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 البيان الختامي
 

تحتتا الايا تتس الةتتاميس للتتا ا الةتتاي النتتيط نا تتن يتت   تتيسان      يتتان     تتي  
دولتتس اامتتا اع الةاييتتس الاتحتتنو   ويتتنييو متت  الاإليتت  التتيتضي ااتحتتاد    ا ت تتضا 

هتتت   الاتتيا لي  ليختتتام   1241 تتيمي الو  والنتتا ي متتت  ة  الحإلتتس  أيتتييبي من ضتتس 
أياتتتتا  التتتتنو و النامضتتتتس   م4001 باا تتتتا -متتتت   تتتتبا والةنتتتتا   والةتتتتادي والةنتتتتا   

 .والنالثي  الةاد س لاإلي  ااتحاد البالاا ي الةايي 
 

 : ا كا  ي أياا  النو و و يد تانل النةا البالاا يس الةاييس  ي البينان اآلتيس 
 .الاايكس ال د يس ال ا ايس  (1
 .دولس ااما اع الةاييس الاتحنو  (4

 .دولس البحا    (3

 .التي ةيس  الإلا ي  س (2

 .الإلا ي  س الإلزا ا س الن الااتيس النةبيس  (5

 .جا ي  س جيبيتي  (6

 .جا ي  س الةيدان  (7

 .الإلا ي  س الةاييس الةي  س  (8

 .جا ي  س الةااق  (9

 . يسضس ُياان  (10

 .دولس  يةسي   (11

 .دولس قسا  (14

 .دولس الكي ا  (13

 .الإلا ي  س اليبضا يس  (12

 .لةظاى الإلااهيا س الةاييس الييبيس النةبيس اا تااكيس ا (15
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 .جا ي  س ملا الةاييس  (16

 .الاايكس الاغاييس  (17

 .الإلا ي  س اا الميس الاي  تا يس  (18

 .الإلا ي  س الياضيس  (19

 
و ا كا  ي أياتا  التنو و أ  تاف و تيد مال ظتس تانتل مإليت  النتي م  تي الاايكتس 
الةاييتتتتس الةتتتتةيد س وجامةتتتتس التتتتنو  الةاييتتتتس   ياامتتتتا س يلتتتتى مانيتتتتي الاضظاتتتتاع الةاييتتتتس 

 :يس التاليس والجضب
  مإلي  الني م التحاد الاغاب الةايي. 

  مإلي  التةاون لنو  الخييج الةايي. 

  مإلي  الي نو ااقتلاد س الةاييس. 

  اتحاد مإلال  النو  الي اء  ي مضظاس الاؤتاا اا المي. 

  ااتحاد البالاا ي اا ا لي. 

  يا امج المم الاتحنو ليتضايس. 
 

 :  فل اا تتاح
 

تتاح النو و  ي مبضى الاإلي  اليتضي ااتحاد  لنولس ااما اع الةاييس جام  فل ا 
ثتتم أييتت   تتا ا الةتتاي . وايتتتنأ الحفتتل يتتتالوو متت    تتاع التت كا الحكتتيم . الاتحتتنو 

يت   لالتحتاد النيط  ان ي  محان الناقي    اكم الفإلياو   ي ي الاإلي  الييى 
ح كياس  ايتي أياتا  التنو و  تا ا وأللى  ايه  ي  فل اا تتا  .ا تتاح أياا  النو و

التتتتي ا تتتت ي ا يالتا يتتتا   الةتتتاي النتتتيط نا تتتن يتتت   تتتيسان      يتتتان     تتتي  النولتتتس
يأي تتتاء الي تتتيد البالاا يتتتس الةاييتتتس الانتتتا كي   تتتي دو و مإليتتت  ااتحتتتاد   ميمتتتحاف أن 
اامتتتا اع الةاييتتتس الاتحتتتنو تتتتنيي دا اتتتاف يلتتتى التكامتتتل والتةتتتاون والت تتتام  متتت  مضسيتتت  

وين م  أهم ييامل التكامل والتةتاون  .تايط المس ياوايط الخيو والت ام  التي ةاويسال
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و تتي   ول تت ا اليتتن متت   تتل النمتتس الةااقيتتس يإلايتتا تتتناييات ا. لتتالا المتتس متتا  فةتت ا ت
ويلتتى   واليقتتيإ يلتتى جا تتا النتتةا الةااقتتي النتتلي   ملتتنمت ا يلغتتاء الةلييتتاع النوليتتس

وديتتا  تتايه يلتتى . النتتليلس  تتي يلغتتاء الةلييتتاع النوليتتس يض تتا  جا تتا الإلااهيا تتس الييبيتتس
ميقف يايي  ا م م  ا تااا  ا تال  ي اا يل لازا ع  بةا اليبضا يس والإليالن الةتي   

 . تى ال تةت تا ي اا يل يإ ادو المس الةاييس وقاا اع الناييس النوليس 
 

الث أوما  ا ا الةاي و ي  تلفيس الخالإ ما ي اان  ي  الإلز  ااما اتيس الن
 ي كياته أن دولس اامتا اع الةاييتس الاتحتنو ا سيلتا  تي مةالإلتس الختالإ مت  مياقتف 

يتتالا م متت  يتتنم ا تتتإلايس ي تتاان لإلايتتتا   الإليتتاو اا تتالميس واتبتتاع ال تتاليا الةتتيايس
واامتا اع ملتاو ييتى يتيدو الإلتز  . الإل يد والابادئ التتي جتاع مت  أتتااإ ين تنو 

 إلا أن تت ا ا الإل يد الةاييس لتن ك ي اان أن يالقات ا الةاييس  ي خسا  ول  ا. يلي ا 
 ..ما لم تضلا لاضس  الحيا  وتلف ما ااما اع تحا مظيس محكاس الةن  النوليس 

وأومتتا  تتا ا الةتتاي  تتي كياتتته متتاو و تفةيتتل دو  جامةتتس التتنو  الةاييتتس متت  ختتال  
 تتا دو اف أ تتيالف  تتي  تتل الخال تتاع ياتتل مؤ ةتتات ا   وييسا  تفةيتتلتإلن تتن ميناق تتا   و 

و  تا  تايه . والضزاياع الةاييس   وميقفتاف   اد تاف  تي النتؤون ااقتلتاد س وااجتااييتس 
 .يلاا  اللاس الخياو يإمفاء السايا النو   ييى اجتااياع اللاس الةاييس 

 
ك لك   ا  ا ا الةاي   ي  النولس ياتفاقياع التإلا و الحاو التي تاا متؤخااف 

يتتند متت  التتنو  الةاييتتس   ويبتتا يتت  المتتل  تتي يقامتتس الةتتيق الةاييتتس الانتتتاكس  تتي  ي يتت
 .أقاب أجل 

 
و تتي  اليمتتا  تتي ال امتتي الفيةتتسيضيس الاحتيتتس أومتتا  تتا ا الةتتاي أن ي تتاا يل 
تتتا ك كتتل أ تتكا  النتتاييس النوليتتس  تتي تةتتي س ق تتيس الةتتاب الولتتى وتةتتتةال جايتتا 

و ييتى . لتتل والتتنميا اخ تاع النتةا الفيةتسيضي ال يحس الفتاكس وتاا ي  يا تس ال
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البالاا تتاع الةاييتتس ي تتضاد هتت ه اا تفامتتس وي لتتاإ مظتتاها التسبيتتا متتا ي تتاا يل  تتي كتتل 
 .أ جاء اليت  الةايي  تى  لل النةا الفيةسيضي يلى  ليقه الاةيييس 

 
الف وأ ا   ا ا الةاي  تي ختتام كياتته يلتى أن دو  البالاا تاع الةاييتس  تيكين  تاي

الةاييتتتس وتتتتنييم التةتتتاون الاؤ ةتتتاتي يتتتي  ااتحتتتاد  –يةا تتتتم تةز تتتز الةالقتتتاع الةاييتتتس 
. البالاتتتا ي الةايتتتي والاؤ ةتتتاع الةاييتتتس ةاع اللتتتبغس الليميتتتس كااتحتتتاداع والضلايتتتاع 

ويبّتتا  تتايه يتت  المتتل  تتي تحي تتل ااتحتتاد ليلتتبا يالاا تتاف ياييتتاف وا تتناف    انتتل المتتس 
 .الةاييس يأ اها 

 
قبل ةلتك ا تتاا أي تاء مإليت  ااتحتاد يلتى كياتس النتةبس الا تيفس أللاهتا  تةادو و 

محاتتن خييفتتس يتت   بتتتي      تتي  الاإليتت  التتيتضي ااتحتتاد  التت     تتا يالبالاتتا يي  
 .الةاب الانا كي   ي أياا  دو و مإلي  ااتحاد وتاضى ل م يقامس تيبس  ي أيييبي 

 
و و  تتي يتتاوإ يالغتتس اللتتةييس ومتغيتتااع ثتتم أ تتا  الةتتين يتت   بتتتي  يلتتى ا ةلتتاد التتن

و تيه . متةا يس تنت نها الاضسلتس الةاييتس   متا قتاب ا ةلتاد متؤتاا اللاتس الةاييتس اللتادم 
تتسيا مةالإلس و ييالف   الةيا يس مض ا وااقتلاد س  الةين ي   بتي  أن الل ا ا الةاييس

لةايتتتي وي تتتي  جااييتتتس يةتتتبا تنتتتايه هتتت ه الل تتتا ا وو تتتنو تكتتتي   يضا تتتا الاإلتاتتتا ا
وأوما الةين ي   بتي  يأن ق ا ا ديم ا تفامس اللتني ومةتا نو . التحن اع الةالايس 

 تتةبضا الةايتتي  تتي  يةتتسي  متتن قتتيم اا تتتال   إلتتا أن تيمتتا  تتي قاتتس الولي تتاع   
تضتا  :يااما س يلى ق ا ا اا تتال  لاضتات  ياييتس كنيتاو ومض تا جتز  اامتا اع التنالث

وأومتا الةتين يت   بتتي  أ ته يتالا م مت  مةتايي . وأيي مي تى الكبام وتضا اللغام 
دولس ااما اع الةاييس الاتحنو لحل ه ه الل يس ينتى الةبل والي ا ل الةتيايس يال أن 
التةضا اا اا ي  ا  دون  ل الل تيس والي تي  يلتى  تيغس تةيتن الحلتيق النتاييس يلتى 

 .أ حاي ا 
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ختتام التتتي تتتؤ ق أمتضتتا الةاييتتس وتتسيتتا وأمتتاإ الةتتين يتت   بتتتي  أن متت  الل تتا ا ال
اتخاة ميقف محند ق يس الةليياع الإلااييس والحلا  الافتاو  ييتى كتل مت  الةتااق 

 .وليبيا 
 

و ي  التحيالع ااقتلاد س  ي الةالم أ ا  الةين يت   بتتي  يلتى أن تحا تا التإلتا و 
اع ال ا يس  تي مإلتا  الةالايس ويقامس التكتالع والتإلاةاع ااقتلاد س والةيلاس والتسي  

اايتتتالم وااتلتتتاالع  تتتيإ تاتتت  اقتلتتتاد اتضا الةاييتتتس ويتتتاقي الاإلتتتاالع ااجتااييتتتس 
والنلا يس   الما ال    حتم يييضا أن  كين ييتى أهبتس اا تتةناد لاياكبتس هت ه الظتاهاو 

 .متةيحي  ياا  ايك م    ا و ي الميس ويمكا اع وميا د اقتلاد س 
 

 تتي ختتتام كياتتته يتت  المتتل يختتاوا دو و مإليتت  ااتحتتاد وأيتتاب الةتتين يتت   بتتتي  
يآ اء مي نو ت لل اللتةيياع التتي تةتتا  مةتياو الةاتل الةايتي الانتتاك وتؤكتن أهايتس 

 .الت ام  الةايي 
 

وتحتتتنث  تتتي جيةتتتس اا تتتتتاح أ  تتتاف  تتتةادو الةتتتين يبتتتناللاد  يتتت   تتتالا     تتتي  
ي   الت   وجته  تي ةايتلاتا ي الالاإلي  النتةبي التيتضي الإلزا تا      تي  ااتحتاد البا 

مةت ل كياته التحيس واامتضان يلى  ا ا الةاي النتيط نا تن يت   تيسان      يتان   
كاتا .   ي  دولس ااما اع الةاييس الاتحتنو ييتى  يا تته الةتاميس لياتا  دو و ااتحتاد 

وجتتته النتتتكا والتلتتتن ا يلتتتى  تتتةادو ال  محاتتتن يتتت  خييفتتتس الحبتتتتي      تتتي  الاإليتتت  
ييتتى متتا يتت ليه متت  ج تتن   ويلتتى أي تتاء النتتةبس البالاا يتتس ااما اتيتتس  ضي ااتحتتاد التتيت

 .ويضا س لتي يا أ  ل الناو  ا إلاح أياا  النو و 
 

  ا الةين ي   الا  ي ينا س كياته يانا كس النةبس الةتيدا يس  تي أياتا  هت ه و 
البحا ضيس يضإلاح اا تفتاء النو و يةن ييدو الحياو البالاا يس يلى الةيدان   وهضأ النةبس 

وأومتا الةتين يتت   تالا يةتن ةلتتك أن الةتام الاامتي قتتن .  تي  مينتاق الةاتل التتيتضي 
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 اتتل يلتتى البالاتتا يي  الةتتاب البنتتا ا الاتانيتتس يا تلتتا  لبضتتان ييتتى الةتتنوان اا تتاا ييي 
. وي  امه ييى اا ةحاب م  الإلضيب اليبضا ي تحا ماياع الالاومتس اليتضيتس البا تيس 

اا  ال الةام الاامي ل م مةؤولياع جةاماف تتةي  يتنيم اا تفامتس النتةبيس البا تيس ك
 ي  يةسي  الاحتيتس   والتي كا ا الناا و التي  إلاع الغ ا الاكبتيع  تي النتا ع 
الفيةسيضي ييى الةيا اع والااا  تاع اا تاا يييس الي نتيس متن النتةا الفيةتسيضي 

. 
 

والت    لال تفامتس تحاد البالاتا ي الةايتي دياتاف وا تةا  الةين ي   الا تحاك اا
تانتتل  تتي يلتتن دو تتتي  تتتا  تي  لاإليتت  ااتحتتاد واا تتتفادو متت  الضتتنواع والاتتؤتاااع 

وي  تتتا  و تتتن     الختتتاوا يلتتتاا اع مؤ تتتنو و ااقييايتتتس والنوليتتتس لستتتاح الل تتتا ا الةاييتتتس
ييتتتتس لنتتتتاح اليمتتتتا يالاتتتتا يي  للتلتتتتا  يالبالاتتتتان الو ويتتتتي ويةتتتتك البالاا تتتتاع الو و 

  واليمتتتا اللتتتةا لينتتتةا اال تتتتال الاأ تتتاو  لينتتتةا الةايتتتي الفيةتتتسيضي  تتتي يتتتل 
الةااقتتي تحتتا الحلتتا    وتحةتتي  الو وييتتي  يالتتنو  التت    إلتتا أن  يةبتتيه  تتي هتت ا 

 .الاإلا  
 

و ي  اليما  تي ال امتي الفيةتسيضيس الاحتيتس يةتن التحتيالع الخيتاو  تي ي تاا يل 
أن ه ه التحيالع الخسياو  إلا أن تياجه ياياقتف ويجتااءاع أوما الةين ي   الا 

ياييس و ا مس   ل ه يالنا  ما  تحل  االتفاإ  ي  الل يس الفيةسيضيس وتتأكن و نو 
ى اللتتتف الةايتتتي يالتتتنا  متتتا  تتتتم قستتتا السا تتت  ييتتتى التستتتاإ اا تتتاا ييي   و حتتتتم ييتتت

 تتات ا اللتتني   و تت  يحلتتيق  تتةا  يةتتسي   تتي يقامتتس النولتتس ويا االيتتتااإ ي تتاا يل
  و تت   1967 تتي  س النتتليلس  تتي ا تتتاجاع الإلتتيالن لغا تتس  تتنود الاايتتا متت   ز تتاان 

 .لبضان النلي   ي ا تةادو ما يلي م  أ اميه تحا اا تال  
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ا تتتتااا  الحلتتتا   متتت  ويبّتتتا الةتتتين يتتت   تتتالا أ  تتتاف يتتت  قيتتت  البالاتتتا يي  الةتتتاب
ى الاتتنن الةااقيتتس   ويتت  التضن تتن الافتتاو  ييتتى الةتتااق ويتتيدو ياييتتاع الللتتف ييتت

 .البا سا ي الخيا  –يالةنوان الما كي 
 

ية  ؤكتتن وقي تته يلتتى جا تتا الةتتااق وتاةتتكه  االتحتتاد وأومتتا الةتتين يتت   تتالا أن 
 إ ه  ؤكن يالالايل مةا نته التامس لةيادو دولس الكي ا وو تنو   يةيادته وو نو أ اميه

جايتتتا الايفتتتاع الاؤ تتتفس الضاجاتتتس يتتت   تتتاب أ امتتتي ا   و تتتنيي يلتتتى اا تتتااع يإقفتتتا  
 . الخييج   ياا  ي ا ميف ال ام والافليد   

 
وأياب أ  اف ي  الت ام  ما دولس ااما اع الةاييتس الاتحتنو  تي ج يدهتا ال تتةادو 
 ليق تتا الانتتاويس  تتي الإلتتز  التتنالث   وديتتا ي تتاان يلتتى ماايتتاو قيايتتن  ةتت  الإلتتيا  

 .ع و ل الخال اع و لاف للياين اللا ين النولي وتاجيا مضس  الحيا  والافاوما
 

كاتتتا أكتتتن ت تتتام  ااتحتتتاد البالاتتتا ي متتتا الإلااهيا تتتس الةاييتتتس الييبيتتتس وتالتتتا يا تتتا 
 .الحلا    ا ياف ي   ةب ا 

 
ويّبا الةتين يت   تالا يت  اا تيتاح لضتتا ج اللاتس الةاييتس السا  تس  تي اللتاهاو وأيتاب 

اان اللادمس  ي مةتيم تسيةاع النةيب الةاييتس أن تكين قاا اع قاس ي  ي ي  المل
 .السامحس يلى تحلي  الالالحس وتاقيس الت ام  يي  الةاب 

 
و تتتي  النيييما تتتيس البالاا يتتتس أومتتتا الةتتتين يتتت   تتتالا أ  تتتا أ تتتبحا و تتتييس  اجةتتتس 

مض تتا تتيقتتف ييتتى  يييتتس  اال تتتفادووأن   ليتلا تتا يتتي  النتتةيب والتتن اع يتت  ق تتا اها
ول  ا أيا  . ليا ا ما البالاا اع اليتضيس وييى قن تضا ييى تي ين كياتضا الاوايط التي  

 .ااتحاد أهايس ليحيا  ما ال يئاع البالاا يس الاختيفس 
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و ي ختام كياته  يه الةين ي   الا يالبضيد الان جس  ي جنو  أياا  دو و مإلي  
تاخك التنو و يت  مياقتف مؤكناف أهايت ا وتاايس ا   مةاياف يت  المتل  تي أن تت االتحاد 

 . حي المام  االتحاد ا مةياو دجينو تة م  ي 
 

 : يقاا  جنو  الياا 
 

و ي جيةس الةاتل الولتى التتي يلتنها مإليت  ااتحتاد تتم يقتاا  جتنو  الياتا  الت   
 :ت ا  البضيد اآلتيس 

 .يقاا  جنو  الياا   .1
 .ةس والنالثي  تلا ا المي  الةام  ي  أ نسس االتحاد مض  النو و الخام .4
دو  البالاا يي  الةاب  ي ديم ا تفامس اللني ومةتا نو كفتاح النتةا الةايتي   .3

 .الفيةسيضي  تى الضلا 
دو  البالاا يي   ي  ل الخال اع والضزاياع يي  النو  يالساق الةيايس   و لاف  .2

 .لابنأ  ة  الإليا  ومبادئ اللا ين النولي 
الةاييتتس  و تتتنييم التةتتاون الاؤ ةتتاتي يتتي   –تةز تتز الةالقتتاع البالاا يتتس الةاييتتس  .5

 .االتحاد البالاا ي الةايي والاؤ ةاع الةاييس الانتاكس الخام
 . الةيق الةاييس الانتاكس .6
 . تضةي  التنا ا وتي ينه  ي اليت  الةايي .7
 :الحيا  ما يالاا اع الةالم  .8

  الو يي  –الحيا  البالاا ي الةايي. 
  اا ا لي  –الحيا  البالاا ي الةايي. 
  الحيا  ما يالاا اع أما كا الالتيضيس. 
 ( :ها ا ا ) الاؤتاا الخام  يةن الاا س لالتحاد البالاا ي النولي  .9

  د ا س يمكا يس يد اا يضن يما ي  ي جنو  أياا  الاؤتاا. 
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  تي ين الاياقف الةاييس م  النييو يلى ي ناء جاةيس يالاا يس لنو   تي  البحتا
 .الييك الاتي ط 

  التةتتتن الع الازمتتتا يدخال تتتا ييتتتى الضظتتتام ال ا تتتي والال حتتتس الناخييتتتس لالتحتتتاد
 (.تي ين ميقف الاإلاييس الةاييس م  ه ه التةن الع الالتا س )

 . 4001خسس يال االتحاد لةام  .10
 : النؤون الااليس  .11

  وتلا ا مفتش الحةاياع  4000الحةاب الختامي لةام. 
  4001ميزا يس االتحاد لةام . 
 4004ع  ي  ميزا يس االتحاد لةام تلن اا . 
 .الالا الإلن ن لالتحاد البالاا ي الةايي  .14
 

ويةن يقاا  جنو  الياا  ا تاا الاإلي  يلى تلا ا ي  أ نسس الما س الةامس للتحتاد 
ختتتال  الفتتتتاو متتتا يتتتي  دو تتتتي مإليتتت  ااتحتتتاد الةتتتاد تي  الخامةتتتس والنالثتتتي  والنامضتتتس 

ووا   الاإلي  ييى . ن   يي كيا   المي  الةام للتحاد والنالثي  قنمه الةين  ي  ال
 .التلا ا 

  ثم أيي    ي  الاإلي  ي  تنكيل لإلضتي  لاضاقنتس يضتيد جتنو  الياتا  الاختيفتس 
 :هاا 

 7   5   2   3وُأ ييا يلي ا البضتيد :  لإلضس الل ا ا الةيا يس والةالقاع البالاا يس -
 .جنو  أياا  النو و  م  9   8  

متت  جتتنو   14   11   10وُأ ييتتا يلي تتا البضتتيد :  ضتتس الل تتا ا الااليتتس والخستتسلإل -
 .الياا  

 
 6التي  تضاقش البضن  اجتااع ال يئس البالاا يس ليةيق الةاييس الانتاكسكاا أيي  ي  

ليتبا تتتي  تتي يةتتتك الل تتتا ا  اجتاتتاع لإلضتتتس  تتتؤون الاتتاأوويتتت  . متت  جتتتنو  الياتتا  
 .ع الةايياع خال  الةضس الفا تس وخال  الفتاو الالبيس الاتةيلس يأ نسس البالاا يا
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 .ك لك أيي  ي  تنكيل لإلضس  يا س 

 
و تتي جيةتتاع الةاتتل التاليتتس ا تتتاا الاإليتت  يلتتى كياتتاع الةتتادو    تتاء البالاا تتاع 
و   تتاء الي تتيد  تتي  مختيتتف الل تتا ا الان جتتس  تتي جتتنو  الياتتا    ال تتياا اليمتتا 

س البا تيس  تي  يةتسي  الاحتيتس ودو  البالاتا يي   تي  تل الةايي يلي و يامتس واا تفامت
 .الط ... الةاييس  –الخال اع وتةز ز الةالقاع البالاا يس الةاييس 

 
وقتتتن يلتتتنع اليإلتتتان اجتاايات تتتا ود  تتتا التي تتتياع وااقتاا تتتاع الاتةيلتتتس يبضتتتيد 

ه ايتاتتاداف ييتتى متتا و د  تتي كياتتاع الةتتادو    تتاء النتتةا ومتتا ت تتاضت  جتتنو  الياتتا 
ثم اتخ ع منتا  ا اللتاا اع التتي . أو اق الةال الالنمس م  مختيف النةا النليلس 

 .ياما ييى مإلي  ااتحاد  ي جيةته الختاميس  أقاها 
 

و ياتتتا  يتتتي الضلتتتي  الكاميتتتس للتتتاا اع التتتنو و النامضتتتس والنالثتتتي  لاإليتتت  ااتحتتتاد 
 :البالاا ي الةايي 

 
الةتاي النتيط نا تن يت   تيسان      يتان    ايتبا  الكياتس التتي وج  تا  تا ا - أوالف 

  ي  دولس ااما اع الةاييس الاتحنو النليلس    تي  فتل ا تتتاح دو و الاإليت    كياتس 
 .تيجي يس ووثيلس أ ا يس م  وثا   النو و النامضس والنالثي  لاإلي  ااتحاد 

 
 :اللاا اع الةيا يس   - ثا ياف 

 
  ي  الت ام  الةايي
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 : الاا ي الةاييمإلي  ااتحاد الب
 

 ؤكن جايا اللاا اع اللاد و ي  مإلال  ااتحاد البالاتا ي الةايتي   ومؤتاااتته  (1
 .الةايلس الاتةيلس يالت ام  الةايي 

 ؤكن أن البينان الةاييس   تاا  الياف  ي ياوإ يالغتس النقتس  والخستي و   وتياجته  (4
حتتتن اع تحتتتن اع جن تتتس تةتتتت نإ وجيدهتتتا وملتتتياها   وأن هتتت ه الظتتتاوإ والت

تةتنيي ي ياء الت ام  الةايي وتةز زه   يايتبا ه يتا اف يامتاف ليتةامتل يتي  التنو  
الةاييتتتس   وو تتتييس لتي يتتتن تاقات تتتا   ويمكا ات تتتا   و اا تتتس ملتتتالح ا الانتتتتاكس 
الاتانيس  ي الحفتا  ييتى أمض تا اللتيمي   وتتي يا مليمتاع التضايتس ااقتلتاد س   

 .ةز ز مكا ت ا النوليس وماان ا تلاا ها الناخيي   وت

 ام أن الخسيو الولتى  حتي تةز تز الت تام  الةايتي تتانتل  تي الةاتل الإلتاد مت   (3
أجل تخسي الخال اع الةاييس   وتحلي  الالتالحس النتاميس يتي  البيتنان الةاييتس 
  وومتتتا  ليتتتس تةتتتالج الخال تتتاع الةاييتتتس مةتتتتلبالف  تتتي يتتتتا  الإلامةتتتس الةاييتتتس   

 .الةن  الةاييس  واا ااع يتنكيل محكاس

 ةتتاب يتت  تلتتن اه الكبيتتا ال ةلتتاد متتؤتاا اللاتتس الستتا ئ ينتتأن اا تفامتتس البا تتيس  (2
لينةا الةايي الفيةتسيضي   و ُتنا  اللتاا اع اللتاد و يت  هت ه اللاتس مت  أجتل 

 . ةس مؤتاا اللاس الةاييس أديم اا تفامس   وم

تحتن  الةتتالم   حتي ييتى تإلضيتن جايتا الساقتاع واامكا تاع الةاييتس لاياج تس (5
 ي ه ه الاا يس اللةبس   وديم اا تفامس الفيةتسيضيس يكتل اامكا تاع الااد تس  
والاةضي تس   والةال ييى تضفيت  ملتا اع متؤتاا اللاتس الةاييتس السا  تس  تي اللتاهاو 

 .يخلي  اا تفامس 

 ضا تتن اللاتتس الةاييتتس اللادمتتس ومتتا ا تتتااتيإليس وامتتحس لاةتتتلبل التفتتاو  متتا  (6
  و لتتتاف  1967ال امتتتي الةاييتتتس الاحتيتتتس  تتتي يتتتام متتت  أجتتتل تحا تتتا ي تتتاا يل 

 . 245و  338   424   192   454للاا اع المم الاتحنو 
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 تتنيي يلتتى ييتتالن  تتيم ا ةلتتاد اللاتتس الةاييتتس  تتي ياتتان  يمتتاف ليت تتام  الةايتتي متتا  (7
 .ا تفامس النةا الةايي الفيةسيضي وتأكين ياويس اللني النا ف 

اييتتس ييتتى ااهتاتتام الإلتتاد يايمتتيع يقامتتس الةتتيق الةاييتتس  حتتي الحكيمتتاع الة (8
الانتتتاكس ومتتا  تةيتت  ي تتا   خا تتس ميمتتيع مضسلتتس التإلتتا و الحتتاو الةاييتتس وتتتي يا 

 .جايا التة يالع ا إلاح ه ه الا اس الليميس يالغس الهايس 

 تتنيي يلتتى تةز تتز دو  جامةتتس التتنو  الةاييتتس   وتستتي ا ميناق تتا   وتحةتتي  ياتتل  (9
تحةي  يال مؤ ةاع الةال الةايي الانتاك ياا يلى  ك لك نيي    و أج زت ا 

 كفتتتل تضنتتتيط دو هتتتا ون تتتادو  ةاليت تتتا  لتحليتتت  الالتتتيحس الةاييتتتس الانتتتتاكس   
 .ومةالإلس النماع يكفاءو  وي إلاد  ليس ما س لتحلي  ه ه الغا س 

  حي   ا س ااتحتاد البالاتا ي الةايتي   وأما تته الةامتس ييتى متايةتس تضفيت  (10
قتتتاا  الاتتتؤتاا التا تتتا للتحتتتاد    ياتتتا  تةيتتت  ياتختتتاة ااجتتتااءاع والابتتتاد اع 
الةيا تتيس والتنتتا ةيس الااميتتس يلتتى يقامتتس البالاتتان الةايتتي الاي تتن وتتتي يا جايتتا 
مليمتتاع يقامتتس هتت ا البالاتتان ييتتى أ تت  واقةيتتس متيضتتس   وييسا تته الاكا تتس التتتي 

 . ةتحل ا كاؤ ةس تنا ةيس منتاكس لييت  الةايي 

تفةيتتل مينتتاق النتتاإ الةايتتي ياتتا   تتا  التي تتل يلتتى مبتتادئ  تتنيي يلتتى  (11
ميزمتتتس ليةاتتتل الةايتتتي الانتتتتاك أها تتتا ا تتتتاام ا تتتتلال  التتتنو  الةاييتتتس و تتتالمس 
أ امتتتي ا و تتتيادت ا ييتتتى ثاوات تتتا ويتتتنم التتتتنخل  تتتي  تتتؤو  ا الناخييتتتس وتةتتتي س 

 ن ن يا تخنام ا الاضانياع يالساق الةيايس واامتضاع ي  ا تخنام الليو أو الت
. 

ومتتا التنتتا ةاع الالنمتس لتتنيم الحا تتاع الةامتتس وتي تتية ا    حتي ييتتى  (14
و اا تتس  لتتيق اا ةتتان وتا تتيط الن الااتيتتس  تتي التتيت  الةايتتي   يايتبتتا  ةلتتك  
كيه  اتاف ال  ضى يضه لتةبئتس الإلاتاهيا الةاييتس وا تض امت ا ليتن اع يت   ليق تا 

 .وي ااك ا  ي  اا س الت ام  الةايي 

 
  ي   يةسي 
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 مإلي  ااتحاد البالاا ي الةايي

 ؤكن جايا اللاا اع النوليس الاتةيلس يالل يس الفيةسيضيس وييمتا من ضتس اللتني  (1
 278واللتتاا   338   424النتتا ف   ال تتياا قتتاا اع مإليتت  المتت  التتنولي 

 .  و نيي يلى تضفي ها  192وقاا  الإلاةيس الةامس لألمم الاتحنو  قم 
جايا دو اع مإلال  ااتحاد البالاا ي الةايي ومؤتاااته   ال ياا  ؤكن قاا اع  (4

وقتاا اع ( 4000 – باا تا / تبا  –الإلزا تا )قاا اع الاؤتاا التا تا للتحتاد 
والنو و الةتايةس   النو و الةاد س والنالثي  السا  س لاإلي  ااتحاد  ي  يي ي ك

اءاع الالنمتتس ليمتتة ا والنالثتتي  السا  تتس  تتي جاكاتتتا   و تتنيي يلتتى اتختتاة ااجتتا 
 .ميميع التضفي  

 يجتتته الاإليتتت  تحيتتتس يجتتتال  ويكبتتتا  يلتتتى ا تفامتتتس القلتتتى الابتتتا ك   و حيتتتي  (3
 تتتايد النتتتةا الفيةتتتسيضي و  تتتاله البا تتتل د ايتتتاف يتتت  تاايتتته التتتيتضي الالتتتني 

  و ليقتتته اليتضيتتتس الانتتتاويس الاغتلتتتبس   و تتتتا م ييتتتى أ واح  تتت نا ه اليتتتاا 
اضامتتييه الإلا تتى والفتتاا اللا تتا ال تتااه ومةتلييتته  تتي و تاضتتى النتتفاء الةاجتتل ل

 . إلين اا تال  اا اا ييي البغيك 
 ةتتتضكا الاإليتت  الياتتا  الي نتتيس التتتي تاتكب تتا قتتياع اا تتتال  اا تتاا ييي  (2

متتن أيضتتاء النتتةا الفيةتتسيضي متت  تلتيتتل و لتتا  وي تتالق   وقلتتف ا لأل يتتاء 
وتاو ة تتا لياتتياتضي  الةتتز  متت  الةتتكضيس وتتتنمياها لياضتتان  ييتتى   وي  تتاكضي ا 

 يي  وأتفا  و ةاء   وا تيال ا ليفةالياع اليتضيتس   وتإلا ف تا لأل امتي وقية تا 
لأل تتتتإلا  وتتتتتنمياها لياضنتتتتآع اللتتتتضاييس وااقتلتتتتاد س والبضتتتتى التحتيتتتتس ي تتتتنإ 
يخ اع النةا الفيةسيضي ويجبا ه ييتى اا تةتالم لنتاو  اا تتال  وجباوتته 

. 

 و ا تةاا  ي اا يل لأل تيحس الاحامتس دوليتاف مت   تاناع  ضبه الاإلي  يلى خسي  (5
م متتؤخااف  تتي تلتتن  قيات تتا ليضتتاء  تتامس وةختتا ا  تتن نو اا نتتسا    كاتتا تبتتنّ 

النتتتةا الفيةتتتسيضي الاضتتتتفك   و تتتنيي المتتتم الاتحتتتنو والاضظاتتتاع اليتضيتتتس 
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 اتخاة ااجااءاع الةلاييس الاضا بس لانل ه ه الحاالعيلى والنوليس ةاع الليس 
. 

 سالا الاإلي  يتنكيل محاكم دوليس تحل   ي الإلاا م واا ت اكاع الخسيتاو  (6
التي تاا   ا قياع اا تال  اا اا ييي وقسةان الاةتيتضي  من أيضاء النةا 
الفيةتتسيضي ومةاقبتتس متت  تنبتتا يدا تتته  تتي ا تكتتاب تيتتك الإلتتاا م تبلتتاف ل كتتام 

 .اللا ين النولي ومياثي   ليق اا ةان 

إليتت  الاإلتاتتا التتنولي يلتتى تتتأمي   اا تتس دوليتتس لينتتةا الفيةتتسيضي  تتنيي الا (7
التت    تةتتا  أيضتتا ه ل تتن أ تتياع التضكيتتل واامتتس اد ييتتى  تتن قتتياع اا تتتال  

 .اا اا ييي وقسةان الاةتيتضي  والةضلا ي  والاتةلبي  

 ةتضكا الاإلي  تةسيل الحكيمس اا اا يييس وقيات تا الاحتيتس ليحيتاو البالاا يتس  (8
الفيةتسيضيي  مت  ماا  تس  ل تم  تي البالاتا يي  ل امي الفيةتسيضيس ياضة تا  ي ا

 ا س التحاك واا تلا  ماا  حتي  دون تاكتض م مت  يلتن جيةتاع ل تم مكتايتس 
و ضتتند ينتتكل ختتا  يتتا ك  تتيساع اا تتتال  اا تتاا ييي الةتتتااح . ابالضلتت

لتتتا ي لاةتالي   تي  الاإليت  التيتضي الفيةتتسيضي مغتاد و ال امتي الفيةتسيضيس 
لاإليتتتت  ( 38)الي تتتن البالاتتتا ي الفيةتتتتسيضي الانتتتا ك  تتتتي أياتتتا  التتتتنو و التتتت 

ااتحتتاد البالاتتا ي الةايتتي   يمتتا س يلتتى يةتتك التتزمالء اآلختتا   أي تتاء الي تتن   
و ستتتالبين ااتحتتتاد البالاتتتا ي التتتنولي والاإلتتتال  البالاا يتتتس اليتضيتتتس وااقييايتتتس 

اا تتتتاا يييس التةةتتتتفيس التتتتتي  التتتتتنايياتيتتتتك الةاتتتتل الإلتتتتاد ال تتتتتضكا  وييستتتتا  ي
 .تةت نإ تةسيل الحياو البالاا يس الفيةسيضيس 

 ؤكتتتن الاإليتتت  أن اللتتتني الةاييتتتس يحتتتنودها الاةاو تتتس قبتتتل الاايتتتا متتت   ز تتتاان  (9
ويإلايا أ يا  ا وأماكض ا الالن س م  ي تالميس ومةتيحيس جتزء ال  تإلتزأ  1967

يتتى تيتتك ال امتتي و لتتاف متت  ال امتتي الةاييتتس الاحتيتتس  ضسبتت  ييي تتا متتا  ضسبتت  ي
 .للاا اع الناييس النوليس ةاع الليس 

 ؤكتتتن الاإليتتت  أن ا  اتتتاك ي تتتاا يل و كيمات تتتا الاتةاقبتتتس  تتتي ياييتتتاع  (10
ملاد و ال امي الفيةتسيضيس وي نتاء الاةتتيتضاع هتي اليجته الينتا لل تتال  
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واللتتتتي و الحليليتتتتس التتتتتي تةكتتتت  التاتتتتاع اا تتتتاا يييس ال اد تتتتس يلتتتتى ا تتتتتكاا  
ها   و نيي الاإلتاا النولي وقتياه  نلاي ا لأل امي الةاييس الفيةسيضيس وت ي ا ت

ل تتتغط ييتتتى ي تتتاا يل ويجبا هتتتا ييتتتى االتتتتزام يلتتتاا اع النتتتاييس يلتتتى االفاييتتتس 
النوليتتس وااتفاقتتاع الايقةتتس والتيقتتف يتت  يضتتاء أ تتس مةتتتيتضاع جن تتنو وتفكيتتك 

 .اللا م مض ا 

ي  يالةيدو يلى د ا هم والتةي ك  ؤكن الاإلي      الالجئي  الفيةسيضي (11
  و تتا ك أ  ( 192)يتت  خةتتا اهم ومةا تتات م تبلتتاف للتتاا  المتتم الاتحتتنو  قتتم 

 . ن ي أو محاولس لتيتيض م خا ا وتض م 

 نتتين الاإليتت  يلتتاا  متتؤتاا اللاتتس الةاييتتس السا  تتس  تتي اللتتاهاو  تتي  تت ا  (14
لتتتتتني   اللامتتتتتي يإ نتتتتتاء  تتتتتضنوق ا تفامتتتتتس ال 4000تنتتتتتا   الو  -أكتتتتتييا

و تتتتنيي الحكيمتتتتاع الةا بتتتتس يلتتتتى الةاتتتتل يةتتتتايس و ةاليتتتتس . و تتتتضنوق القلتتتتى 
 .ا لا  النيم يلى النةا الةايي الفيةسيضي ييى وجه الةايس 

 ضا تتتن الاإليتتت  الحكيمتتتاع الةاييتتتس اا تتتااع  تتتي تضفيتتت  قتتتاا اع اللاتتتس  (13
اتتا  ةتتزن يالةاييتتس الخيتتاو الخا تتس يتتنيم النتتةا الفيةتتسيضي وا تفامتتته الابا كتتس 

م   ايده و ةتاينه  تي ي نتا  الاخسستاع اا تاا يييس الةنوا يتس ال اد تس يلتى 
ت ي تتن أ متته و تتيبه  ليقتته الانتتاويس الاتانيتتس  تتي الةتتيادو واا تتتلال  ويقامتتس 

 .دولته الاةتليس ويا ات ا اللني الةاييس ييى تاايه اليتضي 

 تتتتنيي الاإليتتتت  الحكيمتتتتاع الةاييتتتتس والنتتتتةيب الةاييتتتتس قاتبتتتتس يإلايتتتتا  (12
يلتى يي تا  جايتا   م   ياييس و زييتس و لاييتس واجتااييتس   ح ا وقياها الفاييس اا

أ كا  النيم والاةا نو وتلن م جايا أ ياع الاةاينو يلى النةا الفيةسيضي 
و يسته اليتضيس يليادو مضظاس التحا ا الفيةسيضيس تةز زاف للايده وتاكيضاف لته مت  

 .يضاء مإلتاةه ودولته الاةتليس 

إليتت  النتتةا البالاا يتتس الةاييتتس يلتتى الابتتاد و يتنتتكيل لإلتتان  تتنيي الا (15
 . ةبيس لإلاا التباياع ييى الاةتيم النةبي الةايي للالا اا تفامس 
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 حتتتتي الاإليتتتت  الحكيمتتتتاع الةاييتتتتس ييتتتتى الةتتتتااح يا تتتتتيااد الاضتتتتتج  (16
الفيةتتسيضي و  تتا جايتتا الليتتيد التتتي تةاقتتل و تتيله يلتتى ال تتياق الةاييتتس   و لتتاف 

 .الةاييس  للاا  اللاس

 تتتنيي الاإليتتت  الاإلتاتتتا التتتنولي وخا تتتس  كيمتتتس اليال تتتاع الاتحتتتنو  (17
الما كيتس   يلتى الةاتل الإلتاد لتضفيت  قتاا اع النتاييس النوليتس الاتةيلتس ياللتااع 

اا تتاا ييي والتخيتتي يتت   يا تتس الاةتتا يا الازدوجتتس  تتي التةامتتل متتا  –الةايتتي 
لاإلي  يدا تته لايقتف الكتي إلاي وي  ا اللند  ةي  ا. الل ا ا الةاييس الةادلس 

الما كي ال   ُ حّال النةا الفيةسيضي الاةتؤوليس يت  الةضتف التنمي  الت   
 . إلا   ي ال امي الفيةسيضيس الاحتيس 

 

  ي  لبضان
 

 :البالاا ي الةايي  االتحادمإلي  
ية  تت كا يتتاللاا اع اللتتاد و يتت  ااتحتتاد البالاتتا ي الةايتتي  تتي دو اتتته الةتتايلس  تتي     

 35اللتتتتاد  يتتتت  الاتتتتؤتاا التا تتتتا والتتتتنو و ا  ( 12)لبضتتتتتان   وخلي تتتتا اللتتتتاا   قتتتتم 
   م 44/4/4000 – 19 ي الإلزا ا  لالتحاد
 : تإ ته 
 تيجه يتحيس يكبا  وتلن ا ليالاومس اليبضا يس ييى ي إلانهتا التتا  خي يتن ا قتياع  (1

 .س اا تال  اا اا ييي ي  أجزاء أ ا يس م  ال امي اليبضا يس الاحتي

 ن   ي تااا  اا تال  اا اا ييي لازا ع  بةا اليبضا يس ولاةا اع مت  أ امتي  (4
  و ؤكتن ( م1978) 245يينو كفا ييا خال ا للاا  مإلي  المت  التنولي  قتم 

  ياتتا  ي تتا الالاومتتس الاةتتيحس   تت  لبضتتان الانتتاوع  تتي ي تتتخنام كتتل الي تتا ل
اإلتاتا التنولي ماتنال يتالمم ا تاجاع ما تبلتى مت  أ امتيه الاحتيتس   و تنيي ال

 . 245الاتحنو يلى ال غط ييى ي اا يل ا تكاا  تضفي  اللاا  
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 ت اكتتتا  تتتا خا لابتتتادئ ا نتتتإلا اايتتتتناءاع اا تتتاا يييس ييتتتى لبضتتتان   يإيتبا هتتتا  (3
 تتتا  يلييتتتاع ييتتتى يلتتتى اللتتتا ين التتتنولي واا ةتتتا ي   و تتتنيي الاإلتاتتتا التتتنولي 

 . إ تنضاء ال  سب  يييه اللاا اع النوليس ي اا يل  ويلى التيقف ي  مةاميت ا ك

 يجه التحيس وااكبا  يلى الاها   اليبضا يي  الاحتإلز    ي  إلين اا تال   تي  (2
أو اق " يةتتتسي  الاحتيتتتس   و تتتن   قتتتاا  الاحكاتتتس اا تتتاا يييس الةييتتتا ييتبتتتا هم 

و سالتتا يتتاا ااا يتتض م  تتي ا   كاتتا  سالتتا يكنتتف ملتتيا الةنتتااع   "مةتتاومس
يبضتتتا يي  التتت     لتتتنوا ييتتتان  تتتتاو اا تتتتال  اا تتتاا ييي ليبضتتتان يتتتي  الةتتتام متتت  ال
 . م 4000م والةام 1984

 سيتتا يلتتى التتنو  الةاييتتس   اا فتتاء يإلتزامات تتا الااليتتس الالتتا و ليبضتتان  تتي اللاتتم  (5
الةاييس و ي مؤتاا ون اء الخا جيس ال   ي ةلتن  تي ييتاوع يتتا  ط الحتاد  ينتا 

  ختتال  ثالثتتس  تت ي  متت  أجتتل ييتتادو يياتتا  الاضتتات   4000( متتا ي) ةا  متت  
الاحتتتا و واللتتتام الا نمتتتس   و حتتتي كتتتل ييتتتن يايتتتي قتتتاد  ييتتتى االتتتتزام يتضفيتتت  
منتتاوع ي اتتا ي  تتي الإلضتتيب والبلتتاع الغايتتي   و نتتكا يةتتك الابتتاد اع الةاييتتس 

 .التي تاا  ي ه ا الاإلا  

 –ليالتتيحس اليبضا يتتس   تتنيم و ؤ تتن تتتالنم الاةتتا    اليبضتتا ي والةتتي     خنمتتس (6
الةي  س والةاييس الانتاكس   والتي تةتتان متا ت تا وا تباتات تا مت  جت و  تا  خيتس 

 .وجغاا يس واقتلاد س وثلا يس وينا س 

 لتتا  تنتتكيل لإلضتتس متت  كبتتا  الحلتتيقيي  الةتتاب   ايتتناد ميتتف مإلامتتي الحتتاب  (7
يحتت  اليبضتتا يي   اا تتاا يييي  التت    ا تكبتتيا مإلتتز و قا تتا و تتا ا الاإلتتان  الختتام

والةتتتاب  تتتي  يةتتتسي  و تتتي  س وملتتتا وال دن   وا تتتتخنميا قتتت ا ف اليي ا يتتتيم 
الاةتضف  م  أجل تلن ا م يلى الاحاكاس أمام محكاس دوليس   ويجبا  ي تاا يل 
ييتتتى تلتتتن م تةي  تتتاع يتتت  المتتتاا  البنتتتا س والااد تتتس الضاتإلتتتس يتتت  يتتتنوا  ا 

 .لةضياع الاتااد  ييى لبضان   وا تالل ا أ اميه 

 ؤكتتتن  تتت  الةتتتيدو لالجئتتتي  الفيةتتتسيضيي  يلتتتى د تتتا هم و  تتتك تتتتيتيض م ختتتا ا  (8
 يةتسي    و حت   متت  أن يتنم  تتل ق تيس الالجئتي  الفيةتتسيضيي  الالياتي   تتي 
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لبضتان ييتتى قايتتنو يتتيدت م يلتتى د تتا هم    بلتتي هتت ه الل تتيس يانايتتس قضبيتتس ميقيتتتس 
الةتتالم الةتتاد  والنتتامل  تتي ت تتند المتت  واا تتتلاا   تتي لبضتتان   وتةيتت  تحليتت  

 .الاضسلس 

تفةيل يال اليإلضس البالاا يس الةاييس لكنف الإلاا م اا اا يييس متن   حي ييى (9
الاتتن يي  الةتتاب يا ا تتس   تتي  مإليتت  الضتتياب اليبضتتا ي   وتي تتيا يتا هتتا لت تتم 
 خلياع تانل مؤ ةاع الاأ  الةام الةايي النلا يتس واايالميتس   و خلتياع 

 .يس و خلياع  ن لس ليةاب يالاا يس دول

 

  ي  الت ام  ما  ي  ا
 

وقتتتاا اع الإلاةيتتتس  338و  424التأكيتتتن ييتتتى تضفيتتت  قتتتاا اع مإليتتت  المتتت   (1
الةامتتتس ةاع اللتتتيس التتتتي ت تتتا  ا ةتتتحاب ي تتتاا يل متتت  كا تتتس ال امتتتي الةاييتتتس 

ياا  ي ا كامل الإليالن الةتي   الاحتتل  تتى ختط الاايتا مت   ز تاان   الاحتيس
 . 1967يام 

الت ام  ما  ي  س ومةا نت ا  ي ا تةادو كامل الإليالن الةتي   الاحتتل و لتاف  (4
 .للاا اع المم الاتحنو وماجةيس من  ن ومبنأ ال   ملايل الةالم 

اا تتتضكا  ينتتنو ليت ن تتناع اا تتاا يييس الايج تتس متتن  تتي  س متت  وقتتا آلختتا  (3
 . والااميس يلى تلةين التيتا  ي الاضسلس وتنميا ياييس الةالم

وتإلن تتن التأكيتتن ييتتى ديتتم  تتايد الاتتياتضي  الةتتاب الةتتي  ي   تتي يتتت اا تتادو  (2
  م لل تتتتتتال  الإلتتتتيالن الةتتتتتي   الاحتتتتتل واليقتتتتتيإ يلتتتتى جتتتتتا ب م  تتتتي تلتتتتتنّ 

اا اا ييي وماا  اته اللاةيس   ومةا نت م  ي ي اا هم ييى التاةتك يأ مت م 
 .وهي ت م الةي  س 

يساع اا تتتال  اا تتاا ييي متت  التأكيتتن ييتتى   تتك كتتل متتا اتخ تتته وتتختت ه  تت (5
يجتتااءاع ت تتنإ يلتتى تغييتتا اليمتتا اللتتا ي ي والتتن اغاا ي  تتي الإلتتيالن الةتتي   

وايتبتتتا  ااجتتتااءاع اا تتتاا يييس ي تتتم الإلتتتيالن  يتتتا قا ي يتتتس وال يتتتس   الاحتتتتل
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وال   وتنكل خاقاف للتفاقياع النوليس ولايناق المتم الاتحتنو وقاا ات تا  وياتيس
وقتتتتاا  الإلاةيتتتتس الةامتتتتس  1981لةتتتتام ( 297)المتتتت   قتتتتم  تتتتياا قتتتتاا  مإليتتتت  

 . 1/14/1999يتا  ط ( 52/38)

الاتةيلتس يحاا تس  1929التنن ن ييى ماو و تسبي  اتفاقيس جضيتف الاايةتس لةتام  (6
الةكان الان يي  وقا الحاب ييى مياتضي الإلتيالن الةتي   الاحتتل ومسالبتس 

م الةضا تتس السبيتتس ل تتم وتةتت يل ي تتاا يل يتتإتالق  تتااح الاةتليتتي  الةتتي  ي  وتلتتن 
 .للاء القا ب 

 
 الةااق والكي ا ي  

 
 : مإلي  االتحاد البالاا ي الةايي 

والتاةتك يا تتلالله    ؤكن مةتا نته التامتس ال تتاام و تنو الةتااق أ متاف و تةباف  (1
 ؤكتتن الاإليتت     وو تتيادته وأمضتته التتيتضي ويتتنم التتتنخل  تتي  تتؤو ه الناخييتتس

 اوو نو أ امي  االكي ا وا تلالل دولس وا تاامه لةيادو  أ  اف مةا نته الكاميس
  . االناخييس ول  ت ن ن لحنوده او ةي     ه ل  تنخل  ي  ؤو    

البا ستتا ي الغا تتم ييتتى الةتتااق  – تتن   الاإليتت  اايتتتناء الإلتتي  الما كتتي  (4
  و تتتنيي يلتتتى يتتتنم تكتتتاا ه    4001 باا تتتا - تتتبا  16مةتتتاء  تتتيم الإلاةتتتس 

 .ااق  ي التةي ك ي  خةا اه البنا س والااد س و ؤ ن    الة

   تتا ك يلتتتيو مضسلتتتتي  ظتتتا السيتتتاان  تتاالي الةتتتااق وجضييتتته  يتتتا النتتتاييتي  (3
و سالتتتا يإلغا  اتتتا   و تتتنيم ميقتتتف الةتتتااق يالتلتتتن  ل  ا ت تتتاك لةتتتيادته 

 .و امس أجيا ه 

الافتاو  ييتى الةتااق  تي اف   و تنيي قاتس يّاتان الةاييتس  الحلتا  سالا يا ا  (2
 .يلى الاسالبس ي لك 
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 تتنيي المتتتي  الةتتام لألمتتتم الاتحتتنو يلتتتى يتتت   كتتل الإل تتتيد ا إلتتاح الحتتتيا  متتتا  (5
الةتتااق متت  أجتتل ومتتا  تتن لاةا تتاو  تتةا الةتتااق ووقتتف اايتتادو الإلااييتتس التتتي 

 . تةا  ل ا أتفاله و ةا ه و ييخه جااء ا تااا  الحلا  الظالم 

يج والتئتام الإلتااح يتي   إلند الاإلي   ا ه ييتى تلتفيس مخيفتاع  تاب الخيت (6
و تتتتتنيي يلتتتتتى  تتتتتل الل تتتتتيس اا ةتتتتتا يس الاتةيلتتتتتس يال تتتتتام   الةتتتتتااق والكي تتتتتا

و ؤكتن . والافليد   و لاف للتاا اع النتاييس النوليتس والاةتا يا النوليتس واا ةتا يس 
وخا تتس قتتاا  الاتتؤتاا   الاإليتت   قتتاا اع متتؤتاااع ومإلتتال  ااتحتتاد الةتتايلس

 . 4000ةايي الاضةلن  ي الإلزا ا يتا  ط  باا ا التا ا للتحاد البالاا ي ال

 
  ي  مةا نو وديم  ةا

 الإلااهيا س الةاييس الييبيس النةبيس اا تااكيس الةظاى
 

 :مإلي  االتحاد البالاا ي الةايي 
 نين يتةامل النةا الةايي الييبي وقيادته الحكياس ما ق يس ليكيايي   و ام  (1

و ؤكتتتن  ل تتتا  تتتي االغتتتاء الفتتتي     ت تتتاأن الإلااهيا تتتس قتتتن أو تتتا يكتتتل التزاما
 .للجااءاع الظالاس التي  اما ييي ا 

 ؤكتتن الاإليتت   تت  الإلااهيا تتس  تتي التةتتي ك يتت  المتتاا  الااد تتس والاةضي تتس  (4
والتتتتي  تتتببت ا ااجتتتااءاع  1986التتتتي  نتتتأع يتتت  الةتتتنوان الما كتتتي  تتتضس 

 .اللةا س الظالاس التي  اما ييي ا 

حاوالع اايتتزان التتي تتةتا  ل تا الإلااهيا تس  ا ك الاإلي  كل ال غي  وم (3
ييى الخص يةن  نو   كم الاحكاتس ال تكتيضن س الت   تإلاهتل و  الةظاى

متسيبتتتتاع الاحاكاتتتتس الةادلتتتتس وا تتتتتإلاب لي تتتتغي  الةيا تتتتيس التتتتتي ما  تتتتت ا 
يا سا يا وأما كا أكنا م  ا تإلايته لاتسيباع اللا ين و ليق اا ةان والن اع 

و و الضتتأ  يالاحكاتتس يتت  اايتبتتا اع الةيا تتيس وتليتتنها   و تتام الاتتؤتاا متتا 
 .يابادئ الح  واللا ين الاةيم ي اا  ي كل الناا ا والح ا اع 
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ا تضاداف ليابادئ اللا ي يس الاةيم ي ا ويلى ما جاء  ي  ينياع  الاإلي   ام  (2
متتاو و ا تتتخال  الضتيإلتتس الاضسليتتس والاتانيتتس  تتي يتتتالق   وأ تتباب الحكتتم

البا تتط الالا تتي الاحتإلتتز يتتنون وجتته  تت  أو  تتضن    الييبتتي يبتتنالاتتيات تتااح 
 .م  اللا ين

 

 
  ي  الإلز  ااما اتيس النالث الاحتيس

 
 مإلي  االتحاد البالاا ي الةايي 

تضتتا الكبتتام ) تت  دولتتس اامتتا اع  تتي الةتتيادو ييتتى جز هتتا التتنالث  تتنيم  (1
ميس ل ت ه و ا ك ا تتال  جا ي  تس ي تاان اا تال  (وتضا اللغام وأيي مي ى

 .الإلز  

 ؤ تتتن دولتتتس اامتتتا اع الةاييتتتس الاتحتتتنو  تتتي جايتتتا الخستتتياع التتتتي اتختتت ت ا  (4
 .ال تةادو جز ها النالث الاحتيس م  قبل جا ي  س ي اان اا الميس 

 نيي جا ي  س ي اان اا الميس يلتى قبتي  ديتيو دولتس اامتا اع الةتيايس لحتل  (3
  جنو  نمضي محتند أو ق يس جز ها ي  تا   الافاوماع الابا او م  خال

 .ي الس الل يس يلى محكاس الةن  النوليس 

أ تتتتيو  4001تضظتتتتيم  تتتتنوو  تتتتي  الإلتتتتز  ااما اتيتتتتس ختتتتال  يتتتتام  تتتتنيي يلتتتتى  (2
يالضتتتتنواع التتتتتي  ةلتتتتنها ااتحتتتتاد البالاتتتتا ي الةايتتتتي  تتتتي  الل تتتتا ا الةاييتتتتس   
 وتكييف الما س الةامس للتحاد ياتختاة ااجتااءاع لتحن تن مييتن ومكتان يلتن

 .الضنوو 

تضا الكبام وتضا اللغام وأييمي ى إد اا ميميع جز  ي سالا الاإلي   (5
ييى جنو  أياا  الاؤتاا اللادم التحاد مإلال  النو  الي اء  تي مضظاتس 

 .الاؤتاا اا المي 
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  ي  الةيدان
 

يتتتت  ت تتتتامضه التتتتتام متتتتا الةتتتتيدان النتتتتلي  متتتتن اايتتتتتناءاع  اإليتتتت  ةتتتتاب ال (1
الح تا   وثاواتته   و ةتبتا أ  ايتتناء ييتى  والحلا  ال    ةت نإ وجتيده

 .الةيدان ايتناء ييى المس الةاييس يأ اها 
دياتته لي تتنو الةتتيدان وا تتتلالله متتن أ تتس محتتاوالع ليتإلز تتس   الاإليتت   ؤكتتن  (4

 .و ةي     ه ل  تنخل  ي  ؤون الةيدان الناخييس 
 

  ي  ا تال  من ضتي  بتس ومييييس الاغاييتي 
 

م  ال امي الاحتيس  ي  بتس ومييييس والإلز   اال ةحابيا يلى  با ي الاإلي  نيي 
هيئتس منتتاكس ا إلتاد  تل ل ت ه الانتكيس ( خييتس)و حن ا ييى اللبي  يإ ناء   الإلةفا س

ياا   ا  لياغاب  تيادته اليتضيتس ييتى الاتن ضتي  والإلتز  و ليقته التا  خيتس ولأل تبان 
 .الالياي  ملالح م 

 
 و ط خاليس م  ال يحس الضيو س ي  جةل مضسلس الناق ال

 
يلتتى جةتتل مضسلتتس النتتاق الو تتط مضسلتتس خاليتتس متت  ال تتيحس الضيو تتس الاإليتت   تنيي 

وجايا أ يحس النما  النامل   و ن   ميقف ي اا يل الاا ك ليتيقيا ييى اتفاقيتس مضتا 
   تتس  ا تنتا  ال تيحس الضيو تتس ويخ تاع مضنتتآت ا الضيو تس لاقايتتس اليكالتس النوليتتس ليساقتس ال

 .و نيي الاإلتاا النولي يلى ال غط ييى ي اا يل لتيقيا ه ه الاةاهنو 
 

  ي  التسي اع الخياو  ي دولس البحا  
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 ةاب الاإلي  ي  ا تيا ه ليتستي اع الخيتاو التتي  ت نت ا دولتس البحتا   النتليلس 
اع مينتتاق الةاتتل التتيتضي وتفةيتتل الن تتتي  واتختتاة الخستتي والاتانيتتس  تتي اا تتتفتاء  تتي  

 .الن الااتيس واا تلاا  الناخيي الانا كس الةاييس لتةز ز 

 
 

 اا ا ليس  – ي  الةالقاع الةاييس 
 
يتتت  قيلتتته يناء تتتتنهي  الومتتتاع  تتتي يةتتتك التتتنو  اا ا ليتتتس    إليتتت  ةتتتاب الا (1

و نيي يلى ي إلاد الحل الةياي ال    حتا   ييتى ا تتلاا  هت ه التنو  وتتأمي  
 . ياو  ةيي ا 

تةز تتز يالقتتاع التةتتاون اللا اتتس يتتي  البالاتتا يي  الةتتاب  او و الاإليتت  متت ؤكتتن  (4
اا ا لتي   تضفيت اف لالتا اع  –وال ا قس  وتنييم مةياو الحيا  البالاا ي الةايي 

و تتتتتتتي    (1996)ويّاتتتتتتان ( 1994)متتتتتتؤتاااع هتتتتتت ا الحتتتتتتيا   تتتتتتي دمنتتتتتت  
(4000.) 

 

 دو  البالاا يي   ي  ل الخال اع والضزاياع يالساق الةيايس
 
نيي الاإليتتت  البالاتتتا يي  يلتتتى  تتتي التتتنو  الاتضانيتتتس متتت  ختتتال  ااتلتتتاالع  تتت (1

الابا تتاو أو اليلتتاءاع  تتي الاحا تتل البالاا يتتس ااقييايتتس والنوليتتس ييتتى ا تتتن اك 
 .أ باب الضزاع والةال ييى تال ي  نيب الخال اع قبل وقيي ا 

متت   33 متتاو و تةتتي س الاضانيتتاع يتتالساق الةتتيايس و لتتاف لياتتادوالاإليتت   ؤكتتن  (4
 .الفلل الةادي م  ميناق المم الاتحنو 

 تتنيي يلتتى تفةيتتتل مينتتاق جامةتتتس التتنو  الةاييتتتس ومينتتاق التتتن اع الةايتتي الانتتتتاك  (3
 ل الاضانياع يالساق الةتيايس   و تنيي ااتحتاد البالاتا ي الةايتي يلى الناييي  
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يتتاع   يلتتى التضةتتي  متتا جامةتتس التتنو  الةاييتتس ا إلتتاد  ليتتس منتتتاكس ال تتتياء الضزا
 .وخلي اف اا ااع يإ ناء محكاس الةن  الةاييس 

 
   ي  تضةي  التنا ا وتي ينه  ي اليت  الةايي

 
 : نيي الاإلي  يلى 

البالاا ي الةايتي وجامةتس التنو  الةاييتس  تي ميمتيع تضةتي   االتحادالتضةي  يي   (1
ختتاة التنتتا ةاع الةاييتتس وتي يتتنها   وتكييتتف   ا تتس ااتحتتاد والما تتس الةامتتس يات

 .ااجااءاع الالنمس 
 حي    اء النةا الي تاء  تي ااتحتاد ييتى يلتن اجتاايتاع خا تس ليإلتان  (4

   تتي يالاا تات م ومإلالةت م ختتال   تتس أ ت ا متت  ( أو لإلتان التنتا ا)اللا ي يتس 
ا ت اء أياا  النو و الحاليس لاإلي  ااتحتاد ليمتا اقتاا تاع مياي تس تت تا  

قتيا ي  البيئتس   الاتاو    مكا حتس ) س ليتي ين وج اع  ظاها  ي الليا ي  الالتا 
الاختتتتتتن اع   الاةييماتيتتتتتس والتإلتتتتتا و االكتاو يتتتتتس   و لتتتتتيق الايكيتتتتتس الفكا تتتتتس 

  والخسياع التي  اون يتباي ا لتحلي  ياييس التي يتن ( والدييس   قيا ي  السفل
 .ياا تتي ل يليه اليإلان  لالتحاد  وييالغ الما س الةامس 

 4001يلتتتى تضظتتيم ميتلتتتى ليخبتتااع التنتتا ةيس الةاييتتتس ختتال  يتتتام  تتنيي أ  تتاف  (3
ليبحتتتتي  تتتتي ميمتتتتيع تضةتتتتي  التنتتتتا ا وتي يتتتتنه  تتتتي متتتتيء متتتتا تتتتتتاخك يضتتتته 

وي تتتتتااك   اجتاايتتتتتاع اليإلتتتتتان اللا ي يتتتتتس  تتتتتي البالاا تتتتتاع والاإلتتتتتال  الةاييتتتتتس
 لايتاع الاحتامي    كييتاع )الاضظااع  يا الحكيميتس الا تاتس يل تا ا التنتا ا 

 تتي أياتتا  (  و ياهتتا... البتتا نين الكتتاد ايين   الضلايتتاع الا ضيتتس  الحلتتيق  
 .الايتلى   ويا  الضتا ج ييى النو و اللادمس لاإلي  ااتحاد 
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 ؤكتتتتن متتتتاو و الةاتتتتل ييتتتتى تي يتتتتن الافتتتتاهيم والالتتتتسيحاع اللا ي يتتتتس يالضةتتتتبس  (2
ليضلتتي  ميمتتيع التضةتتي  والتي يتتن واا تتتفادو ماتتا تحلتت   تتي جامةتتس التتنو  

 .يس وأج زت ا  ي ه ا الاإلا  الةاي

 سالا الحكيماع الةاييس يالةال ييى وما ااتفاقاع والاياثيت  التتي  تادقا  (5
  الةايي   ويتنم ااقتنام ييتى ومتا أ تس  لتي  أو أ كتام يييي ا ميما التسب

 ي ااتفاقاع التي تليم يإياام ا ما أ س ج اع خا جيس تختالف  لتي  وأ كتام 
 .كس الاياثي  الةاييس الانتا 

 
 

 الةاييس والةال الاؤ ةاتي الةايي – ي  تةز ز الةالقاع الةاييس 
 

 : نيي الاإلي  يلى
تةز تتز الةالقتتاع يتتي  جامةتتس التتنو  الةاييتتس وااتحتتاد البالاتتا ي الةايتتي   وومتتا   (1

خستتس ما تتس لتفةيتتل اتفتتاق التةتتاون الانتتتاك الايقتتا يتتي  ااتحتتاد والإلامةتتس  تتي 
 .مياد   الةال الانتاك كا س 

الةاتتل ييتتى تضةتتي  ال نتتسس متتا جايتتا الاضظاتتاع والاؤ ةتتاع الليميتتس التتتي  (4
 . أ نتسهتيتلي  ي أهنا  ا ومإلاالع أ نست ا ما أهناإ ااتحاد ومإلاالع 

تنكيل مإلايياع أو  وايط لألخيو يي  البالاا اع الةاييس تكين م ات ا متايةتس  (3
ييتتى   تتا مةتتتياها الةالقتتاع يتتي  البالاا تتاع الاةضيتتس وااهتاتتام ي تتا والةاتتل 

 .يلي و دا اس 

تباد  ن ا اع الي يد يي  البالاا اع الةاييس   وأن  حا  كل يالاان يايتي ييتى  (2
أن  نال يا امج  ناته الةتضي  ديتيو يتند مت  الي تيد البالاا يتس لز تا و ييتنه 
وااتتتالع ييتتى التإلايتتس البالاا يتتس والن الااتيتتس واا إلتتاناع ااقتلتتاد س  يتته 
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  الز تا اع لتبتاد  اآل اء  تي  مختيتف الل تا ا النضا يتس والليميتس واا تفادو مت
 .الانتاكس 

اا تفادو م  مضا بس ا تتاح النو اع التنا ةيس  ي البالاا اع الةاييتس أو مضا تبس  (5
مضاقنس أ ن البالاا اع للا ين  اكت  أن  ةت م  تي ي ضتاء وتي يتن التنتا ةاع 

قستتتا  الةاييتتتس لح تتتي  تيتتتك الةاييتتتس وديتتتيو يالاتتتا يي  يتتتاب متتت  مختيتتتف ال
 .الاضاقناع 

تبتاد  الاةييمتاع واليثتتا   الاتةيلتس يال نتسس البالاا يتتس   وييتالغ الما تس الةامتتس  (6
للتحتتاد يتتأ   نتتا   إلتتا   تتي هتت ا الاإلتتا  ليلتتا  يلتتى تةاياتته ييتتى جايتتا 

 .النةا م  خال  التلا  ا   وتغسيته ييالمياف  ي مإليس ااتحاد النو  س 

 
 النوليس وااقييايس  ي  ال نسس

 
  (ها ا ا)الاؤتاا البالاا ي النولي الخام  يةن الاا س 

 

 : التةن الع الازما يدخال ا ييى أ ظاس ااتحاد -أ

 ( .ي ي س النةبس)اليما الحالي يالضةبس لية ي س اايلاء ييى  -
ي اايلاء ييى يضتن الضلتاا الةتام  تي  اليمتا الةيا تي وااجتاتايي وااقتلتاد   ت  -

 .الةالم

 .ينم تغييا اليما اللا م  ي اليإلضس التضفي  س م   يي دو  اليإلضس وي ي ت ا  -

 .الايا لس ييى تةز ز يالقس ااتحاد يالمم الاتحنو  -

 

 :  ي  اقتااح ي ناء جاةيس يالاا يس لنو   ي  الاتي ط -ب

 .ييس ل لك يتأجيل البا ي  ا الايميع  ظااف لةنم تي ا الظاوإ الايمي الاسالبس  -

ييتتالغ الاإلاييتتاع البالاا يتتس ةاع اللتتيس والما تتس الةامتتس للتحتتاد البالاتتا ي التتنولي  -
 .ياياقف ااتحاد البالاا ي الةايي  ي  جايا التةن الع الاساو س 
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 الةايي –الحيا  البالاا ي اا ا لي 

 : ؤكن الاإلي   
اهتاام الإلن  يالانا كس  تي ماو و متايةس ياييس الحيا  ما البالاا اع اا ا ليس وا .أ 

اا ا لتتتي واجتاايتتتاع لإلضتتتس الاتايةتتتس  –جايتتتا متتتؤتاااع الحتتتيا  البالاتتتا ي الةايتتتي 
 .الاضبنلس ي  تيك الاؤتاااع 

يقامتس جاةيتتاع  تتناقس متتا البالاا تتاع اا ا ليتتس داختتل البالاا تتاع الةاييتتس   والةتتةي  .ب 
 .يلى تضنيط الإلاةياع اللا اس 

 .تباد  ن ا اع الي يد يي  الإلا بي  ووما يا امج ل لك ي الء مز ن م  ااهتاام ل .ا 

التضةتتي  متتا جامةتتس التتنو  الةاييتتس ومضظاتتس الي تتنو اا ا ليتتس ا إلتتاد  تتيغس مضا تتبس  .د 
والحتتتتيا  ( الحكتتتتيمي)اا ا لتتتتي الا تتتتاي  –ليتتتتايط يتتتتي  الحتتتتيا  البالاتتتتا ي الةايتتتتي 

 .اا ا لي -البالاا ي الةايي

ا   للتحتاد البالاتا ي اا ا لتي الت    تيةلن  تي الانا كس  ي الاؤتاا الاايتا والةنت .ه 
 . 4001أواخا  يف يام 

 .تةن ن الاةاهاس الااليس الةضي س  ي ميزا يس ااتحاد البالاا ي اا ا لي  .و 
 

  الو ويي -الحيا  البالاا ي الةايي 

 
 : يا   الاإلي  ييى 

ي الو ويت –ا تئضاإ الةالقس ما الاايسس البالاا يتس ليتةتاون الةايتي  .أ 
 .ييى  ف  ال   الةايلس 

الانتتا كس  تتي الاتتتؤتاا الةتتضي  ليحتتتيا  التت    تتتيضةلن  تتي  ومتتتا  .ب 
 .يالتضةي  ما الاايسس  4001 ي يي / خال    ا  ز اان 
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متايةتتس ااتلتتاالع متتا البالاتتان الو ويتتي والةتتةي ا إلتتاد  تتيغس  .ا 
 .ما س لتأتيا ه ه الةالقاع وييسا  ا تايةاف دو  اف 

 
  ع يينان أما كا الالتيضيسالحيا  ما يالاا ا

 

 نيي الاإلي    ا س ااتحاد وأما ته الةامس يلتى تضفيت  قتاا  الاتؤتاا التا تا للتحتاد 
الاتةيتتت  يتضظتتتيم ن تتتا و و تتتن يالاتتتا ي يايتتتي وا تتتا  ( 4000- باا تتتا/ تتتبا -الإلزا تتتا)

ف التانيل يلى يند م  يينان أما كا الالتيضيس ويجااء مبا ناع ما يالاا ات ا  ي  مختي
الل ا ا ةاع ااهتاام الانتاك   وةلك يةن ا ت اء الاؤتاا البالاا ي النولي  ي ها ا تا 

يالاتان أما كتا الالتيضيتس ومانيتي  مانيتي ييى أن  ةب  ةلك تضظيم للاء متا  يفتاو وجيزو
 .يةك البالاا اع الما كيس الالتيضيس  ي ها ا ا لتحن ن ميين الز ا و 

 
 ييالن أيييبي

 البالاا يس لن ا مةياو التكامل ااقتلاد  الةايي ي  الا  س 
 ويخااا مناوع الةيق الةاييس الانتاكس يلى  يز اليجيد

 
 

ين مإلي  ااتحاد البالاا ي الةايي الايتئم  ي دو ته الةاد س النامضس والنالثتي  الاضةلتنو 
 باا تتتا  – تتتبا   46و  45هتتتت   الايا تتت   1241ة  الحإلتتتس  3و  4 تتتي أيتتتييبي  تتتيمي 

4001   
  ية  ةت كا اللاا اع اللاد و ي  دو اع مإلي  ااتحاد البالاا ي الةايي ومؤتاااع

و تى اآلن   وال اد تس جاية تا  1997ااتحاد مض  الاؤتاا الةايا ياللاهاو  ي يام 
النةبيس لتفةيل الةاتل الةايتي الانتتاك ود تا مةتياو و يلى تي يا الاةا نو البالاا يس 
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ةايي ويخااا مناوع الةيق الةاييس الانتاكس يلى  يز اليجتيد التكامل ااقتلاد  ال
   
  وية  ا تتن يا تيتتاح متتا أييضتتا يضتته ثتتالث متت  التتنو  الةتتبا الي تتاء  تتي الةتتيق

الةاييس الانتاكس اللا اس  ي  ساق اتفاقيس ومإلي  الي نو ااقتلاد س الةاييس وهتي 
ا تتتئضاإ تسبيتت  أ كتتام ملتتا والةتتااق وليبيتتا ينتتأن يزم تتا التضفيتت  الفتتي   لبا تتامج 

 ه ه الةيق  
  وية  أخ   ي اايتبا  ما تحلت  مت  ي إلتان ييتى تا ت  يقامتس مضسلتس التإلتا و الحتاو

الةاييس الكبام اللا اس  ي  ساق الاإلي  ااقتلتاد  وااجتاتايي لإلامةتس التنو  
الةاييس وو ي   ةتا التخفتيك الإلااكتي متا ينا تس الةتضس الاايةتس مت  التضفيت  يلتى 

20. % 

  ية  نتتيا يلتتى أن يةتتك التتنو  الةاييتتس مانالتتا لتتم تض تتم يةتتن يلتتى مضسلتتس التإلتتا و و
 .الحاو الةاييس الكبام 

   وية  ةإلل وجيد يةك الةيبياع التي تنيب التزام النو  يالتضفيت   تي الاضسلتس
 ووجيد يةك الةلباع التي تحي  دون االتزام الكامل يالتضفي   

   و ي  الاإلي  ااقتلاد  وااجتاتايي  تي وية  نيا ك لك يلى اللاا اع اللاد
والااميس يلتى تفةيتل   (4000 بتابا  12-11)دو ته الةاد س والةتي  ينمن  

 البا امج التضفي   ا ناء مضسلس التإلا و الحاو الةاييس الكبام  

  وية  يفتتا الضظتتا يلتتى التتتأثيااع الاحتايتتس لاتتا  تتتم اتختتاةه متت  خستتياع ليتةتتاون
ء ييى الاةتيم  به ااقيياي متةتند التتااإ   أو ييتى ااقتلاد  الةايي  يا

 الاةتيم النضا ي   ييى مةياو التكامل ااقتلاد  الةايي  

   وية  ال   أن ما تم تحليله م  ي إلان  تى اآلن ييى تا   التكامل ااقتلاد
الةايي هي دون السايح الةايي يكنيا وال  اقى يلى مةتيم التحن اع التي تياجه 

 الةايي  يالاضا 

  وية  ةتتتتتاجا الةلبتتتتاع والانتتتتاكل الةيا تتتتيس وااقتلتتتتاد س والفضيتتتتس التتتتتي تياجتتتته
 التكامل ااقتلاد  الةايي  
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  وية  اقتتا ياهتاتتام يتتالو التستتي اع النوليتتس وااقييايتتس الاتةتتا يس وقيتتام التكتتتالع
ااقتلاد س الةاالقس  ي يل الضظام ااقتلاد  النولي الإلن ن والةيلاس ااقتلاد س 

  

  وية  ؤكن أهايس الا  س البالاا يس ودو  ااتحاد البالاا ي الةايي  تي د تا خستياع
 :التكامل ااقتلاد  الةايي 

 

 ؤكتتن ايتبتتا  قيتتام التكتتتل ااقتلتتاد  الةايتتي الخيتتا  الي يتتن أمتتام المتتس الةاييتتس  (1
ليتلتتن  لاتتا  ياج  تتا متت  تحتتن اع   وأن الةتتيق الةاييتتس الانتتتاكس هتتي الحتتن 

 .   ضبغي أن تلل يليه مةياو التكامل ااقتلاد  الةايي الد ى ال 

 ؤكتتن أن الحاجتتس قتتن ياتتتا ما تتس التختتاة قتتاا  ييتتى مةتتتيم اللاتتس  تتي ميمتتيع  (4
ام أن الاضتا  قتن أ تبا م يتأ لت لك أكنتا مت   تالتكامل ااقتلتاد  الةايتي   و 

تسيتا يلتى  أ  وقا م ى   وخا س يةتن ايتاتاد دو  تس ا ةلتاد اللاتس الةاييتس   و 
الالبتتل   ةا -أن تلتتن  اللاتتس اللادمتتس الازمتتا يلتتنها يتتال دن  تتي  تت ا متتا ي

 .قاا اف  ي ه ا النأن 

 ؤكتتتتن كتتتت لك أهايتتتتس االتتتتتزام ياياثيتتتت  وماجةيتتتتاع الةاتتتتل ااقتلتتتتاد  الةايتتتتي  (3
الانتاك والةال ييى تسي اها   يةا تسيا الما ةلتك   لتتتياءم متا ملت تياع 

 .الةلا 

تفاقيتس ي نتاء مضسلتس التإلتا و الحتاو الةاييتس الكبتام     يا يالنو  الةاييتس ديتم ا (2
و نيي النو  الةاييس التي لم تض تم يةتن يلتى ااتفاقيتس لل تااع ياا  تاام يلي تا 

 .واتخاة كا س ااجااءاع الالنمس ل لك 

 نيي يلى ماو و الاباد و   وم  اآلن   ياتخاة ااجااءاع الالنمس لتسي ا مضسلس  (5
يس الكبام والتا ين لل تلا  ي ا يلى الاا يس التاليس  ي  يم التإلا و الحاو الةاي

التكامل ااقتلاد    أال وهي ما يس ااتحاد الإلااكتي   تا يتناف لل تلتا  يلتى 
ما يس الةيق الانتتاكس وي إلتاد  تيغس قا ي يتس ليتايط ييض تا ويتي  الةتيق الةاييتس 

 . س الانتاكس اللا اس  الياف  ي  ساق مإلي  الي نو ااقتلاد
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  يا يالنو  الةاييتس االتتزام يتاللاا اع الاتةيلتس يإلغتاء اا تتنضاءاع التتي تكبتل  (6
الاضسلس وتحن م   ةاليت ا   و ؤكن أن التحا ا النامل ليتإلا و ل   تم يال يإنالس  

وكا تتتس الا تتتيم ( يدا  تتتس و لن تتتس وكايتتتس)كتتتل الليتتتيد الإلااكيتتتس و يتتتا الإلااكيتتتس 
 .وال اا ا ةاع الثا الاااثل 

 ؤكتتتن أهايتتتس  تتتفا يس الاةييمتتتاع ل تتتاان االتتتتزام الكامتتتل يتتتالتسبي   تتتي مضسلتتتس  (7
 .التإلا و الحاو الةاييس الانتاكس 

 نين يااتفاقياع النضا يس التي م   أ  ا اا ااع  ي تضفي  مضسلتس التإلتا و الحتاو  (8
الةاييس   و ؤكن ماو و ي إلاد  ليس لتضةتي  ج تيد التإلاةتاع ااقتلتاد س الةاييتس 

  يدو ييتتتى الةتتتا س    تتتياء النضا يتتتس أو  تتتبه ااقييايتتتس متةتتتندو التتتتااإالايجتتت
 .لتكين  وا ن تةاين ييى تحلي  التكامل ااقتلاد  الةايي 

  ؤكن ماو و تحييتن ياييتس التكامتل ااقتلتاد  الةايتي    تي كتل مإلاالتته وييتى (9
 .مختيف مةتي اتته   ي  الخال اع الةاييس 

ةبيس  تتتي اتختتتاة اللتتتاا اع الالتتتيا س ال امتتتس  ؤكتتتن كتتت لك أهايتتتس الانتتتا كس النتتت (10
الاتةيلس ياليحس الايات  الةايي   و ي ملتنمت ا قتاا اع التكامتل ااقتلتاد  
  كاتتتا  ؤكتتتن متتتاو و تيييتتتس النتتتةيب الةاييتتتس وا تتتتلساب التتتاأ  الةتتتام الةايتتتي 

 .لاةا نو مناوع الةيق الةاييس الانتاكس يايتبا ها ق يس  ياو ومليا 

  ملا والةااق وليبيا ليليام يالتضفي  الفي   ليةيق الةاييتس  ا ا يإيالن كل م (11
الانتاكس يايتبا هتا خستيو هامتس ييتى السا ت    و ؤكتن متاو و أن تبتنأ الةتيق   
وأال  تةسل ا سالق ا يةبا ينم تيا ا يجااع ييي ا  ي اليقتا التااه   و تنيي 

اا يه يتاوإ  النو  الةاييس كا س يلى اا  اام يلى ه ه الةيق  ي ميء ما تة
كتتتل دولتتتس وا تتتتةنادها والبضتتتاء ييي تتتا  تتتتى ال  بتتتنأ الةاتتتل متتت   لستتتس اللتتتفا   

 .و ي ي ي او و الةال ييى تال ي  يبياع ه ه التإلا ب لاضا تكاا ها 

 ي تتي يالةاتتل ييتتى تفةيتتل دو  مإليتت  الي تتنو ااقتلتتاد س يتت  تا تت  ي يتتاء  (14
ياء متت   ا يتتس  كتتاو الي تتنو ااقتلتتاد س ك تتنإ أ ا تتي ليانتتاوع اللتتيمي    تت
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تي يا  ساق الة ي س أو ي  تا    تا الاإلا  أمام التنو   يتا الي تاء التتي 
 .ال تتالءم ياو  ا لل  اام يلى ااتفاقيس م  خال   يغس اا تةاب 

 سالا ي او و تكنيف التضةي  والتةاون يي  مإلي  الي نو ااقتلاد س الةاييتس  (13
 .ى التكامل ااقتلاد  الةايي والاإلي  ااقتلاد  ااجتاايي لل ااع يخس

 ؤكتتن أهايتتس ييستتاء دو  أكبتتا لي يئتتاع  يتتا الحكيميتتس واللستتاع الختتا  لتتن ا  (12
 .الةال الةايي الانتاك 

 ؤكتتن كتت لك أهايتتس تةز تتز وتةايتت  التةتتاون يتتي  القستتا  الةاييتتس  تتي منتتاوياع  (15
 البضيس ال ا يتس   وخا س  ي قساياع الضلل والايا الع وااتلاالع والساقس

و يط  بكاع الك اياء والبتاو  وتسي ا البحي الةياي والنخي   تي مإلتاالع 
 .التكضيليجيا الاتلنمس 

 يفتتتا الضظتتتا يلتتتى أهايتتتتس الانتتتاوياع الاضإلتتتزو  تتتتي يتتتتا  النتتتااكس الةاييتتتتس    (16
يايتبا هتا  كيتزو هامتتس ليتكامتل ااقتلتتاد  الةايتي   و سالتا يتتإ الء أهايتس أكبتتا 

 .الع اا تااتيإليس لياناوياع الانتاكس  ي الاإلا

 ؤكتتن أ  تتاف أهايتتس ي نتتاء  تتضنوق لتةتتي ك التتنو  الات تتا و متت   لتتص ي اادات تتا  (17
متتت  الا تتتيم الإلااكيتتتس  تيإلتتتس تحا تتتا التإلتتتا و   وتتتتي يا ال تتتاا اع وال تتتيايط 
ال تتاو  س ليتين تتا الاتتتيانن لأليبتتاء والاكا تتا الةا تتنو متت  التكامتتل ييتتى كا تتس 

ما تتس مال اتتس تسبتت  تإلتتاه التتنو  الةاييتتس وومتتا قيايتتن خا تتس   التتنو  الةاييتتس 
القتتل  اتتياف وتاكض تتا متت  مياج تتس ملتتايا التضايتتس واا تتادو متت  ثاتتا  التكامتتل 
وتحلي  الانا كس الاتكا ئس والفةالس ما  تليلات ا الةاييتاع  تي مةتياو التكامتل 

. 

  يا ااتحاد يالحكيماع الةاييس الةال ييى ينالتس الاةيقتاع التتي تحتي  دون  (18
  تتتياء كا تتتا تنتتتا ةيس أو يدا  تتتس أو  قاييتتتس   و تتتنيي  مةتتتياو التكامتتتل  ا ستتتالق

 .البالاا يي  الةاب يلى الليام ينو   ايل  ي ه ا الاإلا  

 ؤكتتن أهايتتس تستتي ا الاضتتا  اا تتتناا   الةايتتي وجةيتته  تتي الاةتتتيم الاضتتا    (19
لياضتتتات  الختتتام   و ا تتتا  تتتي هتتت ا النتتتأن يتتتالإل يد التتتتي قتتتام ي تتتا مإليتتت  
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قتلتتاد س الةاييتتس لتستتي ا ااتفاقيتتاع الانتتإلةس ييتتى اا تتتناا  منتتل الي تتنو اا
اتفاقيس تإلضتا ااندواا ال تا بي ومضتا الت تاب مت  ال تاا ا يتي  دو  مإليت  
الي تتنو ااقتلتتاد س الةاييتتس   واتفاقيتتس التةتتاون  تتي تحلتتيل ال تتاا ا   واتفاقيتتس 

يتتس   و تتنيي التتنو  ا تتتناا    وي المتتيا  الةاييتتس وا تلال تتا يتتي  البيتتنان الةاي
 .الةاييس  يا الايقةس ييي ا يلى اا  اام يلي ا 

تيجيه ا تناا ات ا داخل التيت  الةايتي   وخا تس ييى  حي الحكيماع الةاييس  (40
و ؤكتن أهايتس .  ي ميء ما  للته ااتفاقياع م  تي يا مضتا  جتاةب لل تتناا  

تاي ل التإلا و البيضيتس تةز ز التةاون يي  الالا إ الةاييس   ال ياا  ي مإلاالع 
وتاي ل الاناوياع اا تناا  س وتأ ي   اكاع اا تناا  الانتاكس و اكاع 

 .الةاةاو والي اتس الااليس و ياها م  الناكاع الااليس الانتاكس 

 حتتتتي الحكيمتتتتاع الةاييتتتتس و جتتتتا  الياتتتتا  الةتتتتاب ييتتتتى يقامتتتتس منتتتتاوياع  (41
تال تتي تحتتي  أيضتتاء النتتةا اقتلتتاد س  تتي مضتتات  الةتتيسس اليتضيتتس الفيةتتسيضيس ل

 .الفيةسيضي يلى ياا   ي الانا  ا اا اا يييس 

 ؤكن مإلنداف تي يته الةايلس يخلي  يحي ود ا س  كاو ي ناء مؤ ةس ماليتس  (44
  تنا ك  ي  أ تاال ا جايتا  IFCياييس   ييى  اا  مؤ ةس التاي ل النوليس 

إ يلتى تتي يا التاي تل النو  الةاييس والاؤ ةاع الااليس الةاييس الخا س   وت ن
 .الالنم ليانا  ا الةاييس الانتاكس التي  ليم ي ا اللساع الخا  

 نيي يلى الةةي لتةا ا  يط ال ياق الااليس الةاييس يبة  ا لخي   ليس مضا بس  (43
 .لضلل الميا  واا تناا اع م   يق يايي يلى  يق يايي  خا 

تيم جيدو مضتإلات ا م  خال   نيي الاؤ ةاع ااقتلاد س الةاييس يلى   ا مة (42
 .االتزام يالايا فاع الليا يس الةالايس وتي ياها يأ ةا  تضا ةيس 

 ؤكتتتن أهايتتتس ومتتتا  يا تتتس ياييتتتس لضلتتتل وتستتتي ا التكضيليجيتتتا وأ تتتاليا البحتتتي  (45
الةياتتتتي وا تتتتتيةاب التلضيتتتتاع الحن نتتتتس وااهتاتتتتام يالبضيتتتتس الاةييماتيتتتتس لتحليتتتت  

 . فا يس الاةييماع ودقت ا 
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أ  تتاف متتاو و الةاتتل ييتتى ي نتتاء محكاتتس يتتن  ياييتتس أو  ليتتس ليفلتتل  تتي  ؤكتتن  (46
 .الاضانياع التإلا  س التي تضنأ يي  التااإ تكين أ كام ا ميزمس ليإلايا 

البالاا اع الةاييس التي لم تنتكل لإلا تاف خا تس يالةتيق الةاييتس الانتتاكس   نيي (47
 . ااء أي ا  ايلى تنكيل ه ه اليإلان وييالغ الما س الةامس للتحاد يأ

دييو اليإلان الانكيس  ي البالاا اع يلى د ا س اللاا    اللاد     حي ييى  (48
لاإليت  ااتحتاد ( 38)والتنو و ( الإلزا تا)ي  كل م  الاؤتاا التا ا للتحاد 

 .ا اووما ااقتاا اع الاياي س لتضفي  تي يات ( أيييبي)

كس قا اتس ياليإلتان الانتكيس ايتبتا  ال يئتس البالاا يتس ليةتيق الةاييتس الانتتا  ؤكن  (49
 . الياف   ييى أن تض م يلي ا اليإلان التي  تنكل ال لاف 

يلتتن دو و ا تتتنضا يس لاإليتت  ااتحتتاد البالاتتا ي الةايتتي يالتضةتتي  متتا  تتنيي يلتتى  (30
جامةتتتتس التتتتنو  الةاييتتتتس وكا تتتتس ال ياكتتتتل وال يئتتتتاع الةاييتتتتس ةاع اللتتتتيس تكتتتتاي 

قبتتي  اقتتتااح النتتةبس البالاا يتتس لايمتتيع الةتتيق الةاييتتس الانتتتاكس الكبتتام   و 
الالتتا س يا ت تتا س أياتتا  هتت ه التتنو و  تتي جا ي  تتس ملتتا الةاييتتس ختتال   تت ا 

 . 4001 ز اان  – ي يي 

يلن اجتااع لي يئس البالاا يس ليةيق الةاييس الانتاكس  تي اليتيم  نيي أ  اف يلى  (31
ع اليإلتتان الةتتاي  ال تتتتاح التتنو و اا تتتنضا يس لاإليتت  ااتحتتاد لن ا تتس اقتاا تتا

 .اليتضيس ل  ه الةيق وتلن م تلا ا منتاك يلى مإلي  ااتحاد يإ م ال يئس

 سالتتتا يالاا تتتاع التتتنو  الةاييتتتس ياتايةتتتس تضفيتتت  هتتت ا اللتتتاا  متتت  ختتتال   ليات تتتا  (34
 .الاةضيس يالتكامل ااقتلاد  الةايي والةيق الةاييس الانتاكس 

و  ي  الاإليت  التيتضي تكييف و ن   م   ي  ااتحاد البالاا ي الةايي  لا   (33
ضلتتتتل يوالمتتتتي  الةتتتتام للتحتتتتاد   ( النتتتتةبس الا تتتتيفس)ااتحتتتتاد   تتتتي اامتتتتا اع 

تي تتياع واقتاا تتاع التتنو و  تتي  الةتتيق الةاييتتس الانتتتاكس والبالاتتان الةايتتي 
 .الاي ن يلى مؤتاا اللاس الةاييس الازما يلنه  ي يّاان 
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 التي ياع اللاد و ي  لإلضس  ؤون الااأو
 

 :تحاد البالاا ي الةايي مإلي  اال
 م  تي ياع الاؤتاا التا ا لالتحاد البالاا ي الةايي   الاضةلن يالإلزا ا ا سالقاف 

البيان الختامي لضنوو البالاا يتاع الةاييتاع م    و   ي   ؤون الااأو 4000 ي  باا ا 
دو  الاتتاأو الةاييتتس  تتي ديتتم الل تتا ا "  تتي   4001التتتي ا ةلتتنع ينمنتت   تتي  باا تتا 

 .وةلك  ي يتا  اال تفا  يال كام الولى لييم الااأو الةاييس " ةاييس الاليا س ال
 

 : ي ي ياا  يي
التأكيتتن ييتتى متتا جتتاء  تتي تي تتياع متتؤتاا الإلزا تتا و تتنوو دمنتت  والسيتتا متت  :    أوال

الاإلتتتال  التنتتتا ةيس الةاتتتل ييتتتى تضفيتتت  تيتتتك التي تتتياع متتتا  يمكا يات تتتا 
 :الاتا س وخا س 

تانيل  ةي  ما  الي يد الةاييس الانا كس  ي الاؤتاااع والضتنواع ماان - أ      
 .الةاييس والنوليس 

تكييتتتف الما تتتس الةامتتتس لالتحتتتاد ويالتضةتتتي  متتتا لإلضتتتس  تتتؤون الاتتتاأو يإيتتتناد - ب     
 .مناوع  ظام داخيي لةال لإلضس  ؤون الااأو  ي االتحاد 

لاا يتتتس  تتتي ملتتتا االتحتتتاد الةاتتتل ييتتتى ي نتتتاء ماكتتتز لين ا تتتاع والبحتتتيث البا - ا     
 .ينمن   ختص ينؤون الااأو 

الاسالبتتس يتةبئتتس و تتا ل اايتتالم الةاييتتس لتبضتتي ا تتتااتيإلياع ييالميتتس للتتالا - د      
الاتتاأو الةاييتتس تةاتتل متت  أجتتل التةا تتف يالساقتتاع والكفتتاءاع الضةتتا يس  تتي 
مإلتتتتاالع الةاتتتتل والتةيتتتتيم   واايتتتتناع   وكتتتت لك الةاتتتتل متتتت  أجتتتتل يكتتتت  

 ا الا يئس  ي  ياو الااأو الةاييس وتلتحيا اللتي و الانتيهس لياتاأو الإليا
الةاييتتس  تتي أج تتزو اايتتالم الجضبيتتس متت  ختتال  يتتاامج ميج تتس يلتتى البيتتنان 

 .الجضبيس ومتاجاس يلى لغاع ه ه البينان 
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تحيتتي اليإلضتتس ةكتتام الييييتتل الف تتي لتأ تتي  االتحتتاد التتيتضي ليضةتتاء  تتي دولتتس  -هتتت    
لةاييتس النتليلس وتةتا ن   تا  الاتاأو ااما اتيتس  تي  تبيل ا تتةادو ااما اع ا

الإلتز  التنالث الاحتيتتس   وتتنيي يلتتى ي إلتاد  تل تفاومتتي لانتكيس الإلتتز    
 .و لا ليلا ين النولي ومبادئ  ة  الإليا  

 
نؤون الااأو  ي الاإلال  التنا ةيس  ي النو  الةاييس لتتتيلى لتنكيل لإلضس  :  ثا يا

 .وتضفي  تي ياع مإلال  ومؤتاااع االتحاد الاتةيلس ي ا  ؤون الااأو 
 

تكييف الما س الةامس لالتحاد يالتضةي  ما لإلضس  ؤون الاتاأو ييمتا جتنو   :  ثالنا
أياتتتتا  وتحن تتتتن مييتتتتن ومكتتتتان للجتاتتتتاع التضةتتتتيلي ليضةتتتتاء البالاا يتتتتاع 

 .الةايياع الانا كاع  ي مؤتاا ها ا ا 
 

قا ليااأو الةاييس ييى اا تا تا لتتي يا قايتنو ييا تاع يت  الةال ييى ي ناء مي  :   ايةا
 .ومة ا الةام وةلك  ي يتا  الايقا الايجيد  اليا لالتحاد البالاا ي الةايي 

 
 حيتتي مإليتت  االتحتتاد   تتا  الاتتاأو الةاييتتس  تتي كا تتس الاإلتتاالع الةيا تتيس  : خامةا

ا  اال هتتاب والتايي تتس واالجتااييتتس واالقتلتتاد س وخا تتس  تتي ملاومت تتا ل تتك
والةضف والتاييز ودو ها  ي التحا ا والتلن  لياةتن  والةال ييى يتالق 

 . ااح ال ام  ي اليت  الةايي 
 

االهتاام يالنيايا الةامس الخا تس يتالااأو متا ا تتاام تااثضتا وياداتضتا وتلاليتن ا  :  اد ا
 .الةاييس اا الميس 

 
اا ةا ي الاتةي  ينؤون الااأو وديتيو  ماو و ا تاام مبادئ اللا ين النولي :   ايةا

تضفيتتت  قتتتاا اع المتتتم الاتحتتتنو الاتةيلتتتس يلتتتى البالاا تتتاع الةاييتتتس  كيمات تتتا 
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ي لك   كاتا تتنيي يلتى  اا تس السفتل الفيةتسيضي و  تا الحلتا  يت  السفتل 
 .الةااقي والييبي 

 اللاا اع الاتةيلس 
 و الخسس   النؤون الااليس واالقتلاد س واالجتااييسي

 
 4000 ي  التلا ا الاالي لةام 

 
 : الات ا و  4000الايا لس ييى التلا ا الاالي لةام 

 
 :م كاو الما س الةامس لالتحاد ياا  ي ا. 1

دوال  ( 579700996) والبالغتتس  4000التتتي  تتا ا ختتال  يتتام الضفلتتاع  أ  ت 
 .أما كي

ختتال   نماوالياجبتتس التحلتيل والان ييتس ملت التتي  لتيا اا تااداع يجاتتالي ب ت
 :دوال  أما كي والاكي س م  ( 786078) والبالغس  4000يام 
 4000يتتام  يتت  والياجبتتس التحلتتيل التتتي  لتتيا اا تتااداع يجاتتالي*

 :دوال  أما كي والاؤلفس م  ( 735420) والبالغس 

والبالغتتتتتس  4000اا تتتااداع الاحلتتتيس متتت  مةتتتاهااع النةتتتتا البالاا يتتتس لةتتتام  -
 .دوال  أما كي( 549675)
و يتا الاحلتيس والبالغتس  4000اا ااداع الياجبس التحلتيل يت  مةاهتتاس يتام  -

 .دوال  أما كي( 122145)

دوال  ( 60849970) الاحلتتتتتتيس متتتتتت  وا داع الفيا تتتتتتن والبالغتتتتتتس  اا تتتتتتااداع -
 .أما كي 
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 – ةتتاياع يجتتانو  تتحيس ويتتال  اتتتا ) الاحلتتيس متت  متتيا د أختتام  اا تتااداع -
دوال  ( 610930)والبالغس ( اع تحي ل قسا  اوق -ي ااداع مخففس ليضفلاع

 .أما كي

والبالغس  4001ي  يام  4000اا ااداع الان ييس ملنما خال  يام *
 دوال  أما كي( 50838)

 ةتاب  يلتى دوال  أما كتي( 155539902)البتالو  جت ت تحي ل و ا النو و الحاليس
 .اال تياتي الةام

 
 .31/14/4000اا هي  ي البيا اع الحةاييس الختاميس لالتحاد ك.4
 
 .4000لةام  تلا ا منق  الحةاياع. 3
 
 الما تسقا اس الايجتيداع النايتتس يالكايتاع كاتا و دع  تي الإلتاد الت   تلتنما يته .2 

وتلتتتتتفيس الايجتتتتتيداع  يتتتتتا اللتتتتتالحس  14الةامتتتتتس لالتحتتتتتاد و لتتتتتا ليكنتتتتتف  قتتتتتم 
 .لال تةاا  و   ااجااءاع ال يليس

 
الا يتتتن الضلتتن  الختتتتا  يضتتنوو اللتتتني والبتتالو  تخلتتيص الابتتالو الاتبليتتتس متت  .5

دوال  أما كتتي لتضظتتيم  تتنوو  تتي  اال تتتيسان  تتي ال امتتي الةاييتتس ( 69769929)
  ومسالبتتس ي تتنم النتتةا البالاا يتتس ا ت تتا س هتت ه الاحتيتتس  تتي  يةتتسي  والإلتتيالن

 .4001الضنوو خال  يام 
 

الةين  –د البالاا ي الةايي يلى  يادو   ي  االتحا تتيجه اليإلضس يالنكا والنضاء .6
البالغتتتتتس  4000يبتتتن اللتتتاد  يتتت   تتتالا ييتتتى تضانلتتته يتتت  مخللتتتاته الا ا يتتتتتس لةتتتام 

 .للالا ا تكاا  تأثيي ملا االتحاددوال  أما كي ( 8000)
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 4001 ي  خسس يال االتحاد لةام 
 

كاتتتا و دع  تتتي متتت كاو الما تتتس   4001الايا لتتتس ييتتتى خستتتس ياتتتل االتحتتتاد لةتتتام 
وةلك يةن .او تتتوتضفي  ما و د  ي ا م  مباد اع  ي  نود الةييلس الااليس الاتي   الةامس

 :يما س الفلااع التاليس
 

 : البضن أوال
 :يما س  الفلاو التاليس: الةالقس ما   ا س االتحاد -3الفلاو   -

التنتتاو  متتا   ا تتس االتحتتاد ليمتتا يا تتامج تضفيتت   لةلتتن متتؤتاا ومإليتت  االتحتتاد " 
 " . 4004ي يام اللادم  

 :يحيي تلبا( ا)يما س  الفلاو التاليس الى الفلاو : اليما الاالي -6الفلاو   -
ميا يس تزو ن النةا الي اء يتلا ا دو    ي  اليما الاتالي لالتحتاد ميمتحا  -ا

 يه خسس الةاتل الةتضي س ومتا تتم  تضفيت ه مت  التي تياع واللتاا اع الاتخت و  تي 
ليس   وييان ال باب الاةاقيس  ي  ا  ينم تضفي  يةتك الاؤتاااع الةاييس والنو 

 .ال نسس
 :يما س الفلاو التاليس: الضنا واايالم -7الفلاو   -
د ا تتس يمكا يتتس الةاتتل ييتتى التضةتتي  متتا ي تتنم  تتاكاع اايتتالم لايا تتس وتبايتتس  -ا" 

 " .و نا مإليس االتحاد
 

 : البضن ثا يا
 :يما س  الفلاو التاليس

 .4001 نوو ليبالاا يي  النباب خال  يام  اقتااح يلن -10
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مخلتص  4001اقتااح   ن ايتااد  تي ميان تس االتحتاد البالاتا ي الةايتي لةتام  – 11
ليإلضتتس تللتتي الحلتتا    تتتى تةتتتسيا البتتنء يةاي تتا  و تتتم تحن تتن االيتاتتاد يةتتن 

 .مااجةس اليإلضس واالتالع ييى خست ا ليتحاك
 

  1400 ي  مناوع ميان س االتحاد لةام 
 

 4001ت الايا لتس ييتى االيتاتاداع الاا تيدو  تي منتاوع ميان تس االتحتاد ليةتام 1
الةامتتس لالتحتتاد  الما تتسو لتتا ليإلتتنو  الاا تت  ياتت كاو (   673800) والبالغتتس

 (.1جنو   قم )
الضةتتتتا الالتا تتتتس لتين تتتتا االيتاتتتتاد الاا تتتتيد ييتتتتى النتتتتةا البالاا يتتتتس  يقتتتتاا تتتتت 4

و  التتيا د  تتي متت كاو الما تتس الةامتتس لالتحتتاد الي تتاء  تتي االتحتتاد و لتتاف ليإلتتن
 ي د ا مةتاهاات ا  تتى  ياا ااعومسالبس النةا البالاا يس (. 4جنو   قم )

 . تةضى لالتحاد الي اء يالتزاماته ولألما س الةامس الليام يياجبات ا 
ت الايا لتتس ييتتى تين تتا مةتتاهاس النتتةبس البالاا يتتس الإليبيتيتتس ييتتى جايتتا النتتةا  3

-4جتتنو   قتتم )الةامتتس لالتحتتاد  الما تتسيتتس و لتتا ليإلتتنو  الاا تت  ياتت كاو الةاي
1.) 

و لتتا ليإلتتنو   لومتتا قبتت 4000يتتام ت مسالبتتس النتتةا البالاا يتتس الان ضتتس يتتن ين  2
 امتا ييي ت   لتةتن ن (4-4جنو   قم ) الةامس لالتحاد  الما سالاا   يا كاو 

 .م  مةتحلاع  ي أقاب اآلجا 
مت   (منا  ا ا تناا  س ) اميس  ي  البحي ي  ميا د لالتحادتلن م د ا س متكت  5

ملاد  أخام  يا مةاهااع النتةا البالاا يتس   وييتان اآلثتا  الااليتس الاتاتبتس 
 .وةلك لتلن ا ا  ي النو و اللادمس لاإلي  االتحاد. ي  ه ا الما
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 تكييتتف الاحا تتا اللتتا ي ي الةتتين محاتتن تتتاها الافتتتي ييتتادوت الايا لتتس ييتتى  6
  وتفتتتي ك   تتتي  االتحتتتاد يتحن تتتن 4001 /يتتتتنقي   ةتتتاياع االتحتتتاد ليةتتتام 

 .أتةايه
ت تكييتتف المتتي  الةتتام لالتحتتاد البالاتتا ي الةايتتي يتضفيتت  أ كتتام الايان تتس و لتتاف  7

 .لايناق االتحاد وأ ظاته الضا  و
 

 4004/ ي  التلن ااع الابن يس لايان س يام 
 

لانتاوع  الوليتسداع الاا تيدو  تي التلتن ااع ت الايا لتس الابن يتس ييتى االيتاتا 1
و لتتتتتا  دوال  أما كتتتتتي ( 673800)البالغتتتتتس  4004/ ميان تتتتتس االتحتتتتتاد لةتتتتتام 

 .يا كاو الما س الةامس لالتحادالاا    1ليإلنو   قم 
الضةتتتا الالتا تتتس لتين تتتا االيتاتتتاد الاا تتتيد ييتتتى النتتتةا البالاا يتتتس  يقتتتاا ت  4

ياتتت كاو الما تتتس الةامتتتس  الاا تتت  4 قتتتم  الي تتتاء  تتتي االتحتتتاد و لتتتاف ليإلتتتنو 
ومسالبس النتةا البالاا يتس  يتن ا مةتاهاات ا  تي ينا تس الةتضس الااليتس . لالتحاد

/4004 . 
 

 
  ي  مناوع يضاء الالا النا م لالتحاد

 
الالتنم  تي  منتاوع يضتاء الالتا التنا م لالتحتاد ينمنت   التلا تات الايا لتس ييتى  1

 :والات ا 
 .الةامس لالتحاد  سالما وأ  ت م كا 

الةتتتتا  الالتتتتنم ليةتتتتادو    تتتتاء الاإلتتتتال  والي تتتتيد البالاا يتتتتس ختتتتال   -ب
 .االجتااع التناو  



42 

 .ب ت تلا ا منق  الحةاياع
 
ي لتتتاإ التةامتتتل متتتا النتتتاكس ال ضن تتتيس اال تنتتتا  س التتتتي تتتتتايا الانتتتاوع  اليتتتا -4

 .والايا لس ييى  تا ج التحكيم
 
ا تتن اا الةتاو  وتتاح الةستاءاع  ياتا  ختص ت تي ي اليإلضس يا ت تاا أ تييب  3

ي إلتتان التلتتاميم الاةاا  تتس وةلتتك و تت  مةتتايلس يتتي  الا ضن تتي  وييتتيع الخبتتاو 
وتنيين هت ا اللتاح  الةاب خال   تس أ  ا ليابا او الفةييس  ي أياا  البضاء
 .الاةاا   ال ام ياا   ا  مةاهاس كل الكفاءاع الةاييس

 
الان ضتتس ياةتتاهااع يضتتاء الالتتا التتنا م لالتحتتاد    ت مسالبتتس النتتةا البالاا يتتس 2

 .م  مةتحلاع  ي اقاب اآلجا  اما ييي  ي تةن ن  ياا ااع
 
ت تكييف الةين   ي  االتحاد واالمي  الةام لالتحتاد يالةاتل ييتى تتي يا الةتييلس  5

الااليس الالنمس لتاي تل الانتاوع مت  ختال  الةتةي لإلاتا التبايتاع مت  نياتاء  
و ي الةادو    تاء الاإلتال  .ةالياع اقتلاد س و يا يس ياييسو خلياع و 

 .ه ه الحايس ي إلاحالةبل الضاجةس التي م   أ  ا  ي إلادالةاييس ييى 
 

الةام ييى  المي الةامس لالتحاد وييى  أ ه  الما سج ان  يلىوالنضاء  النكا تيجيه
إليتتن لييثتتا   وتلتتن م ال واايتتنادالإل تتيد الاب ولتتس  تتي تضفيتت  قتتاا اع مإلتتال  االتحتتاد 

 .يياي  واتباع  يا س تا ين الضفلاع يأ ييبالايان اع 
 

ه ا وقن قّا  الاإلي  أ  اف تيجيه الباقيس التاليس يلى  ا ا الةاي النتيط نا تن 
يتت   تتيسان      يتتان     تتي  دولتتس اامتتا اع الةاييتتس الاتحتتنو لتكامتته يايا تتس أياتتا  
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اد البالاتتا ي الةايتتي   وليةيا تتس الحكياتتس التتتي التتنو و النامضتتس والنالثتتي  لاإليتت  ااتحتت
 . ضت إل ا  ايه  ي قيادو دولس ااما اع و ةب ا ييى تا   التلنم وااندها  

 
 

 صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حفظه هللا 
 رئيس دولة اإلمارات العربة المتحدة 

 
 

 السالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته، 
 
 

حررن البرلمررانيين العرررب ، الم تمعررين يرري ابرروظبي يرري الرردورة نتشررر، ، ن
الثامنة والثالثرين لم لرس اإلتحراد البرلمراني العربري ان نتلردم ولرى سرموكم ب صرد  
آيات الشكر واإلمتنان على رعايتكم اعمرال م لسرنا وعلرى مرا اهينراه يري بردا البلرد 

لين ومرن الشرعب الشلي  من كرم الضياية وحسن الويادة من  انرب  ميرا المسر و
الشلي  يي دولة اإلمارات العربية المتحدة ، وعلى ما وير لنرا اووتنرا يري الم لرس 

 .الوطني اإلتحادي من ابتمام ورعاية وظرو، مناسبة ا تماعاتنا 

 
ون انعلاد ا تماعاتنا يي ابوظبي هد اضفى عليهرا ميرزة واصرة نظررام للمكانرة 

د العربي واإلهليمي ، وللسياسة الحكيمة الكبيرة التي يحظى بها سموكم على الصعي
التي تتبعونها واللائمة على تعزيز التضرامن العربري ولرم شرمل اامرة العربيرة حرول 

 .ابدا، وثوابت هومية تودم مصالح  ميا بلدانها 

 
وهد كران للكلمرة اللوميرة الشراملة التري تفضرلتم بتو يههرا يري ايتترا  اعمرال 

البرلمانيين العرب لما تضرمنه مرن معران سرامية  م لسنا ابلغ ااثر يي نفوس  ميا
ومواهرر، هوميررة مشرررية  علررت م لسررنا يتوررد هرررارام باإل مرراك باعتبررار بررده الكلمررة 

 .وثيلة اساسية رسمية من وثائ  اإلتحاد البرلماني العربي 
 

كما يعرب البرلمانيون العرب عن عمير  تلرديربم وتر ثربم للملابلرة الكريمرة 
ها للسررادة ر سرراب البرلمانررات والم ررالس ور سرراب الويررود الترري تفضررلتم بتوصيصرر

البرلمانية وللتو يهات السديدة التي و هتموبا وليهم يي بردا الللراب والردي يعكرس 
ويمانام عميلام بالمصير المشرتر  ل ميرا ابنراب العروبرة ور يرا بعيردة النظرر لمسرتلبل 

 .امتنا العربية الما دة 
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ظبي هررد اتاحررت لنررا الفرصررة ل طررالك علررى ون انعلرراد اعمررال م لسررنا يرري ابررو
المن رررزات الكبيررررة التررري حللتهرررا دولرررة اإلمرررارات العربيرررة المتحررردة تحرررت هيرررادتكم 

 .الرشيدة يي  ميا م اات الحياة 

 
نتمنى لسموكم العمر المديد ومويور الصحة والسعادة ، ولشعبنا الشلي  يري 

 .ر اإلمارات العربية المتحدة التلدم والريعة واإلزدبا
 

 
 البرلمانيون العرب المشاركون 
 يي الدورة الثامنة والثالثين 
 لم لس ااتحاد البرلماني العربي

 
 46/4/4001ظبي يي  ابو

 

 
 

كتتتت لك قتتتتّا  الاإليتتتت  تيجيتتتته ياقيتتتتس تلتتتتن ا و تتتتكا يلتتتتى  تتتتةادو   تتتتي  
 :الاإلي  اليتضي ااتحاد  ه ا  ل ا 

 
 
 
 
 

 سعادة ااخ محمد وليفة بن حبتور المحترم 
 يس الم لس الوطني ااتحاديرئ

 

يسررر ، نحن،ارررلناني ن ررر ،ييلنانمررر فنان وظ مررريلن رررةن يررر  يةن   ررر  ن  نررر ن
اإل رر  اانانم ييررر نان ظاررر ةنان ررربيب ن لن،مررر فننسررم  ظالن رررلن سررر  ن يررر انان رررا ن

 ل ناسلنان    ةن ا لنانضي   ن  ل ن  ن   ظ  هن لنظسهيالانن اال ظ، ل انظب ي ن
ن.   ا الظ، نحناأل  نانذينا لننهن يلغناألث ن ةن،ف س، ن  و اءن  ي نالوظ    ظ، ن
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 ،غظ،لنهذهنان ، سي نن،م فن يضً ن رلن را ، ن ظبر ي ، ننوهر مناأل  ،ر نانم  ر ن
نل ولسنان ط،ةناإلظا  ين ل نانوه  نانايير ةنانظرةنيرذن ه ن رةنظ، ريلن   ر  ن   ةن

ن. ةنانظةن،ظ خ ه ن ولس، ن   نسّه ن ه ظ، ن س   ، ن ل نانخ  جني ن،ظ ئجنان ث 
 

  بالناهللن سّ  نخط الن ل نط يقنانخي ن انم  نان ث  نن  ن يهنخير ن رمي، ن
ن.ان بيقن ةناإل   اانانم يي نان ظا ةن خي ناأل  نانم يي نو م ءن

 
 

 البالاا يين الةاب الانا كين  ي
 النو و النامضس والنالثي  لاإلي  االتحاد البالاا ي الةايي

 
 46/4/4001يبي  ي  أيي
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