتا الفرعيم واخلطوط التوجيهيم الطوعيم.
 التاليم احلصوق رـــــيما والد احلفظ مبادرات رـــــياق يف تنتهك األ ـــــ يم الملـــــبو  حصوق تزال وال - 8

 :األ  يم الملبو  حصوق بملأن املتحدة األمم إعالن يف ع يها املنصوص
 الســـيارـــي وضـــبها حبريم األ ـــ يم الملـــبو  تصرر أن يف احلق أيد املصـــري تصرير يف احلق (أ) 

 (؛3 املادة) والثصافيم واالجتماعيم االقتصاديم تنميتها لتحصيق حبريم تسبى وأن
 5 و 4 املواد) واحمل يم الداخ يم بالملـــــــــــــــؤون املتب صم املســـــــــــــــاال يف الذاك احلكم يف احلق ( ) 

 (؛35 و 34 و( 1) 33 و
 ((؛2) 30( و 3( و )2) 29و  19و  18احلق يف املوافصم احلرة املسبصم عن ع م )املواد  )ج( 
 التص يديم امل كيم حبكم األ ــ يم الملــبو  حتوزها اليت واملوارد واألقاليم األراضــي يف احلق (د) 

 16 و( 1) 15 و 14 و 10 و( 2) 8 املواد) التص يديم االرـــــــــت دا  أو الملـــــــــغل أشـــــــــكال من غريها أو
 ((؛1) 26 و 25 و 18 و 17 و

الملــ صــي؛ واحلق يف أن تبيش احلق يف احلياة و الســالمم البدنيم والبص يم واحلريم واألمان  )ه( 
 (؛44و  22( و 2) 15و  10( و 1) 8و  7و  2يف حريم ورال  وأمن بو فها شبوبا متميزة )املواد 

ــــم حفظ يف احلق )و(  ــــاليمهــــا ألراضـــــــــــــــيهــــا اإلنتــــاجيــــم والصــــدرة البيئــــم ومحــــاي  ومواردهــــا وأق
 (؛41 و( 1) 29 املادتان)
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 التص يــديــم ومبـــارفهـــا وعــاداهتــا الروحيـــم وتصـــاليـــدهــا الثصـــايف تراثهـــا ع ى احلفـــا  يف احلق (ز) 
 (؛34 و 31 و( 1) 15 و 12 و 11 و 9 املواد)

 الطبيم النباتات حفظ ويف الصـــــحيم مماررـــــاهتا ع ى احلفا  ويف التص يدي طبها يف احلق )ح( 
 (؛24 املادة) ذا اخلا م واملبادن واحليوانات
 يتوفر أن ويفد وتطويرها واالجتماعيم واالقتصــاديم الســيارــيم بنظمها االحتفا  يف احلق (ط) 

 من وغريها التص يديم أشـــــــــــــــطتها مجي  حبريم متارس أن ويفد وتنميتها رزقها بأرـــــــــــــــبا  متتبها يف األمن هلا
 (؛23 و 21 املواد) التنميم يف حصها مماررم أجل من األولويات حتديد ويفد االقتصاديم األنملطم

 ((؛1) 36 املادة) احلدود عرب عالقاهتا ع ى احلفا  يف احلق (ي) 
 ((؛1) 13 املادة) ذا واالحتفا  ومبارفها لغاهتا ارت دا  يف احلق )ك( 
 ((؛1) 15( و 1) 14احلق يف إقامم نظمها ومؤرساهتا التب يميم والسيطرة ع يها )املادتان  )ل( 
 (؛17 املادة) البمالم يف متييزيم شروط أليم التبرض عد  يف احلق ( ) 
 احُت ـــــــت أو ُأخـــــــذت اليت واملوارد واألقـــــــاليم األراضـــــــــــــــي خيص فيمـــــــا اجلرب يف احلق (ن) 

 (.40 و 32 و( 1) 28 و( 2) 20 و( 2) 11 و( 2) 8 املواد) ُأضريت أو ارُت دمت أو
 

 المسؤوليات - باء 
د اإلنســــان حلصوق الدوي الصانون مبوجب املســــؤولم الرايســــيم اجلهم تُبترب الدول أن من الرغم ع ى - 9

 وفصا ذلك يف مباد احلكوميم غري الكيانات ع ى رـــــــــــــــاريم متزايد حنو ع ى تبترب الصـــــــــــــــ م ذات الصواعد فإن
 املبنون املتحــدة األمم إطــار تنفيــذ: اإلنســـــــــــــــــان وحصوق التجــاريــم بــاألعمــال املتب صــم التوجيهيــم ل مبــادئ

 اخلاص املمثل 2011 عا  يف ناإلنســـــــا حصوق جم س إىل قدمه الذيد “واالنتصـــــــاف واالحرتا  احلمايم”
 األعمال مؤرــــــــــســــــــــات من وغريها الوطنيم عرب والملــــــــــر ات اإلنســــــــــان حصوق مبســــــــــألم املب  البا  لألم 

(A/HRC/17/31 املرفقد .)مبادرات يف اململار م الفاع م اجلهات مجي  واجب من يكوند السياق هذا ويف 
 واملؤرـــــــــــــــســـــــــــــــات الثناايم التنميم وو االت احلكوميم غري واملنظمات الدوليم املنظمات ذلك يف مباد احلفظ

 .األ  يم الملبو  حصوق احرتا د اخلرييم واملؤرسات التجاريم
 من وغريهــا اخلــا ــــــــــــــــم والكيــانــات احلكوميــم غري املنظمــات احرتا  تكفــل أن الــدول ع ى ويتب  - 10

 حال ويفد اإلنســـــــان حصوق جمال يف الدوليم لاللتزامات حدودها داخل احلفظ مبادرات تنفذ اليت اجلهات
 ويف. فبالم انتصـــــــاف رـــــــبل إىل املتلـــــــررة احمل يم اجملتمبات و ـــــــول إمكانيم تكفل أند بذلك قيامها عد 

 جمال يف الدول م  شـــــرا ات تصيم اليت األخرق والكيانات احلكوميم غري ل منظمات ينبغيد نفســـــه الوقت
 .األ  يم ل ملبو  اإلنسان حصوق محايم بواجب وفااها عد  يف الدول ت ك م  تتواطأ أال احلفظ

 
 االنتصاف - جيم 

 الملــــــــــــبو  بفباليم ارــــــــــــت دمتها وقد املتاحم واإلق يميم الدوليم االنتصــــــــــــاف آليات من عدد مثم - 11
 واآلليات املتحدة األمم وآليات احلكوميم اآلليات ذلك يف مباد احلفظ مبادرات من املتلـــــــــــــــررة األ ـــــــــــــــ يم

 .واألمريكت  وأوروبا أفريصيا يف اإلنسان حلصوق اإلق يميم

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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 خالل من البدالم إىل الو ــول يف التحديات من جمموعم تواجه تزال ال األ ــ يم الملــبو  أن إال - 12
 اليت األ ــــ يم الملــــبو  جمتمبات حمنم م  احلكوميم االنتصــــاف آليات تتباطف ال ما و ثريا. اآلليات ت ك
 االعرتاف عد  أو الســــــيارــــــيم اإلرادة إىل االفتصار أو البنصــــــريم بســــــبب ذلكد احلفظ مببادرات رــــــ باا  تتأثر

د باإلجراءات اإلملا  عد  أو املاي الدعم إىل االفتصار وبسببد نفسه الوقت ويف. األ  يم الملبو  حبصوق
 حلصوق اإلق يميم واآلليات املتحدة األمم آليات إىل الو ـــــــــــــول األ ـــــــــــــ يم الملـــــــــــــبو  ع ى يتبذر ما  ثريا

 تنفيذ ضــمان الصــبب من يكوند األ ــ يم ل ملــبو  مواتيم قرارات اآلليات ت ك تصــدر وعندماد اإلنســان
 . احمل ي املستوق ع ى فبال الصرارات

 واالقتصاديم البيئيم السيارات جلنم أنملأهتاد احلفظ ع ى تر ز قلاايم غري آليم هي وا اتان وآليم - 13
 الذيد “ل تنميم جديدة رؤيم: الســــــــ طم تصارــــــــم” مؤمتر خالل الطبيبم حلمايم الدوي لالحتاد واالجتماعيم

 مجي  يف احملميم املناطق خمت ف يف الوضـــــــــــــــ  تصييم” أجل من 2011 عا  يفد بنيوزي نداد وا اتان يف عصد
 تصييمات وأجريت. (1)“وتنفيذها احل ول القرتاحد رـــــــــــــــ بيا الناس ع ى التأثري يكون وحي د البامل أحناء

 مشال يف الوط  لوانغ أو  ومتنزهد  ينيا  غر  يف إلغون جبل: مناطق ثالث يف اآلليم إىل تســـــــــــــــتند جتريبيم
 أل ــا اآلليـــم دعم زيـــادة وينبغي. الـــدميصراطيـــم الكونغو مجهوريـــم يف الوط  بيغـــا -  ـــاهوزي  ومنتزهد تـــاي نـــد
 وجود وضــــــــمان املنازعات حلل التك فم حي  من وفبالم ميســــــــرة أداة لتصــــــــب  قويم إمكانات ع ى تنطوي
 .اململاريبي املستوق ع ى بسهولم إليها الو ول ميكن لالنتصاف آليات

  
 اتوالتوجيه المعايير - رابعا 

 أمهيم بملـــــــــأن حوار إجراء ع ى باحلفظ املبنيم األورـــــــــاط دأبتد عصود أرببم من أ ثر مدار ع ى - 14
 حلمايم الدوي االحتاد أقر وقد. احلفظ مبادرات رـــــــياق يف واحرتامها األ ـــــــ يم الملـــــــبو  حبصوق االعرتاف

 اجل ســـــــــم يف احملميم باملناطق يتب ق فيما األ ـــــــــ يم الملـــــــــبو  بدور االعرتاف بلـــــــــرورة األوىل ل مرة الطبيبم
 من عدد ر زد احل  ذلك ومنذ. 1975 عا  يف  ينملــــــارــــــا  يف املبصودة البموميم مجبيته من عملــــــرة الثانيم

 ع يها تتفقد واحلفظ اإلنســــــــــان حصوق بملــــــــــأن توجيهيم مبادئ أو/و مبايري وجود ضــــــــــرورة ع ى املبادرات
 عهور إىل املبادرات ت ك أدت وقد. احلفظ مببادرات املتأثرة أو املبنيم الفاع م اجلهات مجي  وتســــــــــــت دمها

 :ي ي ما منهاد الوثااق من عدد
)مصالم منملــــــــورة يف جم م “ قواعد رــــــــ وك حلفظ األحياء البحريمنداء من أجل مدونم ” )أ( 

 (؛2017ع ميم من إعداد أخصااي  وباحث  أ ادميي د 
 والبدالم والتنميم ل بيئم الدوي املبهد) “املســـــــــــــــؤوليات إىل احلصوق من: احلفظ مبايري” ) ( 

 (؛2016د الطبيبيم

 (؛2016؛ االحتاد الدوي حلمايم الطبيبمد 2.0)الصيغم مبايري نظا  اإلدارة البيئيم واالجتماعيم  )ج( 
 الطبيبم حلمايم الدوي االحتاد) “دليل: الورــطى أمريكا يف األ ــ يم والملــبو  احلفظ” (د) 

 (؛2015د اهلندي الصانون موارد ومر ز

__________ 

 .whakatane-mechanism.org/about-whakataneنظر ا (1) 

http://whakatane-mechanism.org/about-whakatane
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 املســـــــــــــــتدامم التنميم أجل من اإلنســـــــــــــــان وحصوق باحلفظ املتب صم البامم الســـــــــــــــيارـــــــــــــــم (ه) 
 (؛2012د الطبيبم حلمايم الدوي االحتاد)

 (؛2010د الدوليم النجاة منظمم) بينيت مدونم (و) 
 رـــــــيارـــــــات مبادرة) اإلنســـــــان رفاه ع ى احلفظ تدخالت آثار لتصييم التوجيهيم املبادئ (ز) 

 (؛2009د اإلنسان وحصوق احلفظ
 الدوي لالحتاد البيئي الصانون مر ز) احلفظ رـــــــــياق يف اإلنســـــــــان حبصوق املتب صم املبادئ (ح) 

 (؛2009د الطبيبم حلمايم
 ع ى الصـــاامـــم احلفظ بُنه  املتب ق 4.056 رقم الطبيبـــم حلمـــايـــم الـــدوي االحتـــاد قرار (ط) 

 (؛2008) احلصوق
 املســــــتدا  واالرــــــتغالل احلفظ رــــــياق يف االجتماعيم بالبدالم املتب صم البامم الســــــيارــــــم (ي) 

 (.2000د الطبيبم حلمايم الدوي االحتاد) الطبيبيم ل موارد
 يف احلفظ جهود يف ل مملـــار م عامليا ذا مبرتف مبايري جمموعم وضـــ  إىل امل حم باحلاجم يصر وإذ - 15

 و ـــــــــناديصها املتحدة األمم وو االت الدول حي  أن ل منتدق ينبغيد األ ـــــــــ يم الملـــــــــبو  ومياه أراضـــــــــي
 يف االخنراط ع ى األ ـــ يم والملـــبو  املمولم هاتواجل الدوليم واملنظمات احلكوميم غري واملنظمات وبراجمها
 تكفل املبايري من خمصـــــــصـــــــم جمموعم  ـــــــياغم أجل مند أعاله املذ ورة املبادرات ع ى بناءا د تباونيم عم يم
 احلكوميم الفاع م اجلهات بإمكان يكوند األ ـــــــــ يم ل ملـــــــــبو  اإلنســـــــــان وحصوق اجلماعيم احلصوق احرتا 
 غري لالنتصــــــــــاف خمصــــــــــصــــــــــم بآليم مرتبطم وتكوند ع يها املوّقبم األطراف من تصــــــــــب  أن احلكوميم وغري

 (.وا اتان آليم من منصحم  يغم أي) الصلااي
  

 الشااعوب وحقوق الحفظ مسااألة بشااأن قمة مؤتمر عقد: قدما للمضااي الساابي  - خامسا 
 الصلة ذات واآللية المعايير واعتماد األصلية

 اخلا ـــــــــــم املصررة م  بالتملـــــــــــاور تنفيذه املصررد التاي البمل برنام  يف النظر يف املنتدق يرغب قد - 16
 مبســـألم املب  اخلاص واملصرر األ ــــ يم الملــــبو  حبصوق املبنيم اخلرباء وآليم األ ــــ يم الملــــبو  حبصوق املبنيم

 اآلخرين املص حم وأ حا  ومستدامم و حيم ونظيفم آمنم ببيئم بالتمت  املتب صم اإلنسان حصوق التزامات
 :االقتلاء حسبد املبني 

 
  2018 

 اخلرباء آليم إطار يف احملرز التصد  ومناقملـــم؛ ل مبايري إطار ووضـــ  أرـــارـــيم حبوث إجراء (أ) 
 ؛األ  يم الملبو  حبصوق املبنيم
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  2019 

 ؛األ  يم الملبو  وحصوق احلفظ مسألم بملأن خرباء لفريق اجتماع عصد ) ( 
 والبيئيم البرفيم والصوان  األ ــــ يم بالملــــبو  املب  املت صــــص الفريق يصو  بأن التو ــــيم (ج) 

 الطبيبم حلفظ الدوي لالحتاد واالجتماعيم واالقتصـــــــــــاديم البيئيم الســـــــــــيارـــــــــــات جلنم يف اإلنســـــــــــان وحصوق
 لألمم التابب  اخلا ــــــــ  املصررين م  بالتملــــــــاورد اآلخرين املصــــــــ حم وأ ــــــــحا  احلكوميم غري واملنظمات

 ملناقملم إق يميم اجتماعات بارتلافمد األ  يم الملبو  حبصوق املبنيم اخلرباء وآليم الداام واملنتدق املتحدة
 ؛وا اتان وآليم املبايري

 إجراء ألغراض وا اتان ألليم منصحم  ــــــــــــــيغم بملــــــــــــــأن واقرتاح املبايري مملــــــــــــــروع تبميم (د) 
 ؛دوي ارتبراض

 
  2020 

 ؛وا اتان آلليم املنصحم والصيغم املبايري مملروع بملأن  اايم مدخالت اقرتاح )ه( 
 باملوافصم املتصـــــــ م اإلجراءات مثل) املبايري تنفيذ لتيســـــــري تدريبيم ودورات أدوات وضـــــــ  (و) 

 (؛اململرتك التصميم وعم يات ع م عن املسبصم احلرة
 املؤمتر قبل مباشــــــرةد األ ــــــ يم الملــــــبو  وحصوق احلفظ مســــــألم بملــــــأن قمم مؤمتر عصد (ز) 

 احلفظ بملـــــــــــــــأن إطار اعتماد أجل مند الطبيبم حلمايم الدوي االحتاد يبصده الذي الطبيبم حلفظ الباملي
 .األواال املوقب  ع ى والوقوف رمسي بملكل( واآلليم املبايري) األ  يم الملبو  وحصوق

 


