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 تمهيـــــــــــــــــد:
 

ديي ر يع يي   1999أكةييرعا -فييا فترةييا  يييا عيير  فتسادييا رفتنيياري  دييا ييي  ةدييار  ف ر 
ففةةاح أ ييا  فتييمةيا فتنيا ا عسير  -عاتر   -خنةاغ فتةاارخا فا فتساصية ف تيا رة فتجررر  فتافر

 فتيائة تالةحار فتعاتيا ا فتررتا  رفجةيا ات فتررا  فتخاينة رفتنةر  عسر فتيائة تيجلي فالةحار.
 

ردييااكت فيييا أ ييييا  كيي  يييي  فتييييمةيا رررا  فتيجليييي رفييرر ةينييي  فتديييس  فتعاتيا رييية 
فا فالةحار فا يائية رنيةة ر ديار  عليرفب إل عاةضيافة بتي  نيعسة ر ديار  يي  فترفيرر  ف  ضاء

فتيالحظة فتةيا ةيني  ف ييل فتيةحير  ري ظياة يا إل رفتع يل فتيررتا إل رعسيا فتي ظييات فتعاتيا رية 
فةقلريريية رفتررتريية ييي  عر  ييا فالةحييار فتعاتيييا ا فتساعييا رفتيجلييي فتييرت ا فترلنييتر ا إل رفةحييار 

ات ف فارقريية إل رفتعاتيييا  ف رارعييا إل رعاتيييا  أياركييا فتالةر ريية رفتافعتيية فتعاتيا ريية فتعاتيا يي
 ف رارعا... رغراها . -تلةسار  فتساعا

 
ب ترقيائر فتييمةيا رأ ييا   رةقرل ف يا ة فتسايية تالةحيار فتعاتييا ا فتساعيا فرييا رليا  اضيا

 ررا  يجلي فالةحار رأعاز فت ةائج فتةا ةيخضت    يا .
 

  جلسة افتتاح المؤتمر : -الً أو
 

 قرت جلنة ففةةاح فتيمةيا فتنا ا عسر فتيائة فا يع   فتافرخنةاغ ف تيا ا فتةاارخا فتذي 
ةل ةايريه ربصالحه عسير ب يال  عياتر   اصيية  تيا ريا فتيرحير  رف ةقيا  فتيمننيات فتحكريرية 

ا فالةحاررية فتنيرر جرهيا ي فتياكزرة بتر ا إل رذتل ةحت ا ارة رعحضرا ائري جي رارة أتيا ري
 افر.

 
فييا عرفريية جلنيية فالفةةيياح ةحييرل فتنييرر ررترئييا ل ةرييازإل ائييري فتعر رنييةاغ  فتعاتيييا   

 ف تيا ا... 
 

ا فتنييرر ررترئييا ل إل عييد  فتعر رنييةاغ قيير فنييةقع  ي ييذ أاعسيية أنيياعرر  ييررف كعريياف ييي    يير 
ر  . رهياهر رنيةقع  فتريرل  يررف فتينمرتر  عيخةلف يافةع ل ي  رر   ررر  فحةراال عسررا فتخيني
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أكعييا عي انييعة فتيييمةيا . ر ييرا عييد  هييذا هييا فتيييا  فتافعسيية فتةييا رسقيير فر ييا فالةحييار فتعاتيييا ا 
فتررتـــا يمةياا فا أتيا را قع  رعسير نيقرت جيرفا عياتر  . ر عيا  ي  نيسارةه عانيةقعا  فترفيرر 

 فتعاتيا رة فا أتيا را فتيرحر  .
 

ا يمةيا رسقر فا هذف فتقيا  . رهيا فاصية تل ظيا بتي  فتياضيا رأداا بت  أ  هذف هر آخ
فتعحيل  ي  حلير   -ني رفت  110أي ي يذ  -رتةقررل  يي  فالةحيار فتيذي كيا  هرفيه ي يذ ةدنرنيه 

نليرة تل زف ات . رقر كا  هيذف فتقيا  قيا  فتحيار  رفت زف يات . راغيل ذتيل ال رنيس ا ةجاهي  
فتساتيرية فترحرير  تلحيرفا فتعاتييا ا حريل رجةيير   ي  فالةحار فا نعر  فتنالل إل رهير فتيمننية

فت اي  ناءب راجاالب ررةدااكر  فا فتعحل    حلر  . رقر ةحققيت  ةيائج ال ريكي   كاف  يا يني  
 ةدكر  يحكية فتسر  فتررترة فا الهاي ركذتل  ي  تج ة حقرق فة نا  تلعاتيا رر  .

 
ق فتنييالل إل حةيي  عسيير ف  ريياا رذكييا عييد  ف ة يياء فتيرفج يية عيير  فتديياق رفتئييا  تييل رحقيي

فتدييرر رة. رةعقيي  ي ييية فتحريياظ  ليي  فتنييالل يرارضيية  ليي  فتجيريير . رهييذف رس ييا افييا حيي  
فت زف ات عاتس ف   كيا حرل فا كرنرفر رفآل  فا ةريرا فتداقرة   إل رال ريك  تليرريقافترات 

 فتعاتيا رة أ  ةظ  نلعرة رها ةاى فتحارات ةضرر . 
 

عضيارا  فتةسيار  فترنريق عير  فالةحيار فتعاتييا ا فتررتــيـا ر ي ظيية ر را فتنرر ررترئيا ل 
ف يـــل فتيةحــر  . رأداا بت  فتةرنر فتيةزفرر فا  يي  فالةحيار رفتيذي ةجيارز فتتارقية فتةقلرررية 
فا فتحراظ  لي  فتنيالل إل يرضيحا عصيرا  خاصية أ  تيرى فالةحيار  ي ييات جنيرية ةيةير  لي  

ك  فتيةسلقيية عاتسرتييية ر ةائج ييا . ر ررفجييه فالةحييار عكر ييه فتيمننيية كافيية فتينييةررات ي  ييا فتيدييا
 فتساتيرة فترحرر  تلةسار  عر  فتعاتيا ات ةحررا كعراف ي  خال  ةصرره ت ذا فتي يات .

 
رذكا عيا قاتةيه فتنيرر   جيية هعية ا إل فتيائري فتيمقيت تالةحيارإل عخصيرن فتةسيار  عير  

رةتل  نقة يةعارتية ربافر  ةرجيار فتحلير  عتارقية يديةاكة   فتحكريات رفتعاتيا ات إل ف يا فتذي
 رها فتتارقة فترحرر  فتةا ةضي  ف ةصاا فترريقافترة .

 
رأضاف فتنرر ررترئيا ل رقير  أ  فتي اقديات فتةيا نيرقرل ع يا فتييمةيا  ررير  إل ر العير أ  

   ظييال ةكيير  ت ييا  ةييائج يليرنيية نييرفء  ليي  صييسرر فتحيي  فتنييليا تل زف ييات إل أر فتعحييل  يي
فقةصاري أكنا  رفتة إل أر حيارية فتيصيارا فتتعرسرية  رحقيرق فة نيا  . ب  فتةيزفل فالةحيار ةجياا 

 هذا فتقضارا تري  ظارا فحن  إل ع  ريك  أ  رةاجل بت  حقائق يليرنة .
 

ب  فتنالل رفت ضا  ي  أج  حقرق فة نا  أياف  رةتلعا  أكنا ي  ةرصيرات رقيافافت إل 
ب رفئييا رناعةيا  ظياف ترختياا فتيحرقية ع ييا . رهيذا هيا فتي يية فتةيا  لي  ب  يا رةتلعيا  فتةزف ييا

 فتعاتيا رر  أ  رقريرف ع ا يجةيسر  .
 

 رفا فتخةال ةي   فتنرر ررترئا ل فت جاح تليمةيا ف خرا تالةحار فا هذف فتقا  .
 
ييل فتيةحير  ركا  فتيةحرل فتنا ا هر فتنرر فالرريرا عةارفنكا إل ينا ر ف ير  فتسال  تر 

ريررا يكة  ف يل فتيةحر  فا ج رف إل فتذي  ق  بت  أ ضاء فتيمةيا اناتة يرج ة يي  ف يير  
فتسال  تريل فتيةحر   فتنيرر كيرفا   يا  . رقير أ اعيت انياتة ف يير  فتسيال  ترييل فتيةحير   ي  

ر رعير  ييا هير أتر  فتةي رات تالةحار فتعاتيا ا فتيررتا  فتيذي ريني  جنيافب عير  فتررتية رفتيجةيي
ب تريل فتيةحر  فا كنرا يي  فتقضيارا فتةيا رديي   يحلا ريا هر  اتيا . رقر أصعح فالةحار داركا

 أ  رنةيا فتةسار  حرت ا فا فتقا  فتيقع .
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ر رهت فتاناتة عد  نية دل فا فتساتل حر  فتيمننات يةسرر  فتج نرات    قرى فتنرق 

إ  فتقضيارا ف نانيرة يني  ل فتعرئية إل رحقيرق فة نيا  قر نعقت فتيجةير رفتحكرييات. رعاتةياتا في
ب فيا فتينيةقع  . رعيقيرفا ييا ريزرفر فتةدياعل فيا  ب يةنياررا ريساررا فتسي  يا ةيزف  ةةتلي  فهةياييا
فتيسلريات فتررترة فإ   يلرة فتة يرة ال ريكي  أ  ةكير  ينيةررية بال بذف كا يت فتحاريات رحقيرق 

ف كيييا  فت يييير إل رفتةحيييررل رفتيساكييية ضييير فترقيييا رفتيييياا فة نيييا  ترفيييافر يحةايييية إل ربال بذ
 يحكرية عقرل  اتيرة . 

 
رعسر أ   ق  اناتة فتنرر   ا   عا فتنرر عةارفنكا    عسا ف تعا اةه فتدخصرة بزفء 
فتسالقة عر  ف يل فتيةحر  ر فالةحار فتعاتيا ا فتررتا فدداا خصرصا بت  فتقرفنل فتيدةاكة عير  

ا فهةياي ييا عي يير فت زف يات إل ر يزال فتنيالح رفتييرفاال  ي  حقيرق فة نييا  .. فتي ظيةير  إل النيري
رغراها . رأرضح أ  ف يل فتيةحر  عحاجة بت  ر ل عاتيا ا ررتيا بذف ييا أافرت فتنيرتا   لي  

ب فتةا ةجاي فا فتساتل فتررل . ب ينلحا  فتنالنر   زف ا
 
 

ب . رأدياا بتي  قيافا كذتل أرضح فتنرر عةارفنيكا أ  فتقضياء  لي  فترقيا رعقي  هير ب هاييا فا
ب تلحرفا عر  فتحضاافت إل رب  ف ييل فتيةحير   ري ظياة يا  2001ف يل فتيةحر   عجس   ال   ايا

 فتيخةلرة نرف ةضر عافيج نقافرة رفجةيا رة ي انعة ةمكر  ل  فتةنايح رفتةرا  .
 

عاتييا ا فتيررتاإل نل فنةير أ ضاء فتيمةيا بت  كلية فتنرر   جية هعة ا ائري فالةحيار فت
فتةا أ اعت    نسارة ا عيخاتعة فتيدااكر  فا فتيمةيا فتنا ا عسير فتيائية تالةحيار رفيا يع ي  

 فتافرخنةاغ فتةاارخا فتذي  ارت بتره فتحرا  عسر ةرحرر أتيا را.
 

رفا بداا  بت  فترضر فتساتيا أرضحت فتنرر  هعة ا أ  ةئرافت كعرا  قر د رها فتسياتل 
ر  نيي ة فتياضييرة . فقيير فزرفر فزرهيياا فتسيياتل رغ يياا إل رتكيي  نارفةييه ال رييةل ةقانييي ا خييال  فتخينيي

ب جررييرفب  ييارالب إل النييريا رب  نييقرت  ب ررترييا عصييرا   ارتيية . رةةرقيير فتييرريقافترات فتحررنيية  ظايييا
 جرفا عاتر  رمكر أ ه يا ي   ظال رنةترر فتعقاء بت  ف عر رر  ر ل رريقافتا .

 
ب  لي  فةراقريات  رأداات فتنرر  هعة ا بت  أ  فتساتل رحةر  هذف فتسال عييارا خينير   اييا

ج رييفإل ف يييا فتييذي رنييةر ا رجييرر ةر ييل أكنييا رفحةييافل أكعييا تلقييا ر  فة نييا ا فتييررتا رررافب 
يةيرييزفب ةقييرل عييه فتعاتيا ييات ع ييذف فتصييرر . رأضييافت ةقيير  ب  دييسر  فتسيياتل قيير أصييعحت أكنييا 

ب إل رأي حيييرل فيييا أي ي كيييا  يييي  فتسييياتل قييير ةكييير  تيييه آنييياا ر رفقييي  ررترييية . فا زيييية ةافعتيييا
فالقةصيياررة فييا أياركييا فتالةر ريية رديياق آنييرا إل يييناله قيير ةاكييت آنااهييا  ليي  فالقةصييار فتسيياتيا 
عايةييهإل رال نييريا  ليي  فتعلييرف  فت ايريية فتةييا أصيير  فقةصييارها عيياتاكرر رفتة ييير . كييذتل أرت 

ييي  فتنييكا  فييا فتعلييرف   %20ر فتنييارفت إل حرييل أ  فتسرتييية فالقةصيياررة بتيي  ةرييارت فييا ةرزريي
 ي  يجيرال  رقات فالنة الل فتخان فا فتساتل. %85ف كنا غ   ةةصاف عـ 

 
كييذتل  رهييت فتنييرر  هعيية ا عد ييه يييا رييزف   ليي  دييسر  فتسيياتل أ  ةسييي  فتكنرييا ييي  أجيي  

عيكيا  فال ةيافف  ةحنر  أرضاال حقرق فة نا  إل رفتةسلرل رفتينارف  عير  فتعديا. ريي  ف هيرية
ب تل ناء ي  نكا  ا  ب يا ها رريقافترات يزررة إل   يه ال  عد  فترريقافترات فتةا ال ةسرا فهةيايا

 رجرز رضر فت ناء فا ياكز فجةيا ا أر فقةصاري يةر  فا يجةير ر اري عاترريقافترة . 
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ر  ةقييرل  ليي  رفييا خةييال كلية ييا أكييرت فتنييرر  هعيية ا أ  فة نييا رة عحاجيية بتيي  امريية جرريي
فتحقرقة ر عذ فتس يف إل رهير ييا كيا  ر ياري عيه ديا ا فت  ير فتكعريا افع يراف ات تياغرا . فيناترية 
فتررل ريكي  أ  ةصيعح حقرقية فتئير . رعسير أ اعيت  ي  ديكاها تلديسعة فتعاتيا رية ف تيا رية  لي  

ب رينيافب.  حن  فترفار  رفتة ظرل ةي ت أ  ركر  فتيمةيا  اجحا
 

نر  فا جلنية فالفةةياح هير فتنيرر جرهيا ي افر ائيري جي رارية أتيا ريا ركا  آخا فتيةحر
فالةحاررة فتذي اح  عاترفرر فتيدااكة فا أ ييا  فتييمةيا فتنيا ا عسير فتيائية تالةحيار فتعاتييا ا 
فتييررتا  إل يدييرافب بتيي  أ  هييذف فتسييرر فتكعرييا ييي  فترفييرر فتعاتيا ريية رجسيي  فة نييا  ر نيي  أ  هييذف 

اةه عدخصر  أحرهيا فا نا رفآلخا عارتيا ا . رقير فنيةتاال فالةحيار خيال  فالةحار قر عرأ ينر
قا  ر رف ي  ةدنرنه ع اء جنرا ةراهل رةسار  عر   رر كعرا ي  فتدسر  رفتعاتيا رر  إل اغل 

 جرف   فتضسف فا عسا أ دتةه.
 

ة رأضاف فتنرر افر رقر  أ  أتيا را قر  ا ت ي  فتركةاةرارية إل رعنيع  ف  ظيية فةجافيري
فتةا حكيت فر ا فقير  قليت فتركةاةرارية بتي  فآلخيار  . رقير ةسليل ف تييا  أ  فتديس  رحةيا  بتي  
ب فإ ه يتلير  فتريرل أكنيا. رقير  ب رفئيا فترريقافترة تكا رنةترر فتة ري . ربذف كا  فتةنايح يتلرعا

ديخن أداا ةرتنةري   فتكاة  فتارنا فتيسارف   بت  أ  يس   فتةنايح ركي  فا أ  ركر  فت
ب فتنسا بت  فتحرفا عير  فتنقافيات. رحير   فآلخا حنعيا أافرا ا أ  ركر  . رفتةنايح رس ا أرضا
ررا فتعاتييييا رر  أر ضييييح فتنييييرر افر أ  ي يييية فتعاتيييييا رر  أ  رعر ييييرف تلديييس  فتتارييييق بتيييي  
فترريقافترة عرر  خرف أر ةاهر  إل    هذف هر فتتارق بت  فتينةقع  رتخليق  ياتل رريقافتيا 

ب . رفتحرفا هر فتتارق تخلق هذف فتساتل فتذي  تيح بتريه. ب  فترريقافترية ترنيت ديكالب تلحكيل ح قا
رقع  ف كنارة ررةجاه  ف غلعرية رب ييا هيا تارقية تلةسيار  عير  فتجيرير عديك  راضيا فتجيرير. 
رر ييا بتيي  ةييرار  فتدييس   ليي  ة يريية فتدييسرا فتيةيرييز عاتةسيياتف رفالقة يياال فييا يسةقرفةييه إل 

يجير ية  3500  ح  فتخالفات    تارق فتحرفا رفتةنايح فا  اتل رضل أكنيا يي  رعضارا
 بن رة يخةلرة .

 
رفا خةال كليةه  را فتنرر ائري فتجي رارة عد  يا رقرل عه فالةحار فتعاتيا ا فتيررتا تيري 
ب . ر فتيعييارا  فتةييا قييال ع ييا عاتيا رييا  فن ييا  قيير أصييعحت فآل  أفكيياافب ريياانييات رسييي  فييا   عنيا
بتااها  دافت فآلالف . رعسر أ  ةي   تليمةيا فت جاح أ ل     ففةةاح أ ييا  فتييمةيا فتنيا ا 

 عسر فتيائة تالةحار فتعاتيا ا فتررتا  .
 

 جدول أعمال المؤتمر الثاني بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي : -ثانياً 
 

 ةضي  جرر  أ يا  فتيمةيا فتع رر فآلةرة ل
 

 رف     ائعات ائري فتيمةيا فتنا ا عسر فتيائة .ف ةخا  ائري ر  . 1
 رافنة فتتلعات فتيحةيلة ةراف  ع ر بضافا فا جرر  أ يا  فتيمةيا . . 2
 ي اقدة  اية حر  فترضر فتنرانا رفالقةصاري رفالجةيا ا فا فتساتل . . 3
يناهية فتعاتيا ات فا ضييا  فحةيافل رةسزريز فتقيا ر  فتيررتا فة نيا ا عي انيعة  . 4

 ينر  الةراقرات ج رف .فتذكاى فتخ
 فتحاجة بت  ب ار  فت ظا فا فت ظال فتياتا رفالقةصاري فتساتيا فتافه  . . 5
بن ال فتعاتيا يات فيا فتةسيار  فتنيليا إل فتيةيريز عاتةنيايح إل عير  ف قلريات فةن رية  . 6

رفتنقافرييية رفترر رييية إل ريييي  عر  يييا فتنيييكا  فتي ييياجار  إل رفخييي  فتررتييية فترفحييير  
 قرق ل فة نا رة .رفالحةافل فتكاي  تح
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 الطلبات الخاصة بإدراج بند إضافي أو بند طارئ في جدول أعمال المؤتمر : -ثالثاً 
 

ةقريت نيا ا دس  عاتيا رية عتلعيات ةراف  ع ير بضيافا فيا جيرر  أ ييا  فتييمةيا فتنيا ا عسير 
ا رلييا فتيائيية . رةقييريت فتدييسعة فتعاةئاتريية عتليي  ةراف  ع يير تييااا فييا جييرر  ف  يييا  . رفرييي

  اا ت ذا فتتلعات ر ةائج ي اقداة ا فا فتيمةيا ل
 
 
 

 الطلبات الخاصة بالبنود اإلضافية :  -1

 
 

 التاريخ عنوان البند اسم الشعبة صاحبة الطلب

مساندة لبنان فيي جهيودا المتواصيلة  الشعبة اللبنانية -1

لتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم 

الصييييادر فييييي اذار ـ مييييارس  425

/1978. 

29/7/1999 

إسيييييهام البرلمانيييييات فيييييي التعييييياي   الشعبة األلمانية - 2

السيييلمي ل المتسيييم بالتسيييام  ل بيييين 

األقلييييات اإلثنيييية والثقافيييية والدينيييية 

 داخل الدولة الواحدة.

16/8/1999 

االسيييتعداد لسييين الشييييخوخة يشييي ل  الشعبة الرومانية - 3

 تحديا للقرن الحادي والعشرين :

سيييين وحمايييية العميييل البرلمييياني لتح

حقييوا األشييخام المسيينين وضييمان 

شيييخوخة نشيييطة وحييوار فعييال بييين 

 األجيال.

24/8/1999 

ال ييع عيين فيير  حصييار اقتصييادي  الشعبة العراقية - 4

وعلمييي وثقييافي علييو الشييعوب ميين 

أجل أهداع سياسية والمطالبية برفي  

 هذا الحصار .

 

25/8/1999 

ع إلو اإلسراع عمل البرلمانات الهاد الشعبة اإليطالية - 5

فييي التصييديى علييو النسييام األساسييي 

الذي أقر في روما والذي ينم عليو 

 إنشاء المح مة الجنائية الدولية .

3/9/1999 

تعزييييييييز حمايييييييية الالجئيييييييين عبييييييير  الشعبة اإليرانيــــــــة - 6

المساهمة البرلمانية والتشريعية فيي 

مبدأ التعاون من خيالل التضيامن مي  

أل ثير تضيرراً مين البلدان والمنياطى ا

 التحر ات ال بيرة لالجئين  . 

6/9/1999 

 10/9/1999 حقوا اإلنسان للمهاجرين الشعبة الم سي ية  - 7
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)باسم شعب دول أمري ا 

 الالتينية (

 

 

 

تعبئة المجتم  الدولي لصال  ضيحايا  الشعبة اإلسرائيلية - 8

الييزالزل فييي منطقيية البحيير األبيييي  

 المتوسط .

10/9/1999 

 
 

رقر تاحت هذا فتتلعات  ل  فتةصررت فا فتجلنة فتساية ف رت  تليمةيا . رتلي  بتي  
يقريا فتتلعات  اا تلعياة ل ريعياافت برافج يا فيا جيرر  ف  ييا  . كيذتل فنيةير أ ضياء 
فتييييمةيا بتييي   رج يييات  ظيييا عسيييا فتيسااضييير  ةراف  ةليييل فتتلعيييات . رقعييي  فتعيييرء عسيلرييية 

عاتيا رة فا ك  ي  ل اريا ريا إل برتاتريا إل برياف  إل بنيافئر   ي  فتةصررت أ ل ت رفرر فتدس  فت
نحع ا تتلعاة ا . كيا أ ل  فترفرف  ف تيا ا رفتيكنركا    ريج يا تتلعر يا ةحت   رف  رفحر 

 إل كيا رلا ل
 

إسييهام البرلمانييات فييي التعيياي  السييلمي ل المتميييز بالتسييام  ل بييين األقليييات اإلثنييية " 
ل ومين بينهيا السي ان المهياجرون ل داخيل الدولية الواحيدة واالحتيرام ال اميل  والثقافية والدينية

 لحقوقهم اإلنسانية ".
  

رعذتل عقرت أيال فتيمةيا نالنة تلعات جاى فتةصررت  لر ا الخةرياا رفحير ي  يا تركير  
 فتع ر فةضافا فا جرر  ف  يا  . رفريا رلا  اا ت ةائج فتةصررت ل

 

 أ ثرية الثلثين امتناع  أصوات معارضة   وات مؤيدةأص  الشعبة صاحبة الطلب
 605 743 384 523 تع ا  
 696 606 459 585 فتسافق

 1030 105 56 1489 أتيا را   فتيكنرل
 

فتيكنيركا فتيديةال عدكنارية فتنلنير  فتيتلرعية رأصيعح هير  -رعذتل فاز فتتل  ف تييا ا 
فتناري   . رأحر  فتع ر بت  فتلج ة فتنا رية  تج ية فتع ر فةضافا فا جرر  أ يا  فتيمةيا   فتع ر 

فتقضييارا فتعاتيا ريية رفتقا ر ريية رحقييرق فة نييا   ةجييافء ي اقديية حيير  يرضييرال فتع يير رةحضييرا 
 يدارال قافا رافر بت  فتجلنة تليمةيا .

 
 
 
 

 الطلبات الخاصة بالبنود الطارئة :  -2
 

راف  ع يير تييااا فييا جييرر  ةقييريت فتدييسعة فتعاةئاتريية ضييي  فتي ليية فتقا ر ريية عتليي  ة

 " . الوض  المقلى في تيمور الشرقيةأ يا  فتيمةيا ةحت   رف  " 
 

رعسييير أ  فنيييةير فتييييمةيا بتييي  رج ييية  ظيييا فتعاةئيييا  فتيمرييير  ررج ييية  ظيييا ب رر رنيييرا 
 فتيسااضة أجارت  يلرة فتةصررت رجاءت فت ةرجة  ل  فت حر فتةاتا ل
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  األ ثرية المطلوبة امتناع  أصوات معارضة أصوات مؤيدة للطلب

 ) أربعة أخماس (
749 361 273 888 

 
رعذتل فد  فتتل  فا بحافز ف كنارة فتيتلرعة رها أاعسة أخيياي ف صيرفت رفنيةعسر 
ي  ي اقدات فتيمةيا. رعقا جرر  أ يا  فتيمةيا رضل نةة ع رر ي  عر  ا فتع ير فةضيافا فتيذي 

 ةيت فتيرففقة  لره .
 

 لجان :اجتماعات ال -رابعاً 
 

فجةيست فا بتاا فتيمةيا فتنا ا عسر فتيائة تج ةا  ي  تجا  فترافنة فترفئيية رذتيل  لي  
 فت حر فتةاتال 

 

فتةيا  اقديت  -ل رها تج ة فتقضارا فتعاتيا رية رفتقا ر رية رحقيرق فة نيا   اللجنة الثانية
 جرر  أ يا  ةضي  فتع رر فآلةرة ل 

 
 1998نعةيعا  -قرت فا يرنكر فا أرلر  بقافا يحاضا فجةيا ات فتلج ة فتةا   
 رافنة فتع ر فتافعر ي  جرر  أ يا  فتيمةيا حر  ل 
 

 مساهمة البرلمانات في ضمان احترام وتعزيز القانون الدولي اإلنساني بمناسبة 

 الذ رى الخمسين التفاقيات جنيع.

 
 ر ةضي  ذتل ل

 
 ي اقدة يرضرال فتع ر  .أ
 ا حر  فتع ر .ةسرر  تج ة صراغة ة رفر يدارال قاف . 
 رافنة ةقارا تج ة فتصراغة  ربقافا يدارال فتقافا . . 
 ةسرر  يقاا تليمةيا فتعاتيا ا فتررتا فتنا ا عسر فتيائة . .ر

 
 . ف ةخا  يكة  فتلج ة فتنا رة ترةا  ةيةر حة    ارة رراة ا فتساررة . 3
 

ت ي اقدية  قرت فتج ة  ر  فجةيا ات أقات فا أرت ا يحاضا فجةيا اة ا فتناعقة رأجيا
حر  فتع ر فتافعر إل كيا دكلت تج ية صيراغة ة يرفر يديارال قيافا حير  فتع ير . رفيا فجةيا  يا 
فتنييا ا  اقدييت فتلج يية يدييارال فتقييافا فتيقييرل ييي  تج يية فتصييراغة رأقاةييهإل رافسةييه بتيي  فتجلنيية 

تيل فتخةايرة تليمةيا . كذتل قايت فتلج ة عا ةخا  يكةع ا فتيكر  يي  ائيري ر يائعر  تليائري رذ
  ل  فت حر فتةاتال 

 
 ل فتنرر ةرياز  ر ر   ي  فتعافزر    أ رر ف ةخاعه.ائرــــــــــي فتلج ـــــــــــة -
 ل فتنرر  عرل يرغر   ي  كر را  أ رر ف ةخاع ا . فت ائ  ف ر  تائري فتلج ة -
   فتنرر  ل فتنرر جرل ياكرا ا    ي  فنةافترا   ف ةخ  عرالب فت ائ  فتنا ا تائري فتلج ة -

 ها ت   ي   ررزرل را  .
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ب ينييةقالب تي اقدية فتع ير فةضيافا فتييذي أقيا فتييمةيا برافجيه فييا  ر  قيرت فتلج ية فجةيا يا
جرر  أ ياته حر  فتةسار  عير  فةن ريات . رديكلت عسير فتي اقدية تج ية صيراغة أ يرت يديارال 

 تجلنة فتخةايرة تليمةيا . فتقافا فتخان عاتع ر. رعسر بقافا فتيدارال قاات فتلج ة افسه بت  ف
 

 رها تج ة فتقضارا فالقةصاررة رفالجةيا رة ل  - اللجنة الثالثة
 

  اقدت فتلج ة فا فجةيا اة ا جرر  أ يا  ةضي  فتع رر فآلةرة ل 
 

 1998نيعةيعا  -بقافا يحاضا فجةيا ات فتلج ة فتةا  قرت فا أرلر   .1
 فا عاركن  . 1999بعار   -فا يرنكر رفا  رنا  

 فنة فتع ر فتخايي ي  جرر  أ يا  فتيمةيا حر  لرا .2

 

 .الحاجة إلو إعادة النسر في النسام المالي واالقتصادي العالمي الراهن
 ررةضي  ذتل ل

 
 ي اقدة يرضرال فتع ر.  .أ
 ةسرر  تج ة صراغة ة رفر يدارال قافا حر  فتع ر . . 
 رافنة ةقارا تج ة فتصراغة  ربقافا يدارال فتقافا . . 
 يمةيا فتعاتيا ا فتررتا فتنا ا عسر فتيائة .ةسرر  يقاا تل .ر
 

 . ف ةخا   يكة  فتلج ة  ترةا  ةيةر حة    ارة رراة ا فتساررة3
 

 قرت فتلج ة فجةييا ر   اقديت فيا أرت ييا يرضيرال فتع ير فتخيايي فيا جيرر  أ ييا  
فتيمةيا إل ردكلت تج ة صيراغة ة يرفر يديارال قيافا حرتيه . رفيا فجةيا  يا فتنيا ا  اقديت 

قات يدارال فتقافا فتيقرل ي  تج ة فتصراغة رأ ارت ف ةخا  يكةع ا فتنياعق عكايي  هرئةيه رأ
 رذتل  ل  فت حر فتةاتا ل 

 
  ائرنا.فتنرر هـ.كجرلرارر   فترف ياال   إل 
  ائعا تلائري.فتنرر  . عرتر  ي ئرترا  إل  
  ب تلائري.فتنرر   .عركا ري   فتجزفئا   إل   ائعا

 
 
 
 

 تامية للمؤتمر: الجلسة الخ -خامساً 
 

 قرت فتجلنة فتخةايرية تلييمةيا فتنيا ا عسير فتيائية فيا فتنيا ة فتنا رية رفت صيف يي  عسير 
. رفعةرأت فتجلنة عةالر  فتةقياارا فتةيا أقاة يا تجيا  1999 10 15ظ ا ررل فتجيسة فترفقر فا 

 فترافنة فا فجةيا اة ا إل رذتل  ل  فت حر فتةاتال 
 

حير   انيية والقانونيية وحقيوا اإلنسيان ) اللجنية الثانيية (تقرير لجنة الشيؤون البرلم -
رقيريت فتةقاريا  -فتع ر فتافعر ي  جرر  أ يا  فتيمةيا فتيةسلق عاحةافل فتقا ر  فة نا ا فتيررتا
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فتنرر  غارر ت  ي  نررناف  . رقر أقا فتييمةيا يديارال فتقيافا عسير أ  أعيرت  لريه فتسررير يي  
رييار إل كرعيياإل ج يير  بفارقرييا رغراهييا ةحرظييات عدييد  فترقيياةر  فترفييرر إل النييريا رفييرر نييراراإل ع

 فتخاصةر  عا تئال فتيضار  ترفافر رب داء فتيحكية فتج ائرة فتررترة.
 

حير  فتةسيار  فتنيليا  وهي أيضاً اللجنة الثانية السابقة -تقرير لجنة البند اإلضافي   -
أتيا ريا . رقير أقيا فتييمةيا يديارال  عر  ف ن ريات فتيخةلريةإل رقريةيه فتنيرر  كرنةاترةنيال   يي 
 فتقافا فتذي أ رةه فتلج ة عاتةصررق ررر  بجافء ةصررت. 

 

حير  ضيارا  ب يار   تقرير لجنة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ) اللجنية الثالثية ( -
. قييرل فتةقارييا فتنييرر آالغ    ييي  فت  يير   -فت ظييا فييا فت ظييال فالقةصيياري فتييياتا فتسيياتيا فتييافه  

فق  لره فتيمةيا عسر بجافء ةسيررالت ربرخيا  فقيا  جررير  فقةاح يا رفير فتجياهرارية فتساعرية ررف
فتلرعرة فتدقرقة ةةسليق عاتتلي  بتي  جيرير فتيرر   يرل فةخياذ ةيرفعرا فقةصياررة أر ياترية يي  جا ي  

 رفحر ي  دد  ا أ  ةمري بت  ةريرا  يلرة فتة يرة فا علر آخا . 
 

ليي  يديياارر فتقييافافت ةييرفت   ليي  ي صيية فتيييمةيا يينليير عسيير فال ة يياء ييي  فتةصييررت  
فتيجير ات فتجئاففرة رفتنرانرة فتذر  أتقرف كلييات قصيرا   عيارف فر يا  ي  ديكاهل رفية يا  ل 
تلدييسعة فتعاتيا ريية ف تيا ريية رتلنييلتات ف تيا ريية رفتدييس  ف تيييا ا  ليي  يييا القييرا ييي  فهةيييال 

 را ارة ر ل  حن  ة ظرل فتيمةيا . 
 

ل عانل فترفرر فتساعرة فتنرر  عر فترفحير فتافضياإل ائيري يجليي فت يرف  فتيئاعيا رةحر
ب  رائري رفر فتدسعة فتيئاعرية بتي  فتييمةياإل فتيذي فنية   كليةيه عةرجريه فتديكا بتي  أتيا ريا ديسعا
ب رحكرييية  ليي  حنيي  فترفييار  رفتا اريية رفتة ظييرل فتجريير تليييمةيا . نييل قييا  أ  ييا نييسرفء  رعاتيا ييا

فتيمةيا فا يرر ة عاتر  فتجيرلة فتئ رة عةاارخ ا فتسارق فا جيرر فتيريارر  فتنرانيرة ال سقار هذف 
رفتسليريية رفتسنييكارة إل رفتةييا أصييعحت ايييزفب ال ةصيياا فتقييرل فة نييا رة فتسلرييا إل رايييزفب تلنييالل 
رفترحر  رفتحارة رفترريقافترة إل رها فتقرل فتةا  سي   ل   داها ي  خيال  فالةحيار فتعاتييا ا 

 رتا .فتر
 

رحر  أ يا  فتيمةيا  را فتنرر فتافضا عد  أ يا  فتيمةيا كا يت جرير  ر اجحية إل رقير 
ةحققيت فيا جير يي  فتصيافحة رفتحارية رفالحةيافل فتيةعيار  رفيا ظيارف ياررية ريس ررية جرير  

 رفاة ا فتدسعة ف تيا رة ر ف يا ة فتساية تالةحار فتلةا  ةنةحقا  ك  فتدكا رفتةقررا .
 

فتنرر فتافضا بت  ف سقار فتيمةيا فتقارل تالةحار فتعاتيا ا فتيررتا  فيا  ييا   كذتل أداا
إل رأ ا     نياراا تيذتل ر ي  ةاحرعيه عيينليا فترفيرر فتعاتيا رية  2000يارر  ال  -فا أراا

 ف ار .-فتةا نةداال فا يمةيا  يا  فا فتعلر فتيضراف 
 

فةرفاي رفتيةيياجير  .  ليي   ررجييه فتنييرر فتافضييا فييا خةييال كليةييه فتدييكا بتيي  فتج يياز
 حن  أرفئ ل رةن رل ل فالةصا  عر  فترفرر .

 
رعسيير ف ة يياء يينلييا فتيجير ييات فتنرانييرة رفتجئاففريية ييي  بتقيياء كلييياة ل ةحييرل فتنييرر 
ررترئا ل إل ائري فتعر رنةاغ ف تييا ا رائيري فتييمةيا إل فيد ا   ي  ديكاا تجيرير فتيةحيرنر  

 ا عالرا ر عاتيا  ا رةي   ت ل  رر  ناتية بتي  أرتيا  ل . نيل  ل  فتيدا ا فترررة فتةا خصرف ع
 أ ل     فخةةال أ يا  فتيمةيا فتنا ا عسر فتيائة تالةحار فتعاتيا ا فتررتا  . 
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 اجتماعات الدورة الخامسة والستين بعد المائة لمجلس االتحاد البرلماني الدولـــي  -سادساً 
 

ب فجةيا ات فتيررا  فتخاينية رفتنيةر  عسير  قرت فا بتاا فتيمةيا فتنا ا عسر ف تيائة أرضا
 فتيائة تيجلي فالةحار .  اقدت فتررا  جرر  أ يا  رفنر ةضي  فتع رر فتةاترة ل

 

 إقرار جدول األعمال   - 1 

 للمجلس 164إقرار محاضر اجتماعات الدورة    - 2 

 102اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر    - 3 

 االنتساب وإعادة االنتساب إلو االتحاد طلبات   - 4 

 األوضاع في بع  الشعب الوطنية   - 5 

 تقرير الرئيس   - 6 

 للمجلس 164حول أنشطته منذ الدورة  .أ

 حول أنشطة اللجنة التنفيذية .ب

 تقرير األمين العام حول أنشطة االتحاد   -   7          

 التعاون م  منسمة األمم المتحدة  .  - 8 

ؤتمر رؤسيياء الجمعيييات التشييريعية الوطنييية فييي مقيير منسميية األمــييـم ميي  - 9 

 . 2000المتحــدة )نيويورك( في العام 

 بناء مقر جديد لالتحاد البرلماني الدولي في جنيع . - 10  

نتييائج النييدوة حييول العالقييات بييين أحييزاب األ لبييية وأحييزاب األقلييية فييي   - 11  

 1999ييارر   -  أراا  19 - 17فتئاعر  إل إل ترعرافر    البرلمانات اإلفريقية
.  

 أنشطة اللجان والهيئات األخرى  - 12  
 فجةياال فت ناء فتعاتيا رات  أ
 تج ة حقرق فال نا  تلعاتيا رر    
فجةياال يينلا ف تافف فيا  يلرية ف يي  رفتةسيار  فيا حيرا فتعحيا    

 ف عرا  فتيةرنت
 تج ة فتقضارا فتيةسلقة عاتداق ف رنت  ر
 اء حر   فترضر فا قعانيجير ة فترنت  ا
 فتلج ة فتيكلرة عسيلرة ةسزرز فحةافل فتحق فة نا ا فتررتا  ر
 يجير ة فتدافل عر  فتاجا  رفت ناء  ز

 2000مشروع برنامج وميزانية العام   - 13 

    103المؤتمر البرلماني الدولي   - 14 
   2000يارر   -  أراا 6 -بعار   -   رنا   30   يا  إل     

   ف  يا ب رفر جرر .أ
بقييافا قائييية فتي ظيييات فتررتريية رفت رئييات ف خيياى فتييير ر  تيةاعسيية  . 

  ي  فتيمةيا  عصرة  ي ظيات يالحظة

 المؤتمرات البرلمانية القادمة  -  15 
 فتيمةيافت فت ظايرة .أ
 فتيمةيافت رفالجةيا ات ف خاى فتةخصصرة . 
  تلعات تلقرال عا ارة عسا فتيمةيافت . 

 1999ى الحسابات للسنة المالية تعيين شخصين لتدقي -  16

 انتخاب اللجنة التنفيذية   -  17
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قال فتيجلي فتقرال عا ةخا  خينة أ ضاء ترحلرف يح  فتنرر هعة ا  فت  ير   
ر فتنييرر عيياال   جي راريية كرارييا   إل رفتنييرر ير يير   ف اج ةيير  إل رفتنييرر 

 ة يييا يييير   ييرفرلا  برتاتريييا   رفتنيييرر ةيييافراي   عراكر يييا فانييير   فتيييذر  ة
 . 102 ضررة ل خال  فتيمةيا 

 انتخاب رئيس مجلس االتحاد البرلماني الدولـــي   -  18
كييا   لييي  فتيجليييي ف ةخييا  ائيييري جررييير  ترخلييف فتنيييرر يرئرييي  أ جرييي    

ررتريير    -  ةيييرز 15يييااةر رز  فنييعا را  فتييذي تييل رسيير إل عييرءفب ييي  ةيياار  
ضييييرف فييييا فتعاتيييييا  إل ائرنييياب تليجلييييي إل رذتييييل عسيييير ف ةخاعييييه   1999

 ف رارعا .
 
 ييياق  فتيجليييي جيرييير ع يييرر جيييرر  أ ياتيييه فيييا فجةييييا ر  رفةخيييذ عديييد  ا فتقيييافافت   

 رفتةرصرات فتي انعة . رفريا رلا  اا  عز فتقافافت فتةا فةخذها فتيجلي ل 
 

 حول العضوية واألوضاع في بع  الشعب الوطنية : 
 
 قيرل يي  فتديسعة فتعاتيا رية فيا أركاف ريا رففق يجلي فالةحار عاةجياال  ل  فتتل  فتي

عاال ضيييال بتيي   ضييررة فالةحييار إلكييذتل رففييق  ليي  تليي  فتدييسعة فت رجاريية عإ ييار  
 فال ضيال بت  فالةحار . 

  إل 1999فتةاحر  عقافا ف تافف فتيس رة فا فت رجا بجافء ف ةخاعيات قعي    ارية  يال
 اها ررظائر ا .رفتةسعرا    ف ي  فا فنةسار  فتيمننة فتةدارسرة ترر

  ب ار  حقرق فتةصررت بت  فتدس  فتعاتيا رة فا ك  يي  فتسيافقإل جرعيرةا إلرفتعرني ة
 رفت انل عسر رفر ك  ي  ا جزءفب ي  يناهياة ا فتيةدخا  .

 

 :102حول انتخاب رئيس للمؤتمر 
 

فتيرففقيية عاةجييياال رفتةصييررق  ليي  ةادييرح فتنييرر ررترئييا ل ةريياز إل ائييري فتعر رنييةاغ 
ب تليمةيا فتنا ا عسر فتيائية تالةحيار فتعاتييا ا فتيررتا . رقير أعلئيت فتنيرر   جيية ف تيا  ا إل ائرنا

هعة اإل فتائري فتيمقت تالةحار إل أ ضاء فتيمةيا فا عرفرة فتجلنة ف رت  فتةا  قيرها فتييمةيا 
 رق . إل عاقةافح فتيجلي ةادرح فتنرر ررترئا ل تي ص  فتائري فرففق فتيمةيا عاةجياال رفتةصر

 
 
 

 :انتخاب رئيس مجلس االتحاد 
 

رففق يجلي فالةحار عاةجياال رفتةصررق  ل  ف ةخا  فتنرر   جيية هعية ا   يي  فت  ير  
تي ص  ائري فالةحار تر رفل فتنالنة فتقارية . ركا ت فتنرر  هعة ا ها فتيادحة فترحرر  ت ذف 

ةزكريية رهييا أر  فييياأ  ةةقليير هييذف فتي صيي  عسيير ف نييحا  فتيادييح فتكييراي . رعييذتل فييازت عات
 فتي ص  فا ةاار  فالةحار . 

 

 تعيين نائب رئيس اللجنة التنفيذية:
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عسر ف ةخا  فتنرر  هعة ا تي صي  ائيري يجليي فالةحيار رديئرا ي صي   ائي  ائيري 
 فتلج ة فتة ررذرة ر ائ  ائري فالةحار فتذي كا ت ةدئله رففق فتيجلي  ل  فقةافح فتلج ة فتة ررذرة
ب تائري يجلي فالةحار. ب تائري فتلج ة فتة ررذرة إل ر ائعا  ةسرر  فتنرر نرال ا  ي  فتيكنرل   ائعا

 

 انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية : 
 

رففق فتيجليي  لي  ف ةخيا  كي  يي  فتنيررفت رفتنيار  فآلةرية أنييامهل أ ضياء جيرر فيا 
فتنرانييرة فتةييا  -تيجير ييات فتجئاففريية فتلج يية فتة ررذريية ترحلييرف يحيي  أ ضيياء آخييار  ييي   رييي ف

 ر ةيا بتر ا ف  ضاء فتخااجر  ل 
 ترفنا  فا رف   ي ئرترا   -جرل ةارعر  أراغرفي   -
 افرر  اركر   فتررلرعر     -درالفار نةر   ك رف      -
  رفيا   فتئاعر     -غاي ةارعا  -
 

  انتخاب عضو احتياط في لجنة التنمية المستديمة :
 

ب فييا تج يية فتة يريية ةييل عا ةجييياال ف ةخييا  فتنييرر عركر رييا   ييي  أرغ ييرف   ضييرفب فحةراترييا
 فتينةررية يينالب    بفارقرا .

 

 انتخاب عضو احتياط في لجنة حقوا اإلنسان للبرلمانيين : 
 

كذتل رففق فتيجلي  ل  ف ةخا  فتنرر ناا نر ل  ي  ةارال ر  كسضر فحةرياتا فيا تج ية 
  رر . حقرق فة نا  تلعاتيا

 

 المؤتمر الثالث بعد المائة لالتحاد البرلماني الدولي:  
 

أقا يجلي فالةحار  قر فتيمةيا فتناتل عسر فتيائة فا  يا  إل عاتييلكة ف ار رية فت ادييرة 
 .2000يارر  ال - أراا6فعار  حة  -  رنا 30فا فترةا  ي  

 
 
 
 
 

ب جرر  أ يا  فتيمةيا إل رذتل  ل  فت   حر فتةاتا ل رأقا فتيجلي أرضا
 
 ف ةخا  ائري ر رف  ائري فتيمةيا . -1
 رافنة بيكا رة براف  ع ر بضافا فا جرر  أ يا  فتيمةيا. -2
 ي اقدة  اية حر  فترضر فتنرانا رفالقةصاري رفالجةيا ا فا فتساتل . -3
ةحقرييق فتنييلل رفالنييةقافا رفتة يريية فتدييايلة رعصييرا  أكنييا ديييرترة صييراغة ارفعييت  -4

 1فقةصاررة رنقافرة أرنق عر  فتدسر  .نرانرة ر

                                            
هذف فتس رف  تري هر فتصراغة فت  ائرة تلع ر فتافعر ي  جرر  أ يا  فتيمةيا . رنرف ةان  ف يا ة فتساية  1

ب إل رذتل عنع  فتجرف  فتذي جاى فا فتجلنة ف خرا  تررا   تالةحار فتعاتيا ا فتررتا  فتصراغة فت  ائرة قارعا
  ائرة رةسيري ا  ل  فتدس  ف  ضاء.فتيجلي حر  فتس رف  ركلف ف ير  فتسال  عإ رفر فتصرئة فت 
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 2فتحرفا عر  فتحضاافت رفتنقافات . -5
 

كيذتل أقييا فتيجلييي قائيية فتي ظيييات فتررتريية رفةقلريريية فتيير ر  تيةاعسيية أ يييا  فتيييمةيا 
 عصرة ي ظيات يالحظة .

 

 تقرير لجنة الشرا األوسط : 
 

يياا ب تيي  أ  فتلج يية قيير  قييرت فنييةير فتيجلييي بتيي  ةقارييا تج يية فتديياق ف رنييت فتييذي أد 
فجةيا  ا عائانة فتنرر  ررعر    ائري عاتيا  زريعاعري  إل عحضرا يينلر  ي  يصيا رف ار  

 رفلنتر  ربنافئر  . رفريا رلا حرصلة تيا ةرصلت بتره فتلج ة .
 

 اراء ممثلي الشعب العربية وإسرائيل المشار ين في اللقاء: 
 
 كلة فتداق ف رنت . يا ةزف  فتقضرة فترلنتر رة جرها يد -
فتسالقييات فتحاتريية عيير  بنييافئر  رفلنييتر  ةييرحا عاتةرييام  رفتحييذا رف ةخييا  حكرييية  -

 بنافئرلرة جررر  هر ختر  برجاعرة فا فتنسا  حر فتنالل . 
ةحن  فتحرفا فتعاتيا ا رعرأ ةعار  انيا تلزرياافت عير  فترفيرر فتعاتيا رية فةنيافئرلرة -

 فت ي  دد  ا أ  ةن ل فا ةحنر  ة ررذ فةراقات فتنالل. رفترلنتر رة . رهذا فتةترا
ب . رةرنييرر فتحييرفا تردييي  نييرارا  - ب رارحييا رجيي  ة ررييذ فةراقييات فتنييالل رفحةافي ييا  صييا

 رتع ا  هر   صا ضاراي الةراقرة دايلة . 
  

 وجهة نسر اللجنة : 
 
ار خيال  اح  أ ضاء فتلج ة عاتةحن  فتذي تاأ  ل  ارح فتحيرفا رفتةسيار  فتيذي ني -

 فتلقاء . ركا  هذف فتلقاء أكنا فتلقاءفت برجاعرة حة  فآل .
ف ةعا أ ضاء فتلج ة أ  رراهل رج  أ  رةرنير ترديي  ةديجرر يينليا جيرير عاتيا يات -

ب .  فتي تقة  ل  فتقرال عد يا  يليرنة تر ل فتةترافت فةرجاعرة فتجاارة حاترا
فإ  فتيدكالت فتيةسلقة عحارية فتحاكية إل عاتاغل ي  عسا فتةرفعرا فةرجاعرة فتةا جات -

ربتالق نافح فتنيج اء إلرفتينيةرت ات إل فنيةسيا  فتيرياا رةرزرس يا ييا ةيزف  عاقرية . 
رتحل يييا ر عئيييا فتقريييال عةحيييال  يليييا يييي  جا ييي  حكرييييات فتي تقييية ر عاتيا اة يييا . 
ب فيييا فتيمننيييات فتةديييارسرة هيييا يمديييافت ةنيييةحق  رفتي اقديييات فتةيييا ةجييياي حاتريييا

 فتةدجرر . فتةاحر  ر
رر ر أ ضاء فتلج ة بت  يدااكة نرارا رتع ا  رفت  يدااكة أكنا دييرترة يي  جا ي   -

 بنافئر  رفلنتر  فا فالجةيا ات فتقارية تل ج ة. 
ةتليي  فتلج يية ييي  ف  ضيياء فتسييا  رفةنييافئرلرر  ب الي ييا فييا فالجةييياال فتقييارل  يي   -

ر  تليديياك  فت اييية رةقييرل  يلريية ف  يييا  رفتيعييارافت فتعاتيا ريية فتيةخييذ  ةرجييار حليي
 فتنالل .

 

 تقرير عن اجتماع ممثلي األطراع المشار ة في عملية األمن والتعاون في منطقة المتوسط:

                                            
ةحت هذف فتس رف  نرف ر اق  فتيمةيا فتحرفا عر  فتحضاافت رقضارا أخاى ين  ررا فتنقافات فا فتةسار   2

رفتةسار  فتررترر  رتاق ةسزرز فتيعارالت فتنقافرة فتررترة رفتحراظ  ل  فتة رال فتنقافا رفتةسرررة فالجةيا رة فا 
   اتل رخضر تلسرتية .
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 قر يينلير ف تيافف فتيديااكر  فيا  يلرية ف يي  رفتةسيار  فيا حيرا فتعحيا ف عيرا 

تنييا ا عسيير فتيائيية فتيةرنييت فجةيييا  ل فتييرراي فتخييايي  دييا  ليي  هيياي  فجةيا ييات فتيييمةيا ف
فا فتنا ة فتنا رة رفت صف ي  عسر ظ ا ررل ف اعسـيـاء فترفقير  تالةحار فتعاتيا ا فتررتا إل رذتل 

 . 1999أكةرعا   -  ةدار  ف ر  13فا 
 

 ر اق  فالجةياال جرر  أ يا  ةضي  فتع رر فآلةرة ل
 

 ف ةخا  ائري فالجةياال فتخايي  دا. 
 بقافا جرر  ف  يا . 
تليعييارافت فتعاتيا رييية رفتحكريريية رغرييا فتحكريرييية فريييا رةسلييق عيييا ي   ةحلريي  يييرجز 

 رفتةسار  فا ي تقة فتيةرنت ر ي  فالةحار فتعاتيا ا فتررتـــا فا هذف فتيجا  .
فتةحضرا تليمةيا فتعاتيا ا فتيررتا فتناتيل حير  ف يي  رفتةسيار  فيا حيرا فتيةرنيت  

ييااي  بتـــــــــيـ   -  آذفا 30يي  فتذي نرسقر فيا يانيرلرا   فا نيا   فيا فترةيا   
 . 2000بعار     ال  -   رنا  3

 
  ةقارا فتلج ة فتةحضرارة تلييمةيا حير  فتياحلية فتةيا ةيل فتةرصي  بتر يا فيا فتةحضيرا 

 تليمةيا  .
 

فا عرفرة فالجةياال رففق فتيدااكر   ل  فقةافح ةقيرل عيه ييني  فتعاةئيا  عا ةخيا  ييني  
ب تالجةييياال إل عا ةعياا أ  فا نييا هييا فتديسعة فتيضييررة تليييمةيا  فا نيا فتنييرر كلييرر هرارريه ائرنييا

فتقييارل . نييل  ييياق  فالجةييياال فتةحضييرافت فتيةسلقييية عيياتيمةيا فتعاتيييا ا فتيييررتا فتناتييل تريييي  
   رنيا   3بت   -يااي  -  آذفا  30رفتةسار  فتذي نرسقر فا يانرلرا   فا نا   فا فترةا  ي  

 ريا رلا أعاز فتقضارا فتةا ةل بقافاها لإل رف 2000 ال  -بعار   -
 

 جدول أعمال المؤتمر :  -أوالً 
 

 ف ةخا  ائري فتيمةيا رةسرر   رف  فتائري . . 1
 بقافا جرر  ف  يا  . . 2
 بقافا فتالئحة فترفخلرة تليمةيا . . 3
 ةسرر  امناء ريقااي تجا  فتصراغة فتنالل رفتيقاا فتسال تليمةيا . . 4
 فا حرا فتيةرنت .ةسزرز ف ي  رةتررا فتةسار   . 5

 ل فتجرف   فتنرانرة رفتسنكارة تري  . فالنةقافا فةقلرياأ.  
ل فتةسييار  رفتدييافكة فييا فتيجيياالت فالقةصيياررة  فتة يريية فتيدييةاكة رفتدييافكة . 

 رفالجةيا رة رفتسليرة رفتعرئرة .
ل فالحةيييافل فتيةعيييار  إل فتةسيييار   فتحيييرفا عييير  فتحضييياافت رحقيييرق فة نيييا  . 

 فتعسر فة نا ا .فتنقافا ر
 ر. ةرفعرا فتيةاعسة رفتسي  فتينةقعلا .

 رافنة ةقارا تج ة فتة نرق ربقافا فترنرقة فتخةايرة . . 6
 

 ًً الالئحة الداخلية : -ثانيا 
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رففق فالجةياال  ل  فتالئحة فترفخلرة فتةيا نية ظل أ ييا  فتييمةيا إل عسير برخيا  ةسيررالت 
ف رت  ي  فتالئحة فترفخلرة فتيةسلقية ع يرف فتييمةيا . أنانرة فقةاح ا فترفر فتنراي حر  فتيار  

   افجر فقا  فتيالحظات فا آخا هذف فتةقارا   .
 

 الضيوع الخاصون المدعون إلو المؤتمر : -ثالثاً 

 
 رففق فتيمةيا  ل  ةرجره فتر ر  بت  ك  ي  فتنار  ل 

ا     ييينالب  ي  رزرا خااجرة فتيجير ة ف راعرة   فتيريرا ف راعي -خافررا نرال ا *
 رر  فتداتئ فتدياتا تليةرنت .

أييير   ييال جايسيية فتييرر  فتساعريية إل يييينالب  يي  رر  فتديياتئ  -ر. صيييت  عيير فتيجريير  *
 فتج رعا تليةرنت .

فت اري خلر  إل  ضر يجلي فت يرف  فتةر نيا فتيذي ديئ  ترةيا  تررلية ي صي  فتيقياا *
ب تييه عسيير أ  قيياا ةييال فتحرييا  فتسييال تسيلريية ف ييي  رفتةسييار  فييا ي تقيية فتيةرنييت إل  رذتييل ةكاريييا

 فتعاتيا رة .
 

 المشار ة النسائية في المؤتمر : -رابعاً 

 
فييا  -فييياأ  رفحير   ليي  ف قيي   -رففيق فالجةييياال  ليي  ةرصيرة ةقضييا عييد  ةيني  فت نيياء 

رفرر فتعاتيا ات فتيةرنترة فتيدااكة فا فتييمةيا . كيذتل ةيل ةحررير ير ير تسقير فجةيياال تل نياء 
 اتيا رات فتيدااكات فا رفرر دسع   بت  فتيمةيا إل رذتل ضي  فساترات فتيمةيا .فتع

 

 التمويل : -خامساً 

 
أداا ف يير  فتسيال تالةحيار فتعاتييا ا فتيررتا بتي  أ   يلرية ف يي  رفتةسيار  فيا حيرا 
فتيةرنت ةةرنر رأ  فالجةيا ات رفتيمةيافت فتةا ةجاي فا بتااها أصعحت يكلرة رةزرر يي  

 عاء فتياترة تالةحار . رب  هذا فتسيلرة ةةتلي  يرزف رية خاصية ر عئيا فتةركريا فر يا . رف ةعياافب ف 
 ي  ياحلة يا عسر يمةيا يانرلرا رج  رضر أني تةيرر  ف  دتة فتخاصة ع ا .

 
 
 
 
 

 قضايا أخرى أثيرت في النقا  : -سادساً 

 
ل فتناعق تحلف ف تلنيا بتي  ف ةاا فترفر فتجزفئاي  ل  ر ر  نرال ا إل ف ير  فتسا -

حضرا فالجةياال كضرف ذي صرة خاصة إل يدرافب بت  أ  نرال ا قائير حيا  فكريف 
رر ا تلحررل    فتنالل فتذي هر هرف فتيمةيا . رر ا بتي  فنيةعرفته عيخيةن آخيا 

 خعرا فا دمر  فتنالل .
 
تيةرنييت كييذتل أديياا فتي ييرر  فتجزفئيياي بتيي  ف نيياتر  ف ج عريية فتةييا ةيخييا  عييا  ف -

رةقرل ت ا فتقرف ر فتسنكارة ي  عسا رر  فتي تقية إل ف ييا فتيذي رةسيااا يير يعيرأ 
 فتنرار  رفتةسار  ررنرا فتةنام .
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فةضييح ييي  يةاعسيية قضييارا فةاهييا  فييا فتجزفئييا ريصييا أ  ررالب يةرنييترة يييا ةييزف  -

ار  ةحةض  فةاهاعرر  رةقرل عةيررل ل رةرارع ل إل رهذف يا رةسيااا يير ير يرل فتةسي
 عر  رر  فتي تقة .

 
ب تلةسار  عير  رر  فتيةرنيت ال رجياي ةتعرق يا - ب  فةراقرة عادلر ة فتةا ةين  بتاافب  ايا

عصرا  جررة إل بذ تل رتعق بال فتجزء فترنرا يي  يضيير  هيذا فالةراقرية إل رهيذف أييا 
 رحر ي  ينرا  فتةسار  عر  فترر  فتيةرنترة .

 

 حاد البرلماني الدولي :المؤتمرات النسامية القادمة لالت
 
 ييال  5 6 - 4 30 يييا    فتييلكيية ف ار ريية فت اديييرة    -فتيييمةيا فتناتييل عسيير فتيائيية  -

2000 . 
 . 2000 10  21-5جاكاةا   أ رر رنرا    -فتيمةيا فتافعر عسر فتيائة  -
 . 2001بعار     ال  -   رنا   7-1هافا ا   كرعا    -فتيمةيا فتخايي عسر فتيائة  -
ةدار  أر   -نعةيعا  -رفغاررغر   عركر ا فانر   أرلر   -فتيمةيا فتناري عسر فتيائة  -

 . 2001أكةرعا  ال  -
 

 االجتماع التنسيقي للوفود البرلمانية العربية : -سابعاً 
 

 قرت فترفرر فتساعرة فتيدااكة فا أ يا  فتييمةيا فتنيا ا عسير فتيائية  تالةحيار فتعاتييا ا 
ب تة نرق يرفقر ا حر  يخةلف فتقضارا فتيتارحية أييال فتييمةيا. ر ياق  فتررتا فجةيا  ب ةدارارا ا

 فالجةياال جرر  أ يا  ةضي  فتع رر فآلةرة ل
 بقافا جرر  ف  يا  . . 1
ةحررر فتيرقف ي  فتتلعات فتخاصة عإراف  ع ر بضافا رع ر تااا فا جيرر  أ ييا   . 2

 فتيمةيا .
 فتي اص  فتداغا  فا هرئات فالةحار . . 3

 ائانة فالةحار .  أ. 
  . فتلج ة فتة ررذرة .

  .  هرئات فالةحار ف خاى .
 . يا رنةجر ي  أ يا  .4
 

 -فةياافت فتساعرة  -داال فا فالجةياال يينلر فتدس  فتعاتيا رة فتساعرة فآلةرة ل ف ار  
 -فتيييري  -يصيييا  -فتجياهرارييية  -فتكرريييت  -فلنيييتر   -فتسيييافق  -فتنيييررف   -فتجزفئيييا  -ةييير ي 

 رف يا ة فتساية تالةحار .

  
ةاأي فالجةياال فتنرر أحير أعر زرر إل ز رل ف غلعرة فا يجلي فتدس  فتيصياي عةكلريف 
ي  فتنرر أحير فةحا نارا ائيري فالةحيار فتيذي تيل ريةيك  يي  فتيديااكة فيا أ ييا  فتييمةيا . 

 انيي  ييي  رعسيير فتيرففقيية  ليي  ع ييرر جييرر  ف  يييا  جييات ي اقديية ينةررضيية حيير  فتيرقييف فتي
 فتقضارا فتيتارحةإل رةل فالةراق  ل  يا رلا ل
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ل ر ل فتتل  فتيقرل ي  فتدسعة فتلع ا رة رةيال فتحارية تلرفيرر فيا  حول البند اإلضافي. 1
فتةصييررت  ليي  فتع يير فتيقييرل ييي  فتدييسعة فتسافقريية . رحجيي  فتةصييررت  يي  فتتلعييات 

 ف خاى .

  فتتليي  فتيقييرل ييي  فتعاةئييا  حيير  ل فتةصييررت عييـ  " ال "  ليي حييول البنييد الطييارئ. 2
 فترضر فا ةريرا فتداقرة .

ل أقا فالجةياال فتةرجريه فتسيال عةدررير ةاديرح فتنيرر   جيية  حول انتخاب رئيس االتحاد. 3
هعة ا   ي  فت  ر    ظافب تلسالقات فترترر  فتةا ةجيير عير  فت  ير رفتعليرف  فتساعرية . 

ت رفتيديارافت عير  فترفيرر فتساعرية فيا حيا  كذتل ةل فالةراق  ل  يرفصلة فالةصاال
 ظ را ينةجرفت ةنةر ا ذتل .

ل رففيق فالجةيياال  لي  فتتلي  فتيذي ةقيرل عيه رفير فةيياافت فتساعرية  القضايا األخيرى. 4
فتيةحييير  عةضيييير  كلييييات فترفيييرر فتساعرييية حييير  فترضييير فتنرانيييا رفالقةصييياري 

ب تحيق ررتية فةيياافت فتدي قرقة فيا فتجيزا فتساعرية فتينالل رفالجةيا ا فا فتساتل ر يا
ت   فتكعاى رت   فتصيئاى رأعير يرني  رر ير  تحي  فتخيالف فت ادي  يير برياف  

 حر  فتجزا    تارق فتحرفا رفتيرارضات.
 

 نشاط وفد األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي : -ثامناً 
 

اتر  عرفير ةاأنييه ديااكت ف يا ية فتساييية تالةحيار فتعاتيييا ا فتساعيا فيا أ يييا  ييمةيا عيي
فتنرر  را فترر  عردكر  ف ير  فتسال تالةحار إل رضل فا  ضررةه كالب ي  ف ير  فتسال فتينيا ر 

 ريررا فتسالقات فتعاتيا رة . 
 

رقيير أنيي ل فترفيير ع دييات يلحييرظ فييا جيريير أ يييا  فتيييمةيا ريةاعسيية فتجلنييات فتساييية 
 فترفرر فتعاتيا رة فتساعرة خال  فتيمةيال رفجةيا ات فتلجا  إل رفا جيرر ف  دتة فتةا قايت ع ا

 
ب دايالب تيخةلف أ ديتة  - فقر رزال فترفر  ل  جيرر فترفرر فتساعرة يذكا  ةضي ت  اضا

 …فتيمةيا   جرر  أ يا  فتيمةيا إل جرر  أ يا  يجلي فالةحار إل فجةيا ات فتلجيا  
 فت    .

رفيرر فتساعرية قعي  عيرء فتييمةيا رقال فترفر عاتةحضرا تالجةياال فتةداراي فتذي  قرةه فت -
 تة نرق يرفقر ا حر  يخةلف فتقضارا فتةا نرساتج ا فتيمةيا .

أجيياى ف ييير  فتسييال تالةحييار تقيياء ييير ف ييير  فتسييال تالةحييار فتعاتيا ييات فةفارقريية فتنييرر  -
 ه اي أررنري ة ار  فره فتسالقات عر  فالةحارر  .

ب ييير ا - ب فجةيا ييا ئييري رأييير   ييال فتافعتيية فتعاتيا ريية تلةسييار  ر قيير ف ييير  فتسييال أرضييا
ف راعييا ةييل خالت ييا فالةريياق  ليي  يدييارال جييرر  أ يييا  فتيييمةيا فتنيي ري  -فتساعييا 

ف راعيا فتيذي نيرسقر فيا ارييا خيال  فت صيف فتنيا ا يي   -تلحرفا فتعاتيا ا فتساعيا 
 . 2000يارر  ال  -د ا أراا 

 

 مالحسات عامة حول المؤتمر :  -تاسعاً 
 
اى فا فتيمةيا ةكارل ائري فالةحار فتخاا  فتنرر يااةر رز . رفيا فتجلنية ف رتي  ج -1

فتةا  قرها يجلي فالةحار أتقت فتنرر   جية هعية ا إل ائيري فالةحيار عات راعية إل كليية حر يت فر يا 
فتنرر يااةر رز رأديارت عةاارخيه فتنرانيا ر ضياته ضير فتراديرة ف نيعا رة إل رع دياته فتعاتييا ا 

ريات فتةييا قييري ا تالةحييار فتعاتيييا ا فتييررتا  ترليية نيي رفت . رقييريت تلنييرر يييااةر رز هرريية رفتخيي
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ةذكاارة ةين  صيرا  تيقيا فالةحيار فيا ج ريف رفخي  بتياا جيري  ر لر يا ةرفقرير أ ضياء فتلج ية 
 فتة ررذرة تالةحار . 

 
  ةصرى فترفر فتنراي فتذي اأنيه ف نيةاذ  عير فتقيارا قيررا  إل ائيري يجليي فتديس -2

فتنراي إل بت  يحارتةر  هرفةا بت  تاح رةيارا أفكاا ريرفقف ةص  فا خا ية فتةياررج تسيلرية 
فتةتعرر عر  بنافئر  رفترر  فتساعرةإل رذتل ي  خال  فتر ر  بت  ب تاء ف رتررة ةقايية فتةسيار  
  عر  رر  ي تقة فتداق ف رنت أر حرا فتيةرنت قع  فتةرص  بت  بحال  فتنالل فا فتي تقةر

 . 
 

أن اء فجةياال يينلا أتافف  يلرة ف ي  رفتةسار  فيا فتيةرنيت .  جرت المحاولة األولو
فقر  صت فتيار  ف رت  ي  فتالئحة فترفخلرة تليمةيا فتعاتيا ا فتناتيل حير  ف يي  رفتةسيار  فيا 

زف يات فتيةرنت  ل  فكا  ةررر أ  بقاية ةسار  عر  رر  فتي تقة ي  دد ه أ  رمري بت  ب  اء فت 
 ربحال  ف ي  رفتنالل . 

 
ب أ ه ال ريك  بقاية ةسار  عر  ررتة ةـهحة   رقر ف ةاا ف نةاذ قررا   ل  فتركا  يرضحا
أافضر ا رررتة فالحيةال . رعاتةياتا فيإ  ف رتررية رجي  أ  ةستي  تريي  ريي  نيل  تياح قضيارا 

  فتةييا أقييات فييا فتيييمةيا فتةسييار  . رتاتيي  فتنييرر قييررا  عييد  ةنييةعر  فترقييا  فتيقةاحيية عيياترقا
فتعاتيا ا فتررتا ف ر  ترر  حر  فتيةرنت فتذي  قر فا ياتقيا رفتةيا ةستيا ف رتررية النيةةعا  

 ف ي  رفتنالل .. 
 

رقر حنل فت قا  ف ير  فتسال  تالةحار فتنرر أ يراز جر ني  فتيذي أرير فكيا  أرتررية ف يي  
 الجةياال  ل  ذتل .رفتنالل رر ا بت  ةعر  فقا  عرا  ياتقا ررففق ف

 
ركا  ينرافب تالنةئاف  أ  فتيرففر ف نانا    فكا  أنعقرة فتةسار   ل  ف ي  رفتنيالل 
كييا  فتنييرر اففارريي  فرنييةارلال  ييي  أنييعا را  رهيير  ضيير عييااز فييا فتافعتيية فتعاتيا ريية تلةسييار  

-فتعاتيا ا فتساعاف رارعا فتةا ةدةال ير فالةحار فتعاتيا ا فتساعا فا  يلرة فتحرفا -فتساعا
ف رارعا فتذي ةمكر جيرر فتعرا ات فتصارا     يمةيافةيه أنيعقرة ف يي  رفتنيالل  لي  فتةسيار  

 رفتةتعرر .
 

فيا فالجةيياال فتنيا ا تيجليي فالةحيار   ير ي اقدية جيرر  أ ييا   وجرت المحاولة الثانيية
. فقيير ةضييي   2000ال فتييمةيا فتناتييل عسير فتيائيية تالةحيار فتييذي نييرسقر فيا  يييا  فيا اعريير فتسي
 يدارال جرر  ف  يا  فتيقةاح ي  فتلج ة فتة ررذرة ع رفب رةضي   يا رلال 

 
" ررا فتة يرة فتدايلة فا ةحقرق فتنالل رفالنةقافا فا ي تقة فتداق ف رنت إل رعصرا  

 أكنا ديرترة بقاية ارفعت  نرانرة رفقةصاررة رنقافرة أرنق عر  فتدسر " .
 

ع يير أ ييه رستييا ف رترريية تةتعريير فتسالقييات عيير  رر  فتي تقيية قعيي  ررفضييح ييي  يحةييرى فت
 ةحقرق فتنالل .

 
رقيير أرضييح فتنييرر قييررا  فييا يسيياا ارا  ليي  يحييارالت ةيارييا هييذف فتع يير أ  أحييرفب تييل 
رنةدا يينليا رر  فتي تقية عيضيير  فتع ير إل رأ  هيذف فتيضيير  رة ياقا يير يضيير  ييمةيا 

رفتةسييار  نييرفء فييا فنييل فتيييمةيا أل فييا فترنرقيية فتخةايريية ياالقييا فتييذي أ تيي  ف رترريية ترييي  
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فتصارا    ه إل فضالب    أ  هذف فتع ر ال رسكي فترفقير    ديسر  فتي تقية ال ريكي  أ  ةةسيار  
 رةتعر فتسالقات ير ررتة ةحة  أافضر ا . 

 
اي رقر حار  أحر أ ضاء فترفر ف تيا ا فالتةراف  لي  فتي اقدية فتةيا أنااهيا فترفير فتنير

عحجة أ ه ال رجرا افا يا أقاةه فتلج ية فتة ررذرية رتج ية ةنيررا فتييمةيا. نيل ةقيرل عتلي  ترقيف 
فت قييا  حيير  فتيرضييرال . رهييذف فتتليي  إل ييي  فت احريية فةجافئريية تييه ف رترريية فييا تييرفئح ة ظييرل 
فالجةييياال . رتكيي  يرفخليية ف ييير  فتسييال  تالةحييار فتعاتيييا ا فتييررتا  فتنييرر جر نيير  أحعتييت 

حارتة ف تيا رة حر  أرضح أ  فتقافا فت  ائا فا رضر جرر  ف  يا  هير تيجليي فالةحيار إل فتي
رأ  فتلج يية فتة ررذريية ب يييا ةقةيياح رتليجلييي حييق فتقعيير  رفتييافا . ر ظييافب تسييرل ةييرفا فت صييا  
فتقا ر ا تلةصررت إل فقر فقةاح ف ير  فتسال  صيرئة ةرفرقرية ةقيرل  لي  أنيعقرة فتنيلل رفالنيةقافا 

  فتةسار  رفتة يرة ر رل حصا فتع ر عاتداق ف رنت رحرا . رةيت فتيرففقة  ل  هذف فتةسرر   ل
 . ركلف ف ير  فتسال  عصراغةه رباناته بت  فتدس  ف  ضاء.

 
فييا عرفريية فتجلنيية فتخةايريية تليييمةيا أتقيي  ائييري فتيييمةيا رائييري فتعرنييةاغ ف تيييا ا  -3

بتي  برف ية فتييمةيا تال قيال  فتسنيكاي  فتيذي جياى فيا فتنرر ررترئا ل كلية قصيرا  أدياا فر يا 
رفتذي أتاح عاتحرا  فترنةرارة فا فتعالر . رر ا  -خال  ف سقار فتيمةيا  -فتعاكنةا  قع  أرال قلرلة 

فتنييرر ررترئييا ل بتيي  فنييةسار  فت ظييال رفتحرييا  فتعاتيا ريية عاية ييا فييا عاكنييةا  إل ركييذتل بتيي   ييرر  
تيمننييات فتعاتيا ريية رحقييرق فال نييا  . رتليي  بتيي  ائييري فتعاتيييا  فتحكرييية فتير ريية رفحةييافل ف

فتعاكنةا ا فتذي أتاح عه فال قال   ق  يرقف فتيمةيا بتي  فتنيلتات فتسنيكارة فيا عاكنيةا  عسير 
 اجر ه. 
 

ب  ليي  هييذف فتعرييا  قييرل ائييري فتعاتيييا  فتعاكنييةا ا   فتييذي اأي رفيير عييالرا بتيي   رةسلرقييا
فتيمةيا  ل  فتةساتف فتذي أعررا ير فتدس  فتعاكنيةا ا رأ لي  أ يه فتيمةيا  فتدكا بت  أ ضاء 

ب    فتعاتيا  رفنةقالترةه.  نررفص  فتكراح رفا ا
 
أن اء  اا يدارال فتقافا فتيقرل حر  فتع ر فةضافا  ل  فتجلنة فتخةايرة تلييمةيا  -4

ريز ضير فتج رنيرر  تات  أحر أ ضاء فترفر فتك ري عإضافة فقا  بت  فتقافا ةير ر بتي   يرل فتةير
ب   عا ةعاا أ  ذتل  يرال يي  حقيرق فة نيا  رأ  فتظياها  ي ةديا  فيا جيرير عقياال   فتدرفذ ج نرا
فتسيياتل إل رييي  حييق هييمالء أ  رياانييرف حريياة ل كيييا رارييرر  إل رأ  ال ركر ييرف يرضيير ةيررييز أر 

 فضت ار عنع  ةرج اة ل فتج نرة .
 

نيرر الارجيا ا إل يديرافب إل عديك  خيان إل رقر ار  ل  هذف فالقةافح فتي يرر  فةراف يا فت
بت  أ  يا رنيره فتي رر  فتك ري حارة هير ف حيافف  ي  فتتعرسية فة نيا رة إل رأ  هيذا فتظياها  
ب ال ردكلر  أقلرة عياتير رل  ترنت ي ةدا  عاتقرا فتذي رر ره فتي رر  فتك ري إل رأ  فتداذر  ج نرا

تي  فياا نقافية رأخيالق يجةيير يسير  إل فتذي قصيرا يديارال فتقيافا إل رأ  هيذف فتتلي  ر يرف ب
فضالب    أ  هذف فتر ر  ةدك  ةريرافب ترنا  رتجيرر فتقرل فتيةسااف  لر اإل رفتةا حضت  لي  

 فتةينل ع ا جيرر ف ررا  .
 

أصيرفت  810رقر فدلت هذا فتر ر  عاتحصر   ل  ةدررر فتيمةيا فتذي افض ا عدكنارية 
ب رفية اال  362رةدررر  ب  187صرةا     فتةصررت. ي ررعا

 
أن يياء ي اقديية تج يية فتدييمر  فالقةصيياررة رفالجةيا ريية تيدييارال فتقييافا فتيةسلييق عاتع يير  -5

فتخايي فا جرر  أ يا  فتيمةيا حر  ب ار  فت ظا عات ظال فالقةصاري رفتياتا فتسياتيا فتيافه  
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جررر  فا فتيديارال  ةقرل رفر فتدسعة فتعاتيا رة فا فتجياهرارة فتساعرة فتلرعرة عاقةافح براف  فقا 
ةر ر جيرر فترر  بت  فالية اال    فةخاذ بجافءفت ياترة أر فقةصاررة ي  جا   رفحر يي  ديد  ا 
أ  ةيمري بتيي  ةيريرا فتسيلريية فتة يرريية فيا عليير آخييا . رتيل ةيي جح هييذا فتيعيارا  بذ افضيية ا فتلج يية 

ب يقاع   18عدكنارة   تصاتح فتقافا. 11صرةا
 

ةيا أ ار فترفر فتلرعا فتدقرق تاح فقةافحه فرففق  لره فتيمةيا رفا فتجلنة فتخةايرة تليم
ب تصياتح فالقةييافح يقاعي   611عدكنارية  ب  160أصييرفت يسااضية تييه رفية ياال  607صييرةا ي ييررعا

    فتةصررت . رعذتل أضررت فترقا  بت  ية  فتقافا.
 
تيرزف رية أنرا  قا  فا فجةياال يجلي فالةحيار   ير ي اقدية يديارال عا يايج فتسيي  رف -6

عنع  ةخلف فتكر ئاي ف ياركا    رفير ينياهياةه فيا يرزف رية فالةحيار ي يذ  يال  2000تسال 
. رقر أرى هيذف فترضير بتي  نيح  جيزء يي  ف ييرف  فالحةراترية تالةحيار تةئترية  رقيات  1997

 عسا ف  دتة. رأرضح ف ير  فتسال  تالةحار فتنرر جر نر  أ ه بذف فنةيا فترضر كذتل عات نعة
فنرف رضتا فالةحار بيا بت  نح  جيزء آخيا يي  فحةراتاةيه أر ةقليرن  يرر يي   2000تسال 

أ دتةه . رقر أقا فتيجلي ضارا  بجافء فةصاالت نيارسة يي  قعي  فتائرنية فتجررير  تالةحيار ر 
 ف ير  فتسال  ير ائانة فتكر ئاي ف ياركا ةرجار ح  تيرضرال فتيناهيات فتيةدخا  . 

  
 

 
 

*  *  * 
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