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 مقدمـــــــــــــة: 
 

تلبيةةل عةة من  لةةب  علةةلبل  عبفعلمجيةةل شةة  لولةة   علةةل،  عةةنقج   عسةةيج    نلن ش ةةل لولةة  
 -/ أيلةن  21-16وةف  شة   علمسةلل  عسةيجيل بيوةيب شة   عاتةف  لةم بةيب   التحم   عبفعلةمج   عة نع 

أملم   علةتتلف  عبفعلةمج   عة نع   عسةم   ن عتسةليب نأةمعل أملةم   عة نف   عتمسةلل  1996سبتلبف/
ن عخلسةةيب بلةة   علممةةل علولةة   التحةةم   عبفعلةةمج   عةة نع    نمةة  لةةمفأ  شةة   ملةةم  أةة  لةةب لولةة  

للبل بفعلمجيل نقجيةل   بمالاةمشل ىعةم لل لة  مة   لةب  علج لةم   113 التحم  ن علتتلف نشن  لب 
 ع نعيل ن المليليل ل  :  أللم  علتحة     ن عسةلي،  الحلةف   ن  التحةم   عبفعلةمج   علفبة     علولة  
 عنقج   عالسقيج     تحم   عبفعلمجم   إلشفي يةل    عبفعلةمب  ألنفنبة     عف بقةل  عبفعلمجيةل علتلةمنب  

  ألنفنب  نغيفهم   -  علفب 
 

نت  م  أللمجل  علملل عالتحم   عبفعلمج   علفب  شيلم يل  مفامً عنمممع لتتلف  التحةم  ن نف  
 لول   التحم  نأبفز  عجتممج  عت  تلخا  مجهلم 

 
  
 

 جلسة افتتاح المؤتمر -أوالً 

 
 
 

ش  لبجةم لةتتلف م    ولسل  شتتمح  علتتلف  عسم   ن عتسليب ش  مممل  عولسم   عفميسيل 
 علل،  عنقج  ) عبفعلمب  عسيج ( بحانف سيم   فمةي  ولهنفيةل  عسةيب  علةلبيل ويةمجي زيلةيب  
ن شتتح  علتتلف  عسي  تيمب و  ينب   جمم،  علوجل  ع  ملل علول   علةل،  عةنقج  بأللةل فحة، شيهةم 

سة  مةب سةلم    عسةيب   بمعنشن   عللمفأل ش  أملم   علتتلف  عبفعلمج   ع نع   للبف ً ش   عنمة  جا
للبمً نبفعلمجمً   نحأنللً   بمست بم  لل ل  بفعلمجم   علمعم ش  بيويب علت  ن  ش  سب  تلليق  عتامهم 

 بيب  عللن، نللمعول  أللنف م    الهتلمم  عللتفل  
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 م أع م  عسايف ونزيف في    علل    عخمص عألليب  علمم عأللم  علتح   أللل م م لب خالعهم 
ل  عتحيةةل  علنوهةةل لةةب  عسةةي  بقةةف  بقةةف  غةةمع    ألةةيب مةةمم  أللةةم  علتحةة     ىعةةم أماةةم  فسةةمع

  علتتلف  عسم   ن عتسليب عالتحم   عبفعلمج   ع نع   
 

نم  ألمف  فسةمعل  أللةيب  علةمم عأللةم  علتحة   ىعةم أب  علةتتلف  عسةم   ن عتسةليب عالتحةم  
لجم تنميع  تامميل  عتلمنب بيب  التحم  ن أللم  علتحة     عبفعلمج   ع نع  هن أن  لتتلف يل  ه  التحم  

نىب  علتتلف سنف يفأز ملم لنانميب أسمسييب :  عتلويع ملم  حتف م أشا  عح نق  إلجسةمب   
نخمسل بمعجسبل علجسم  ن ألقاةم    ناةلمب  عحةق شة   ع ةم   شة  مسةف منعلةل  المتسةم  نتحفيةف 

  عتومف   
 

علتح   ي ن  شة  فسةمعت  أجة  لجةم  جل ةم   علةتتلف  علةمعل  حةن  نأامف  ألليب  علمم عأللم  
ن أللةم  علتحة   تسةلم ىعةم أب توسة  شة   عن مةع خقةل  عللة   عتة   1995 علفأ  ش  بيويب ش  ممم 

أمفهم  علتتلف   نىب ىح ى  علهلم   ألسمسيل علبفعلمجم  ه   عتلويع ملم المب  عحق شة   ع ةم   
لليةةنب لةةب سةةأمب  عبلةة  ب  عجمليةةل  800   عنقجيةةل   شةة أ ف لةةب مةةب قفيةةق  عتلةةفيلم  ن عسيمسةةم

 نعل لسجال ش  م     ع ن  م    ع خ   علةجخا،  ن عتة   88ين وهنب ج سمً لزلجمً ش   عت  يل   ن
تلمج  موز ً أبيف ً ش  ت ليب  ع م     ش  جا   عنم   عمي تت هنف نتتجممص شي   علسمم     عل  لةل 

علستنييب  ع جةمم  ن علتلة    ألقةف ف   نسةيأنب لةب بةيب لهةمم  ع لةل  علمعليةل ىعم همه  عبل  ب ملم  
جنشلبف  ع ةم م للمعوةل هةمه  ع اةميم ن متةف ح  عحلةن   -عل م    عت  ستل   ش  فنلم ش  تلفيب  ع مج  

عهم  ن عبفعلمجينب ل مننب علللمفأل ش   يوم  هةمه  عحلةن  لةب خةال   لةتف أهم شة  هةمه  ع لةل شة  
 علخسص علبفعلمجييب   عينم  

 
نلب  عن اح   ألم ي ن   ألليب  علمم عأللم  علتح   ش  فسمعت   ىب المب  عحق ش   ع ةم   
يفتبق ىفتبمقمً ن ي مً بمعح نق  ألخفى  عل جيل ن عسيمسيل ن المتسم يل ن الوتلمميل ن ع  مشيل   نيب ةم 

نعي  هجمل حتم  آلب وةن ، لةمف عهةم   عست   ممملمً حن  تح ي  أي لب همه  عح نق ع   ألنعنيل   
  عست     
 

نش  ىلمف  ىعم أنامع  أللم  علتح   جنه  ألليب  علةمم شة  فسةمعت  بنوةن  سةن  شهةم نسةن  
ىمالم حن   علن ايع  علتلل ل بلجوز    أللم  علتح   نسب   سةالحهم  شمعلتة خف   شة  لسةمهلم  

ليةمف  نالف ألفيأة   نهة  بمع فوةل  ألنعةم  يةنب  ع ن  ش  ليز جيل  أللم  علتحة   مة  بل ة   ال ةل ل
ملةم  عناليةةم   علتحةة    أللفيأيةةل   نأأةة   فسةةمعل  أللةيب  علةةمم أياةةمً أب  أللةةم  علتحةة   هةة   آلعيةةل 
 ع نعيل  عنحي    علتنشف  علتلمنب  عولمم   ن أل     علمعليل  عنحي   عتقنيف  عسلم ن أللةب  عة نعييب   

ميل ح نق  إلجسمب   نتلزيز  ع مجنب  ع نع   نجمل    عفسمعل ش   عختةمم نتحسيب ملليل  عتجليل نحل
أمام   عنشن  حث حأنلمتهم  ملم لن سلل  مم  أللم  علتحة   عأة  تةتلأب لةب أ    فسةمعتهم ملةم 

 وليع  ألسل    
 

نأمب  علتح ث  عتمع  هن  عسي  أيمن ل   فمي   علوجةل  ع  ملةل شة  لولة   علةل،  عةنقج  
عمي فح، ش  ب  يل أللت  بوليةع  عاةينف نتلجةم  عجوةمح عللةتتلف    ةم ألةمف أيةمن لة   عسيج    
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ىعةةم أب  التحةةم   عبفعلةةمج   عةة نع  يللةة  لجةةم سةةجن   م يةة   ملةةم تلزيةةز  عتبةةم ال  بةةيب  عبفعلمجةةم  
 نيلمفل أيامً ش  تجليل  عتلمنب ن عس  مل بيب  عللن،  نش  تلزيز  عسالم ن أللب  ع نعييب 

 
مةةب  عناةةع شةة   عسةةيب   للةةيف ً بلةةأ  خةةمص   ىعةةم أب  عسةةيب نلجةةم جهميةةل   ةةم تحةة ث

 عسةةبليجم  مةة   خلةة  شةة  لفحلةةل و يةة   لةةب تمفيخهةةم بتفأيةةز وهن هةةم ملةةم تجليةةل  ع ةةنى  الجتمويةةل 
نتلزيز  السالحم  ن الجاتمح ملم  عبجةم  عسيمسةيل نتلزيةز  ع يل ف قيةل  اللةتف أيل نتلزيةز  عجلةن 

 أمشل لومال   عحامف   علم يل ن عفنحيل  نتلويع  السالحم  ش  
 

نأاةةمف  عسةةي  أيمنلةة  ي ةةن  أب  عسةةيب مةة   ختةةمف  ج ةةمم  علوةةمع   علةةلبيل  عتةة  تتةةفوم 
لتقلبم  همه  عح بل نتل ة  لسةلحل  علةل،  نتسةمهم شة   عتجليةل  المتسةم يل ن الوتلمميةل  ع ة  مةمم 

جنب نمف ف لتلل ةل بةمعح نق  السمسةيل  مم 300 علتتلف  عللب   عنقج  لجم ب    السالحم   بتبج  
نأةةمعل تةةم تبجةة   وةةف     ممجنجيةةل نجسةةنص تهةة ف ىعةةم حلميةةل  عجسةةم  ن ع مسةةفيب ن  علسةةجيب 
ن عللنميب  نأخيف ً  شإب  عتلفيع يه ف ىعم ىحال   متسم   لتف أ  علسةيب لةب خةال  ج ةمم ى  في 

 عة ميق عل سةتنف ن ع ةن جيب  علقب ةل لفب نم   ستلف  عبفعلمب شاةالً مةب أة  معةل بلف مبةل  عتقبييةق 
 ملم مل   علتسسم   علملل  

 
ني    عهم  ألسمس  علوليع هن  عسالم ن عتجليل   ىب لول   علةل،  عةنقج  نعوجتة   ع  ملةل 

 تنعيمب  هتلملمً خمسمً علتبم ال  بيب لختلف  عبفعلمجم   للم يلزز  عس  مل ن عتلمنب  
 

 عم تجليل مالممتهم لع وليع  عللن،  ألخفى   ألم مبف مب مجممل  عسيب نسليهم ى
 

 م أع م  ع أتنف أحل  شتح  سفنف   فمي  لول   التحم    أللل أمةف، شيهةم مةب سةفنفه 
بمعتن و  لف  أخفى ش   ع سف  عأبيف عللل، حيث وم  لجم ممم علللمفأل ش  ينم  عبفعلةمجييب ملةم   

لةةل، ولهنفيةةل  عسةيب  علةةلبيل نبفعلمجهةةم هةمل  لةةتتلف  علةفأ   علةةمعل   ألةةم أمةف، مةةب لةأفه ع
نحأنلتهم ملم حسب  عايمشل نملم حسةب تج ةيم  علةتتلف   نشة  ىلةمفت  ىعةم  علن اةيع  ألسمسةيل 
 عت  سي فسهم  علتتلف نه  : تلزيز ح نق  إلجسمب   ال سيلم علجسم  ن ألقاةم    نأةمعل  عسيمسةم  

علةةل  إلمتسةةم  نتحةةفف  عتبةةم ال    جةةنه ن السةةتف تيويم   عخمسةةل باةةلمب حةةق  عت ميةةل شةة  زلةةب من
 عةة أتنف سةةفنف بةة ب هةةمه  علن اةةيع تتسةة   تسةةمالً ن ي ةةمً   شةةمعحق شةة   ع ةةم   هةةن لةةب أهةةم ح ةةنق 

  إلجسمب  ني ت  مب  أ   عح نق نملي  يلتل  لست ب   إلجسمجيل   
 

لقمعبةل نمأف  عسي  سفنف بلي مق  أللم  علتحة    عةمي يتأة   عتةز م لةلن،  أللةم  علتحة   بمع
بمعح نق  ألسمسيل عإلجسةمب شة   عأف لةل ن علسةمن   بةيب  عفوةم  ن عجسةم  نتلةويع  عت ة م  الوتلةمم  
نىحال  لفنق حيم  أشا  ش  حفيةل أأبةف  نهةمه هة  لهلةل  عبفعلةمجييب ن علسةتنعيل  ع  يلةل  علل ةم  

 التحةم   عبفعلةمج  ملم مةمت هم   نألةمف  عة أتنف سةفنف ىعةم أب تنميةع  التاةمق بةيب  أللةم  علتحة   ن
 ول  عللالمم  بيب للن،  أللم  علتح   ن  عبفعلمجييب أسمسمً ممجنجيمً   24/7/96 ع نع  ش  
 

نحن  لنانع  ع م   نأهليت   علمعليةل أناةح  عة أتنف سةفنف أب  عحةق شة  تة ليب  ع ةم   
ب لةب  علاتةف، سيأن 2030لف  ف علحق ش   عحيم    نهن  عحمول  ألسمسيل عللالييب   شا   علمعم 
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لليمف   لخص ىامش   نب تلفي،  علسةم ف  عقبيليةل عةألف، علخقةف  نهةمه  3ت ليب  ع م     
 علالح ةةل  عخقيةةف  هةة  نف    جل ةةم   ع لةةل  علمعليةةل عل ةةم   شةة  فنلةةم  نستلةةأ   علجمملةةم  شةة  هةةم  

  علتتلف للمفأل هملل ش  همه  ع لل  
 

بج  ملم و ن   ألملم  تلمفا  ج فيتمب  مج لم قفح  مايل  عت ميل ش  زلب  علنعلل أ
ش ةة  خلةة   عةةبل، لةةب أب ي ةةنم تحفيةةف  علبةةم ال  بولةة   علجمشسةةل  علمعليةةل أأ ةةف مسةةن  ملةةم  عةة ن  
 عجمليل  ش  حيب فأى  آلخفنب أب هم   عتحن  سيلق   شلةمً و ية  ً علجلةن  المتسةم ي لتيحةمً  علوةم  

  علف ميل    ألمم همه  ع ن  عتحسيب جتمموهم نعزيم   م فتهم
 

 ىب أنعمل  عميب يلنتنب ونممً ال يجت فنب ىمالجم  لبم ئ  ب  ىوف     لللنسل  
 

نمّأةةف  عةة أتنف سةةفنف شةة  ختةةمم أللتةة  بةةمع يم  عتةة  يتلةةمفل بهةةم  عوليةةع نيلللةةنب لةةب أوةة  
 تح ي هم   نه  ميم :  عأف لل  إلجسمجيل   ن نعل  ع مجنب ن عحفيل ن إلز همف  

 
الشتتةةمح بأللةةل سةةيم    عةةفمي  ويةةمجي زيلةةيب   فمةةي  ولهنفيةةل  عسةةيب ن ختتلةة  ولسةةل  

 علةةلبيل    عةةمي فحةة، ب ماةةم   عنشةةن  ن بلل لةة   علج لةةم   ع نعيةةل ن  المليليةةل  عللةةمفأيب شةة  
  علتتلف  عسم   ن عتسليب عالتحم   عبفعلمج   ع نع   

 
يةة  لةةب  عاةةفنفي أب ألةةمف  عسةةي  زيلةةيب شةة  ب  يةةل أللتةة  ىعةةم أجةة  لةةع  متةةف ،  ع ةةفب  عو 

جتسم   لم هن  علمعم  عمي يجب   ىيوم ه علن وهل  ستح ممم  هم   ع ةفب   شمعناةع  عة نع  يلةيف ىعةم 
بفنز  تومه لتل    ألمقم،   ن عتحفل بمتومه  عسالم ن الست ف ف  عنقج  نتح يق  عتجليل  المتسم يل 

 عتنوة   إليوةمب  لجهةم   ملةم سةبي  ن عت  م  الوتلمم    نلع هم  تنوة  من لة  أخةفى للي ةل عهةم  
 عل م  : سيمسل  عهيلجل   تنسع  عاون  بيب  ألغجيم  ن عا ف   ن ع فنف  علحانشل بمعلخةمقف علنوةن  

  إلجسمج   
 

نحن  أناةمع  عسةيب نسيمسةمتهم أناةح  عسةي  زيلةب أب  عسةيب هة  مةن  هملةل لةب أوة  
  بةةيب  عةة ن  يوةة، أب تبجةةم ملةةم  علبةةم ئ  عسةةالم ن السةةت ف ف  عةة نعييب   نهةة  تةةتلب بةة ب  علالمةةم

 عخلسل علتلةمي   عسةلل    ن علبةم ئ  علملةل  ألخةفى  عتة  تحأةم  علالمةم   ع نعيةل   نتةتلب  عسةيب 
أيامً بإمملل ج مم  متسم ي نسيمس  ممعل  و ي  ي نم ملم  عل  عل ن علسةمن     نملةم  عتلةمنب بةيب 

ل بحامفتهم  علفي ل نتمفيخهم  عقني    نمةفف للنب  ن نع  لب أو   ألشا    ىب  عسيب للفنش
للبهم بمعحألل ن عسبف ن عتقنف  عسجمم  لجم أم م  علسنف   نم م لسمهلم  أبيف  ىعةم  عحاةمف  

شسةالً و ية  ً شة   عتةمفي   1949ن عت  م  عبلفييب   نشتح ت سي  ولهنفيل  عسيب  عللبيل ش  ممم 
 ية  ً علتقةنف ن عتجليةل بمتوةمه  عتحة يث  اللةتف أ  ل    عسةيب قفي ةمً و 1970 عسيج   نلجم ممم 

مب قفيةق  السةالح ن الجاتةمح   نح  ة   عسةيب لجوةز   أبيةف  شة  لوةمال   علسةفجل ن عتنحية  
 عنقج  نتلزيز  عسالم  علمعل  نجتيول عمعل تقنف  المتسم   عسيج  ب بم    نتحسةب لسةتنى حيةم  

 ل ش  وليع  عليم يب   علل، بسنف  للحن ل   نتلزز   ع  ف    عنقجي
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سنف تستلي   عسيب سيم تهم ملم هنجي أنجي نلمأمن نسةنف  1999ن 1997نش  ممل  
 تتمح عللل،  عسيج  مج مم  عافسل إلمم   تنحي  بال ه   بلم ش  معل ىمم    عتنحي  لع تمين ب 

  
سةيجيل  ىب  علل،   بولبع شممت   إل جيل يللة  لةب  وة  بجةم   اللةتف أيل م    عخسةممص  ع

نلب أو  سيب لتقنف    نأأ ةف مةن  تسةتقيع أب تسةمهم ملةم جحةن أأبةف شة  سةيمجل  عسةلم ن أللةب 
  ع نعييب ننتلزيز  عتجليل ن عت  م  

 
نشة  ىلةمفت  ىعةم  جل ةم   علةتتلف  عسةةم   ن عتسةليب أناةح  عسةي  زيلةب أب  علةتتلف ياةةم 

نون  قةف ز ن حة  علتل ية   عسيمسة  أن لل ليب عللتسسم   عتل ليل مبف  علمعم   نعي   لل افنف  ع
 عبفعلمج  ش   علمعم ألب جلق هم   عجنع لب  عتل ي  يلتل  ملم قبيلل  ع فنف ش  أ  بل    شمعلةل، 
 عسيج  يتلب بمع يل ف قيل نم  أس    بل  جام  ل ي   عسةيب  عو ية   حيةث هةن سةي  جاسة  شيهةم   

مع   عللبيل  عمي يل ة  أنسةع ألةأم   عللمفسةل ن عج مم  عسيمس   ألسمس  ش   عسيب هن ج مم  علو
 ع يل ف قيل نيح م بت يي  لب أمشةل أنسةمق  علةل،   نمة  مملة   عحأنلةل خةال   عسةجن    علماةيل 
ب ملةةم  أبيةةف  شةة  لوةةم   إلسةةالح  عبجيةةني نتحسةةيب  ع يل ف قيةةل  اللةةتف أيل  ن عج ةةمم  عتلةةفيل  

 نتلزيز ج مم  علومع   عللبيل  
 

  جنه  عسي  زيلب بمع نف  عهمم  عمي يللب   التحم   عبفعلمج   ع نع  ش  سيمجل نش  ختمم أللت
 عسالم  ع نع  نتحسيب  علالمم   ع نعيل   نأمف، مب  لل  ش   ب يتحن   التحم  ىعم وسف علس  مل 

 بيب  عبفعلمجم  ن عللن، نأب يسهم ب سق  ش  تلزيز  عسالم ن عتجليل  
 

  عسم   ن عتسليب عالتحم   عبفعلمج   ع نع     م أملب مب  شتتمح  علتتلف
 

   انتخاب الرئيس ونواب الرئيس -جدول أعمال المؤتمر  -ثانيا 

 
 تالب و ن  أملم   علتتلف  عسم   ن عتسليب  عبجن   عتمعيل: 

 
 ن عتسليب  جتخم،  عفمي  نجن ،  عفمي  عللتتلف  عسم    -1
 ج   امش  ملم و ن   ملم   علتتلف  ف سل  عقلبم   علحتللل ال ف ج ب -2
 لجمملل مملل حن   عناع  عسيمس  ن المتسم ي ن الوتلمم  ش   علمعم   -3
 عتلويع ملم  حتف م  شا  عح نق  الجسمب بلأ  ممم نعلجسم  ن القاةم  بلةأ  خةمص         - 4

  نتلزيز حلميتهم  
م   شة  زلةب منعلةل  المتسةم   عسيمسم  ن الستف تيويم   عالزلل عالمب  عحةق شة   ع ة -5

 نتحفيف  عتبم ال   
 عح ةةف  علةةمعل   علةةمل  ملةةم  ألع ةةمم  علاةةم   عأللةةخمص ن عحموةةل ىعةةم  عةةتخلص لجهةةم  -6

 ألسبم، ىجسمجيل   
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ش  ب  يل  عولسل  ألنعم عللتتلف أبلي  ع أتنف أحل  شتحة  سةفنف   فمةي  لولة   التحةم    
لولة  بمإلولةمع بتفلةيح  عسةي  تيةمب وة  يةنب  جممة، فمةي  أمام   علتتلف بمع ف ف  عمي  تخةمه  ع

 علوجةةل  ع  ملةةل علولةة   علةةل،  عةةنقج   عسةةيج  فميسةةمً عللةةتتلف  عسةةم   ن عتسةةليب   نأيةة  أماةةم  
  علتتلف بمعتسايق  الولمم  مف ف لول   التحم     

 
ماةةم  نبلةة   جتخمبةة  فميسةةمً عللةةتتلف أع ةةم  عسةةي  تيةةمب وةة  يةةنب أللةةل مسةةيف  لةةأف شيهةةم أ

 علتتلف ملم   تهم   لتأ  ً أج  سيلل  بمعتلمنب لع  عوليع الجومح أملم   علتتلف    ةم  مةم  عنشةن  
ىعم تلييب لل ليهم علجس، جممة، فمةي   علةتتلف عأة  تتةمح عهةم شفسةل  اللةتف ل شة  ى  ف  ولسةم  

  علتتلف   
 

 ال المؤتمرالطلبات الخاصة بإدراج بنود إضافية أو طارئة في جدول أعم -ثالثا 
 

  الطلبات الخاصة بالبنود اإلضافية -أ
 

ت ةة ل   لةةمج  لةةل، بفعلمجيةةل بقلبةةم  ال ف ج بجةةن  ىاةةمشيل شةة  وةة ن  أملةةم   علةةتتلف 
 عسم   ن عتسليب الب  عل    ع مجنجيل  علح    عةمعل نوةم   هةمه  عقلبةم  ملةم  عجحةن  عتةمع  نش ةمً 

 عتن في  نفن هم ىعم سأفتمفيل  التحم  :
 

 تمفي   ستالل  مجن ب  عبج   علقلن، ى ف و   عللبل سمحبل  عقل، سم 
 

  10/7/1996  عبفعلمجم  ن علالمل لع  عولهنف   التحم   عفنس  -1
ىز عةةةل  ألع ةةةمم ألغةةةف ، ىجسةةةمجيل بنسةةةا   أعلمجيم  -2

ىسةةةةهملم شةةةة   عتسةةةةفيح  عهةةةةم ف علويةةةةن  
 ن عتلويع ملم ىمم    عبجم  

12/7/1996 
 
 

 23/7/1996 بيفتنب-عبفعلمجم  ع مجنب هيللزفش،   أنبم -3
 سةةةةتف تيويم  لةةةةب أوةةةة  ملةةةة  لللةةةةن    عجفنيج  -4

 علأمشحل مل   ألقام  
12/7/1996  

 عحموةةل  علمسةةل ىعةةم ح ةةف مةةمعل  لةةمل   أج   -5
ملةةةم  سةةةتخ  م نىجتةةةمج نتخةةةزيب نوليةةةع 

 ألأم  ج    ألع مم  علام   عأللخمص 

12/7/1996 
 
 

  عل ـــــف،  -6
 م  علل،  علفبيل()بمس

 عتلةةمنب  عبفعلةةمج   عةة نع  لةةب أوةة  ىمةةم   
ت أيةة  مةةف ف    علةةفميل  ع نعيةةل  علتلل ةةل 

 بل يجل  ع     علفيف 

22/7/1996  

 عل نبةةةةةم   المتسةةةةةم يل بنسةةةةةاهم ىبةةةةةم     علف ق  -7
ولمميةةل عللةةلن، نته يةة   علسةةالم ن أللةةب 

  ع نعييب  ن إلمليلييب 

 

-عةةفش، مةةمجنب   لةةمتن   عللةة   عبفعلةةمج  ىيف ب  -8
 يجي ي أ
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قفحةة   عقلبةةم   ع لمجيةةل ألةةمم أماةةم   علةةتتلف شةة   عولسةةل  علملةةل  ألنعةةم   نمبةة  ىوةةف   
ملليل  عتسني  أملب لل لن  علةل،  عبفعلمجيةل شة  أة  لةب:  التحةم   عفنسة    ن عجةفنج ن  علةف ق 

لمجيةم نأجة   مةب  لةج قلبة  نىيف ب مب سةح،  عقلبةم   عتة  ت ة ل  بهةم لةلبهم  ألةم أملةب نشة    ع
 للبتيهلم ش  قل، ن ح  تح  مجن ب:

  

" الحظر العالمي الشامل على األلغام المضادة لألشخاص والحاجة إلى التخلص من األلغام 

 ألسباب انسانية ". 
 

نبةةمعل ب يةة   لةةمم  علةةتتلف  ال ةةل قلبةةم  هةة   عقلبةةم   عل  لةةل لةةب أنبةةم  ن عل ةةف، )بمسةةم 
 عأجةة ي  علنحةة    نوةةفى  عتسةةني  ملةةم  عقلبةةم   عةة الث  - عقلةة،  ألعلةةمج  علولنمةةل  علفبيةةل( ن

 الختيمف ن ح  لجهم   نوم   جتيول  عتسني  ملم  عجحن  عتمع  : 
 

 أأ فيل  ع ل يب  لتجمع مب  عتسني   أسن   للمفال  أسن   لتي     عللبل سمحبل  عقل،
 634 558 199 752 أنبم 

 683 471 45 979 أج  -أعلمجيم
 506 751 255 503  عل ف،

 
نبةةمعل شةةمز  عقلةة،  ألعلةةمج   عأجةة ي  علنحةة  عيسةةبح هةةن  عبجةة   إلاةةمش  شةة  وةة ن  أملةةم  
 علتتلف ج ف ً إلحف زه أأبف م   لب  ألسةن   ياةنق  أ فيةل  ع ل جةيب   نمة  أحية   عبجة  ىعةم  علوجةل 

ف ف يفشةع ىعةم  عولسةل  عسيمسيل  علختسل  عت   وتللة  إلوةف   لجمملةل حنعة  نتحاةيف للةفنع مة
  عختمليل عللتتلف  

 

 الطلب المقدم من العراق بطلب الدراج بند طارئ في جدول اعمال المؤتمر: -ب
 

 ت  ل   عللبل  علف ميل بقل، إل ف ج بج  قمفئ ش  و ن  أملم   علتتلف تح  مجن ب: 
 

أيلول   4و  3" الهجمات الصاروخية ضد العراق من قبل الواليات المتحدة األمريكية في 

 وتعليق تنفيذ االتفاق المبرم بين األمم المتحدة والعراق ". 1996سبتمبر 
 

نبل  مف،  علنانع ملم  علتتلف نسلمع فأي  عللبل  علف ميل   نفأي آخةف للةمف، 
 ) بفيقمجيم ( وفى  عتسني  ملم  عقل،  نوم    عجتيول ألم يل : 

 
 تسني  لتجمع مب  ع  أسن   للمفال  أسن   لتي   

309 558 542 
 

نعةةم يةةجوح  عقلةة، علةة م  حةةف زه أفبلةةل أخلةةم   ألسةةن    علقلةةن، تنشفهةةم إل ف ج بجةة  
 قمفئ ش  و ن  أملم   علتتلف   

 



 8 

 اجتماعات اللجان -ابعاً ر
  

م     الث لةب عوةمب  ع ف سةل  ع  ملةل  وتلمممتهةم شة  ىقةمف  علةتتلف  عسةم   ن عتسةليب 
 معل ملم  عجحن  عتمع  : عالتحم   عبفعلمج   ع نع   ن

 

 لجنة القضايا البرلمانية والقانونية وحقوق اإلنسان )اللجنة الثانية( -أ
 

 نم  جممل  همه  علوجل و ن  أملم  تالب  عبجن   عتمعيل:
 
 (   1995تلفيب أن /  - مف ف لحماف  عولسم   عت  م    ش  بخمفس  ) أأتنبف   1

م   علتتةةـلف )  عسيمسةةم  ن السةةتف تيويم  لجمملةةل مملةةل علبجةة   عف بةةع لةةب وةة ن  أملةة  2
  عالزلل عالمب  عحق ش   ع     ش  زلب منعلل  المتسم  نتحفيف  عتومف   

  جتخم، لأت،  علوجل  علأنب لب  عفمي  نجممب   عفمي     3
 

نمةة  م ةة    علوجةةل مةة    وتلممةةم   جوةةز  خالعهةةم لجمملةةل  عبجةةن   عل فوةةل شةة  وةة ن  
م  ألن  عوجل سيمغل إلم    للفنع مف ف حن   عبجة   عف بةع أملمعهم  نلأل  ش   وتلممه

 لب و ن  أملم   م جممل  هم   عللف نع نأمفت  نفشلت  ىعم  عولسل  عختمليل عللتتلف  
 ن جتخب   علوجل ش   وتلممهم  ألخيف أمام  لأتبهم  عو ي   

 

 لجنة القضايا االقتصادية واالجتماعية ) اللجنة الثالثة (  -ب
 
 ل   علوجل بجن  و ن  أملمعهم  عت  تالج  لم يل : جمم 
 
تلةةةفيب  ن   - مةةةف ف لحماةةةف ولسةةةم   علوجةةةل  عتةةة  م ةةة   شةةة  بخمفسةةة  ) أأتةةةنبف  1

/1995  ) 
لجمملةةل مملةةل علبجةة   عخةةمل  لةةب وةة ن   ملةةم   علةةتتلف )  عسيمسةةم  ن السةةتف تيويم    2

 تومف (    عالزلل عالمب  عحق ش   ع م   ش  زلب منعلل  المتسم  نتحفيف  ع
  جتخم، لأت،  علوجل  علأّنب لب  عفمي  نجممب   عفمي     3
 

وعقدددال جنةجثددد  جتجددد  ججست عددد ل لثادددل جمو  وجنجددد ثب تثاتددد  نتث   ددد  جنبثدددا جن ددد ت   دددب 
جددداو  اعتددد   جنتدددكستث ج و دددلةل نجثددد  ودددي ر   عددداجا ت دددثو  جنقدددثجث ج و دددب ججست عاددد  

 بد  نجثد  جنودي ر  وا دثل ث  د  لندس جنجةاد  جنج نث ا ثل ب الجتد   ت دثو  جنقثجثجنت دا تدن 
 جن س تي  نةتكستثج لت  جثس بل تلسبا  جنجايا، وذنك عةس جنثحو جنس نب: 

  ، ًجنايا ل تيثيين )  ثةثاج ( ثئيا 
  وجناياين ابوج تو  ) جمثان ( و ثث ثايز )  يثزويت ( ث ئبين نةثئي ج 
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 السالح ) اللجنة األولى( لجنة القضايا السياسية واألمن الدولي ونزع -ج
 

اعيدددل  دددذن جنةجثددد  لندددس جالجستددد   بودددوثأل جادددسجث ئي  ثادددثًج من جنبثدددا ج  ددد  ب جندددذ  ا دددث 
 جنتكستث لاثجج   ب جاو  جعت ن  يقع  تن ج سو وا ج 

 
و ددا عقدددال جنةجثددد  جتجدد  ججست عددد ل بثئ اددد  جنادديا تددد ثسيثيز ، ثئدددي  جنةجثدد  ، ث   دددل  دددب 

ب ) جنحادث جن د نتب جن د ت  عةدس جمناد ض جنت د األ ن( د    (ج ججثين تثات  جنبثدا ج  د  
و لةل نجث  وي ر   عاجا ت ثو  جنقثجث ج و ب ججست عا  جنج نث ا ثل ب  جت   ت دثو  

 جنقثجث جنذ  اعاس  نجث  جنوي ر  و ثثل ث    لنس جنجةا  جن س تي  نةتكستثج 
 

 الجلسة الختامية للمؤتمر -خامسًا 
 

عسم   ن عتسلنب عالتحم   عبفعلمج   ع نع  ولست   عختمليل شة   عسةممل  ع مع ةل م    علتتلف  
  نشةة  ب  يةةل  عولسةةل مةةف، ل ةةففن  20/9/1996ن عجسةةف لةةب بلةة   هةةف يةةنم  عوللةةل  علن شةةق 
  علومب للمفيع  ع ف ف    عل  لل لب  علومب : 

 
يةة   علوجةةل  ع مجيةةل ش ةة م  عسةةي  أنجةةمفت  ) لةةب بفيقمجيةةم ( للةةفنع  ع ةةف ف  عةةمي ن ش ةة  مل  *

 حن   عتلويع ملم  حتف م أشا  عح نق  إلجسمب  
نم م  عسي  سيج ي ) لب  عأمليفنب ( للفنع  ع ف ف  عسم ف مب  علوجل  ع مع ل ن علتللةق   *

 بمعسيمسم  ن الستف تيويم   عالزلل عالمب  عحق ش   ع م    
لوجةةل  ألنعةم حةةن   عبجةة  نمةف،  عسةةي  آية  ) لةةب أعلمجيةةم( للةفنع  ع ةةف ف  عةمي أمفتةة   ع  *

  إلامش  ش  و ن  أملم   علتتلف ن علتللق بح ف  ألع مم   
 

 نن شق  علتتلف بمإلولمع ن عتسايق ملم للمفيع  ع ف ف    عل  لل لب  علومب  ع الث  
 

بل   الجتهم  لب  عل فف   تح ث لل لن  علولنمم   عو ف شيل ن عسيمسيل ش  أللم  مسيف  
فهم ن لتجةمجهم عللةلبل  عبفعلمجيةل  عسةيجيل ملةم حسةب  عنشةم   ن الهتلةمم  علةميب أمفبن  شيهم مةب لةأ

 خس  بهلم أمام   علتتلف  نملىحسب  عتج يم  عمي ليز  ملم   علتتلف   
 

نمةة  تحةة ث بمسةةم  علولنمةةل  علفبيةةل  السةةتمم مبةة   ع ةةم ف مةة نف    فمةةي  لولةة   علةةل، 
يةةل  عسةنفيل   شةة مف، شة   عب  يةل مةةب لةأف  عنشةةن   عسةنفي   نفمةي  نشةة   علةلبل  عبفعلمجيةل  علفب
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 علفبيةةةل عولهنفيةةةل  عسةةةيب  علةةةلبيل لةةةلبمً نفميسةةةمً نحأنلةةةلً نبفعلمجةةةمً علتحاةةةيف  عويةةة  ن علتليةةةز 
 عللتتلف  نعأفم  عايمشل  عمي ي ّ  مف مل  علل،  عسيج   عس يق نأسمعت   

 
عسيمسة  ن المتسةم ي  عهةمم نأامف  ألستمم مة ف  ي ةن  أجة  ال يلأةب ألحة  أب يجأةف  عة نف  

 عمي علبت  نتللب   عسيب تومه ماميم  أللب ن عسالم ش   علةمعم   بلةم شة  معةل  علةفق  ألنسةق حيةث 
 علسيب لن مف للفشل تتسف بمعل  عل ن عحق  

 
ن تللي مً ملم خقم، فمي  لول   عنزف    عسيج   لمم  علةتتلف أمةف،  عسةي  مة نف  مةب 

 سيج  لب ىجومز   ن ز همف ن ز يم  ش  لل    عجلن   إلموم، بلم ح     علل،  ع
 

نحةةن   علنمةةف  علفبةة  لةةب للةةألل  علةةفق  ألنسةةق أناةةح  ألسةةتمم مةة نف  أب  علةةف، مةة  
 م  لم بجة  ملةم أسة  مةف ف    - ختمفن   عسالم نمللن  لب أول    ن متبفنه خيمفهم  الستف تيو  

ل لةتتلف ل فية  نلبة أ  ألف، ل مبة   عسةالم   أللم  علتح   م    عسةلل ن علةفميل  ع نعيةل نلفولية
 نمبف مب  ألل  ش  أب يلل   علمعم لع  علف، لب أو   أللب نلب أو   عسالم  علم   ن علمل   

 
نلأف  عسي  م نف  ش  ختمم أللتة  فممسةل  التحةم   عبفعلةمج   عة نع  نألمجتة   علملةل نوليةع 

 ب ش   جومح أملم   علتتلف    إل  فييب ن علتفوليب  عميب أسهلن  أوجن  لوهنعي
 

 م أع م جمم، فمي   علوجل  ع  ملةل علولة   علةل،  عةنقج   عسةيج    فمةي   علةتتلف أللةل 
لأف شيهم وليع  علتح  يب ملم لم أبة نه توةمه  بةال ه لةب للةممف  عةن  ن اللتجةمب   لتأة  ً أب جوةمح 

 يع أجلقل  علتتلف    علتتلف يلن  ىعم للمفأتهم  اليومبيل نوهن هم  عللتفأل ش  ول
 

  م أملب مب  ختتمم  علتتلف  عسم   ن عتسليب عالتحم   عبفعلمج   ع نع  
 

 الدورة التاسعة والخمسون بعد المائة لمجلس االتحاد البرلماني الدولي -سادساً 
  
 

م    ش  ىقمف  علتتلف  عسم   ن عتسليب أيامً  وتلممم   عة نف   عتمسةلل ن عخلسةيب بلة  
 مل علول   التحم   عبفعلمج   ع نع   نتاّلب و ن  أملم   ع نف   عبجن   عتمعيل:  علم

 
  عبجن   عل تفحل لب مب   علوجل  عتجايميل:  -أ

 اقرار جدول االعمال   - 1 

 للمجلس 158اقرار محاضر اجتماعات الدورة    - 2 

 96اقتراحات متعلقة بانتخاب رئيس المؤتمر   - 3 

 النتساب واعادة االنتساب الى االتحادطلبات ا   - 4 
 ت فيف  علوجل  عتجايميل        

 في بعض الشعب الوطنية االوضاع   - 5 
 ت فيف  علوجل  عتجايميل        
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 تقرير الرئيس   - 6 
 عللول  158حن   جلقت  لجم  ع نف    أ
 حن   جلقل  علوجل  عتجايميل  ،

  ة االتحاد السنوي حول انشط المين العام تقرير    - 7 

 التعاون بين منظمة األمم المتحدة واالتحاد البرلماني الدولي  -   8 

نتائج المؤتمر الذذي عقذد بالتعذاون بذين اليونيسذكو واالتحذاد البرلمذاني الذدولي   -   9 

حذول موضذوع " التربيذة والعلذوم والثقافذذة واالتصذاالت عشذية القذرن الواحذذد 

 ( . 1996يونيو /  -ان / حزير 6 - 3والعشرين " )باريس ، 

لعالميذذذذة حذذذذول التنميذذذذة نتذذذذائج االجتمذذذذاع الثعثذذذذي المتعلذذذذق بمتابعذذذذة القمذذذذة ا  - 10 

 .االجتماعية

 انشطة اللجان والهيئات االخرى - 11 
 عوجل ح نق  الجسمب علبفعلمجييب    أ
  وتلمع  عجسم   عبفعلمجيم    ،
iii   عبحةةةةف شةةةة  حةةةةن،   وتلمع لل ل   القف ف ش  ملليل  اللب ن عتلمنب 

  البي،   علتنسق
 عوجل  ع اميم  علتلل ل بمعلفق  النسق   
  علوجل  علألال بلتمبلل  عناع ش  مبفص  ه
   علوجل  علألال بتلويع  حتف م  ع مجنب  الجسمج   ع نع   ن

  1997مشروع برنامج ميزانية للعام  - 12

  97المؤتمر البرلماني الدولي - 13
 ( 1997 شفي  /  -)سيمن    جيسمب    

  م    و ن   الملم   أ
 مةةف ف ممملةةل  علج لةةم   ع نعيةةل ن عهيمةةم   الخةةفى  علةة من  علتمبلةةل ملةة    ،

  علتتلف بسال  لج لم  لالح ل

 المؤتمرات البرلمانية القادمة - 14
  علتتلف    عج مليل  أ
   علتتلف    عتخسسيل  ،

     1996تلييب ل م يب علحسمبم  علسجل  علمعيل  - 15

 نة التنفيذيةاالنتخابات للج - 16
سيأنب ملم  علةتتلف  جتخةم، ماةنيب علوجةل  عتجايميةل عةيحال لحة   عسةي   أمسةتين   

 ي عنبيز )شجزنيال( ن عسي   ف  أمش  )تنج (  علتيب تجته  ل   ماةنيتهلم خةال  
  96 علتتلف 

 مراجعة أساسية لهياكل وأنماط عمل االتحاد ) تقرير اللجنة التنفيذية (.  -17
 ف ج بج  ىامش  ش  و ن  أملم   نف   علول :قل، بم  -،
 

ت ييف تسليم   علومب نش مً علتل يال   عت  أ خل  ملم  عج مم  ألسمس  ن عالمحل  ع  خليل ش  
 لتتلف  ستمجبن   )  متف ح ل  م لب  عللبل  عأج يل ( 
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ألن  جمم  لول   التحم  وليع  عبجن   عل فول ش  و ن  أملم   نفت  ش   وتلمميب م    

  نم    ع مج  مب   هف ينم  عسب   عن مةع  16/9/1996لجهم سبمح ينم  ال جيب  عن مع ش  
ن تخةم بلة جهم  ع ةف ف    عالزلةةل   نشيلةم يلة  مةف، ألبةفز  ع ةةف ف    9/1996/ 21شة  

  عت   تخمتهم  نف   علول   
 

  علانيل: 
عل ةة ليب لةةب  علةةلبتيب ن شةةق لولةة   التحةةم  ملةةم مبةةن  قلبةة   الجتسةةم، علاةةنيل  التحةةم   

 عبفعلةةمجيتيب شةة  أةة  لةةب ميفغزسةةتمب نوةةزف لنفيلةةين   ألةةم ن شةةق ملةةم ىمةةم    جتسةةم، 
  عللبل  عبفعلمجيل ش  غيجيم ىعم مانيل  التحم   

 
   فممسل  علتتلف  عسمبع ن عتسليب عالتحم   عبفعلمج   ع نع :

  جممة، فمةي   علوجةل ن شق  علول  بمالولمع ن عتسةايق ملةم تفلةيح  عسةي  تيةمب وة  يةنب
 ع  ملةل علولةة   علةةل،  عةةنقج  شةة   عسةةيب   فميسةةمً عللةةتتلف  عسةةم   ن عتسةةليب عالتحةةم    
نألف  ع أتنف أحل  شتح  سفنف  فمي  لولة   التحةم    بج ة  هةم   عتفلةيح ىعةم أماةم  

  علتتلف  عسم   ن عتسليب  
 

 : علتتلف  عسمبع ن عتسلنب عالتحم   عبفعلمج   ع نع 
ولةة   التحةةم  وةة ن  أملةةم   علةةتتلف  عسةةمبع ن عتسةةليب  عةةمي سةةيل   شةة  سةةيتن    أمةةف ل

  نمعةل ملةم  عجحةن  1997 بفية /  -ممسلل ولهنفيل أنفيم  عوجنبيل خال  لةهف جيسةمب 
  عتمع : 

 
  جتخم، فمي  نجن ، فمي   علتتلف  عسمبع ن عتسليب    1
  علتتلف    ف سل  عقلبم   علحتللل ال ف ج بج  ىامش  ش  و ن  أملم   2
 لجمملل مملل حن   عناع  عسيمس  ن المتسم ي ن الوتلمم  ش   علمعم    3
 عتلمنب لب أو   أللب ن الست ف ف ملم  عسلي يب  علمعل  ن المليلة  نلةب أوة   حتةف م   4

 وليع ألأم  سيم    ع ن  ن ست العهم  
لناةنع لةةب )مجة لم  ختةمف   علوجةل  عتجايميةةل هةم   علناةنع  جقل ة  لةةب ىلأمجيةل قةفح  ع

خال  وللل ن سلل لب  ع اميم ل   : لجع  عجز مم  نىيوم  حلةن  عهةم  ى  ف   ألزلةم    
 ع بلنلمسيل  عبفعلمجيل   تحني   ع ن    علسأفيل ن عتسهيال  لب أو   ستخ  لهم سةلليمً  
 عللةةألل  عتةة  تقفحهةةم  ع ةةن جيب  عنقجيةةل  عتةة  تتوةةمنز سةةالحيمتهم  عحةة ن   المليليةةل     

   ع ( 
  عت  بيف  علقلنبل عت ييف أجلمق  الستهالل ن الجتمج ش  ىقمف  عتجليل    5
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 االجتماعات البرلمانية القادمة
 

   علتتلف    عج مليل -أ
 

 بفي / -/جيسمب15-10 سيتن  /أنفيم  عوجنبيل  علتتلف  عسمبع ن عتسلنب  1997ممم 
1997  

 
 ع مهف  /ولهنفيل لسف   علتتلف  ع ملب ن عتسلنب  

  علفبيل
سبتلبف/ -/أيلن 11-16

1997 
 

 1998 بفي /-جيسمب نيج هنل/جمليبيم  علتتلف  عتمسع ن عتسلنب   1998ممم 
 

 1998خفيف  لنسأن /  التحم   عفنس   علتتلف  علممل  
 

 1999 م   عللبل  ألعلمجيل  التحم  عل   لتتلفه  عج مل  ش  بفعيب ش  خفيف ممم  1999ممم 
 

تلةفيب أن / - عللبل  ألج نجيسيل  التحم  عل   لتتلفه  عج مل  شة  ومأفتةم شة  أأتةنبف  م   2000ممم 
 2000ممم 
 
  

  الوتلممم   عتخسسيل -،
 

 1996ممم 
 

 - عج ن   ع نعيل نلنانمهم : " عبفعلمجينب ن عسلقم   علحليل  سبتلبف-/ أيلن  25-28 
عليل علسيمحل سمجلن  عسيمسل  عسيمحيل"    عت  تج لهم  علج لل  علم

 ب مم لب  التحم   عبفعلمج   ع نع  ش  ل يجل بمع  ب ج نجيسيم  
 

 وتلمع  عبفعلمجييب  عمي  يحافنب  ع نف   عحم يل ن عخلسيب  أأتنبف  -/تلفيب أن   22
 ل ف  أللم  علتح    -جينينفل  -علولليل  علملل عأللم  علتح   

  
جييب بلجمسبل  ع لل  علمعليل عل م    عت  تج لهم "  عامن " ينم  عبفعلم جنشلبف -/ تلفيب  ع مج  8-9

 ش  فنلم )  يقمعيم(  
 

 وتلمع  عخبف   به ف ىم    ىمالب ممعل  حن   ع يل ف قيل )ل ف   يسلبف -/ أمجنب  ألن  5-6
 بمفي (  - عينجسأن
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  1997ممم 
قم نأمز خستمب حن  تجايم  تامميل  ع ف سم   عبفعلمجيل آلسيم  عنس يجميف  -/ أمجنب  ع مج 21-23 

 عت  تج لهم  عينجيسيف  - أللم  علتح    علتلل ل بح نق  عقا  
 بفمميل  التحم   عبفعلمج   ع نع  ش   ل مبم  ) تفألمجستمب( 

   
علوجل  عخمسل بح نق  إلجسمب بح نق  إلجسمب  76 ع نف   يجميف-أمجنب  ع مج 

 (  ويجيف -علبفعلمجييب ) ل ف  التحم  
 

 علتتلف  عبفعلمج   ع نع   الختسمس  حن  لنانع: " جحن  شبف يف -/لبمق  14-18
  عهج    -لف أل بيب  عفوم  ن عجسم  ش   عسيمسل " جين عه  

 
تج لهم ولليل  - أليمم  ع نعيل  ع مجيل حن   ألخالق  عحينيل  شبف يف  -لبمق  28 -24

    عبفعلمج   ع نع    ألخالق  عحينيل ش  يمنج ي بفمميل  التحم
 

 - عج ن   عبفعلمجيل  ع نعيل حن  لجع  عتلمي، نسن   عللمللل   عفبع  ع مج  
 أنبجهمغب )  ع  جلمفل ( 

 
 الوتلمع  عتحايفي  ألن  عللتتلف  عبفعلمج   ع معث حن   أللب  ينعين -/ تلنز 3-4

 ن عتلمنب ش  حن،  علتنسق لنج  أمفعن ) لمف  لنجمأن( 
 9919ممم 
 

 

 علتتلف  عبفعلمج   ع نع   ع معث حن   أللب ن عتلمنب ش  حن،  
  علتنسق )تنج ( 

 

 

 تقرير اللجنة الخاصة بالوضع في الشرق األوسط
 

م م فمي   علوجل  ع أتنف   ن   سن ) لب  عسج م  ( ىعم لول   التحم  ت فيف  علوجل  عمي 
 ف  عسم   ن عتسليب ن عت  لب أبفزهم: تالب  عللقيم   علستو   ع ى  علوجل خال   علتتل

 
تفحيةة، أماةةم   علوجةةل بحاةةنف لل لةة  بلةة،  عنشةةن   علفبيةةل ن عنشةة   السةةف ميل  عللةةف   -

 ألنعم  وتلممم   علوجل بسنف  للتفأل   نم  تفأ   عنش   إلسةف ميل   فمةي   عأجيسة  
  السف ميل   

 م   ملم  عجحن  عتمع  :  ستلل   علوجل ىعم نوهم  ج ف  عنشن   عللمفأل  عت  و -
* أمف، لل   شلسقيب مب خيبةل أللة  لةب ح ي ةل أجة  لجةم ت ييةف  عحأنلةل شة  ىسةف مي    

نبةةةمعفغم لةةةب  التسةةةمال   ألخيةةةف  ملةةةم أملةةةم  علسةةةتنيم  بةةةيب  عسةةةلقل  عالسةةةقيجيل 
ن عحأنلل  إلسف ميليل   شإب همه  ألخيف  تتبمق  ش   حتةف م لةفنق  التامميةم   عتة  تةم 

ىعيهم بيب  عومجبيب   نألمف بلأ  خمص ىعم  أللةنف  عتمعيةل: تحفيةف  عسةوجم     عتنس 
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ىمم    جتلمف  ع ن    إلسف ميليل ش   عخلي    نالمب  علفنف  عحةف بةيب غةز  ن عاةال 
 ع فبيةةةل  نأةةةمعل تحةةة ث  لجةةة ن، شلسةةةقيب مةةةب  عسةةةلنبم   عتةةة  يلمجيهةةةم  عسةةةأمب 

  شفاةتهم  عحأنلةل  إلسةف ميليل   بلةم شة   عالسقيجينب لب وف    عتة  بيف  علتلة     عتة
معل ىغالق  عح ن    ألم ألمف ىعم  ع ف ف  ألخيف بمعسلمح ببجم  لسةتنقجم  و ية   شة  
 عاال  ع فبيل نلسم ف   ألف ا   عالسقيجيل   نهةن لةم يتلةمف، لةع فنح  تامميةم  

 إلفهةم،  أنسلن  نأأ   علج ن،  عالسقيج  أج  عةي  ل بةنالً أب تولة  حأنلةل ىسةف مي 
حول عت خيف تجايم  التامميم  نمفملل ملليل  عسةالم   ألب  عالسةقيجيب ن إلسةف ميليب هةم 

 احميم  عهولم   إلفهمبيل  
 

* نألةةمف لجةة ن،  ألف ب ىعةةم أجةة  ىم  أةةمب تبةةمقت  عللليةةل  عسةةلليل ألةةف ً اللاةةف لجةة  بسةةب، 
وليع  ألقف ف بلة  ت ييف  عحأنلل  إلسف ميليل   شإب أي ت خيف الحق سيلحق  عافف ب

أفبع سجن   لب  علحم  م    نبمعتمع  شلب يأنب ل بنالً   ن أللف أل  حمعيمً يلتل  ملةم 
لنمف  عحأنلل  إلسف مليل   نجنه  علج ن،  ألف ج  ب ب  عتقبيع بيب  ألف ب نىسةف مي  
يب يت  م   بمعفغم لب  عت ييف ش   عحأنلل  السف ميليل   نيجب   أب يأنب  أللف أمعل بة

 عالسةةقيجييب ن سةةف مي   نأناةةح أب لةةلن،  علجق ةةل لأتةةن، مليهةةم أب تلةةي  للةةمً   
 نملم  عبفعلمجييب أب يلللن  إلمجمع للنبهم بهمه  عح ي ل  

 
* نأأةة   علجةة ن،  إلسةةف ميل  أب ىسةةف مي  للتزلةةل بمعسةةالم  نأب  عسةةالم ن أللةةب يجب ةة  أب 

   علتقفشل ملم  علل،  إلسف ميل  يسيف  وجبمً ىعم وج،  ألم أأ  أب هولم   عولممم
سنف تت ف ملم ملليل  عسالم   نج ف ً عفغبةل  علةل،  إلسةف ميل  بتح يةق  عسةالم لةع 
 أللب شإب  عحأنلل لفغلل أب تسيف خقةن  خقةن  جحةن  عسةالم  نعيسة  هجةمل سةي ل 
عتح يةةق  عسةةالم بخقةةن  ن حةة     نىب  التسةةمال  ملةةم  علسةةتنى  علةةمع  بةةيب حأنلةةل 

 ن عسلقل  عالسقيجيل ته ف ىعم  شع ملليل  عسالم ىعم  أللمم   سف مي  
 

 نمبف  علج ن،  إلسف ميل  مب  ألل  أب تجام سنفيم ىعم لمم    علامنام   
 
 

 فأي  علوجــــــــــل
 
تلةةلف  علوجةةةل بمالفتيةةةمح ألب  عنشةةةن   عللةةةمفأل شةةة   عل ةةةم  مةةة  مبةةةف  مةةةب آف مهةةةم بحفيةةةل  -

 نسف حل  
أياةةةمً مةةةب  فتيمحهةةةم عحاةةةنف لجةةة نبيب لةةةب شلسةةةقيب ن سةةةف مي  ألملهةةةم  نىم تلبةةةف  علوجةةةل -

نسلممهم آلف   بلاهم علجمملل نسمم  تقنيف ملليةل  عسةالم بممتبمفهلةم لةفيأيب شة  هةمه 
  عللليل  

ألةةمف   علوجةةل  عةةم مةة م نوةةن  نشةة  يل ةة  عبجةةمب شةة   علةةتتلف   ألةةم مبةةف  مةةب أسةةاهم ألب  -
  ف  عنش   عسنفي  عمي فش،  ع من  علحانف   عافسل عم تسجح عهم عسلمع نوهل ج

أ  ج  وليع  عنشن  بل    إلفهم، نتبيب علوجل أب  لل  تامممً حن  أب لةب يفتأبةنب  ألملةم   -
 إلفهمبيةةل يهةة شنب ىعةةم جسةةف ملليةةل  عسةةالم   نجملةة    علوجةةل وليةةع  ألقةةف ف لن سةةلل 
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أمعل  متبةف  -ي      علامنام  بفنح قيبل ن نب لفنق لسب ل   نب نب شف، لفنق و 
أمام   علوجةل أب تجليةل  المتسةم  ن عبجةم  عتحتيةل شة  غةز  ن عاةال  ع فبيةل تأتسة، أهليةل 
مسةةنى بمعجسةةبل عجوةةمح ملليةةل  عسةةالم   نأأةة ن   علسةةتنعيل  عخمسةةل عحأنلةةل  سةةف مي  بهةةم  

  عخسنص  
بمعلن ش ةةل  نفأ   علوجةل شة  ختةةمم ت فيفهةم أب لةةب  علاية  لتمبلةةل مللهةم   نأنسةة   علولة  -

 ملم تل ي  شتف  جلمقهم   نن شق  علول  ملم ت فيف  علوجل نملم تل ي  شتف  مللهم  
 
 

  انتخابات اللجنة التنفيذية:
 

لة ف  شة  شتةف   جل ةم   علةتتلف  عسةم   ن عتسةليب  ال ةل ل ممة  شة   علوجةل  عتجايميةل عالتحةةم  
  ع ال ل ب مام  و   نمعل:  عبفعلمج   ع نع    نأمب ملىلول   التحم  ل    علن غف 

بمالستلمال مب  عسةي  فيةز )  يقمعيةم(  عةمي عةم يلة  ماةن ً شة  بفعلةمب بةال ه   نمة  مة ل   -
  عللبل  اليقمعيل تفليح  عسي   يي ن جنشيل  ب الً مب  عسي  فيز نن شق  علول  ملم معل  

أةمش  ) تةنج (  علتةيب  بمجتخم، مانيب ب الً مب أ  لب  عسي   أمستيلن ) شجزنيال( ن عسي   -
  جته  ل   مانيتهلم ش   علوجل  عتجايميل ش  شتف   جل م   علتتلف   

 
نت  م عل    علمغفيب  ال ل لفلحيب هم :  عسي  أمفشمخم  )  علأسيل( ن عسي   تنومب شيس  
)  ألف ب( ن عسةةي  لةةمأف  سةةلي  )سةةنفيم(  نوةةف   الجتخمبةةم   عسةةفيل شةة  لولةة   التحةةم  

 نيب لب بيب  علفلحيب  ع ال ل  نوم   جتيول  عتسني  ألم يل :الختيمف ما
 

 سنتمً   142<  عسي  أمفشمخم  )  علأسيل ( 
 أسن ً    104<  عسي   تنومب شيس  )  ألف ب ( 
 سنتمً   50<   عسي  لمأف  سلي  ) سنفيل ( 

 
سةجن    ألفبةع نبمعل شمز أ  لب  عسةي  أمفشمخةم  ن عسةي   شيسة  بلاةنيل  علوجةل  عتجايميةل عل

  عل بلل 
 

 االتفاقية المبرمة بين االتحاد البرلماني الدولي ومنظمة األمم المتحدة
 

 -ن شق  علول  بمالولمع ملم سي ل  التامميل  عت  نملة  شة   عف بةع ن  عللةفيب لةب تلةنز
بيب  التحم   عبفعلمج   ع نع  نلج لةل  أللةم  علتحة   حةن   عتلةمنب ن عتجسةيق  1996ينعين/
  علج لتيب ش  لختلف لومال   علل   عللتفل   ) جص  التامميل للحق بهم   عت فيف(   بيب

 

 اجتماع ممثلي أطراف عملية األمن والتعاون في منطقة البحر المتوسط -سابعاً 
 

م   لل لن أقف ف ملليل  أللب ن عتلةمنب شة  لجق ةل  عبحةف  علتنسةق  وتلةممهم  عتمسةع شة  
سليب عالتحم   عبفعلمج   عة نع    نمعةل شة   عسةممل  ع مجيةل ن عجسةف لةب ىقمف  علتتلف  عسم   ن عت
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  نجةةمم   الوتلةةمع وةة ن  أملةةم  تاةةلب  عبجةةن  18/9/1996بلةة   هةةف يةةنم  ألفبلةةم   عن مةةع شةة  
  عتمعيل: 

 
  جتخم، فمي   الوتلمع  عتمسع   -1
 ىمف ف و ن   ألملم    -2
 ش  لجق ل  علتنسق : للمييف  عللمفأل ش  لتتلف  أللب ن عتلمنب  -3

 بهم   عخسنص   1 ف سل  عتنسيل  عل  لل لب مب  عوجل  عتجسيق 
 عقلبةةةةمب  عل ةةةة لمب لةةةةب بفعلةةةةمج   علللأةةةةل  ألف جيةةةةل  عهملةةةةليل نولهنفيةةةةل لأةةةة نجيم  -4

 عينغنسالشيل  عسةمب ل علحسةن  ملةم  علاةنيل شة  لةتتلف  أللةب ن عتلةمنب شة  لجق ةل 
 لب عوجل  عتجسيق بهم   عخسنص    علتنسق :  ف سل  عتنسيل  عل  لل

 عناع  عف هب شيلم يتللةق بةمأللب ن عتلةمنب شة  لجق ةل  علتنسةق نآشةمق ت سةي  ف بقةل  -5
 ن   علتنسق  عل تفحل ش   عن ي ل  عختمليل علتتلف شمعيتم شة   عا ةف   عتة  تحلة  مجةن ب 

    )ىاام   عسال  علتسسمتيل ملم ملليل  أللب ن عتلمنب ش  لجق ل  علتنسق(
 عتحايف عللتتلف  ع معث عأللب ن عتلمنب ش  لجق ل  علتنسق  عمي سيل   ش  تنج  ممم  -6

 :  ف سل  عتنسيم   عل  لل لب مب  عوجل  عتجسيق حن  هم   علنانع    1999

 

 
شةة  ب  يةةل  الوتلةةمع  جتخةة،  عللةةمفأنب  عسةةي  آالب ليتلةةي    فمةةي   علةةلبل  عبفعلمجيةةل شةة  

تلمع    م م م  عسي   عهم ي خلي   جمم، فمي  لول   عجن ،  عتنجسة   لنجمأن   فميسمً عالو
-نل فف عوجل  عتجسيق ت فيف ً مب أملم   علوجل ش   وتلمميهم  علجل ة يب شة  )وجيةف  تلةنز

(   نبلة  لجمملةل علت فيةف ن عتة  ن  حةن  وة ن  1996سةبتلبف/ -ينعين  ن ش  بيوةيب أيلةن 
  ألملم  تل   علن ش ل ملم لم يل : 

 
 حن  للمييف مبن   عبفعلمجم  ش  ملليل  أللب ن عتلمنب ش  حن،  علتنسق -1
 
ن شةةق  الوتلةةمع ملةةم  عللةةمييف  عو يةة   ع بةةن   ألماةةم  شةة  ملليةةل  أللةةب ن عتلةةمنب شةة   

حن،  عبحف  علتنسق   نه  أجة  يحةق عبفعلمجةم   عة ن   عن ملةل ملةم سةمح   علتنسةق  
أللمفأيب أسمسييب   نيلأةب عبفعلمجةم   عة ن   عتة  بحأم لنملهم  أب تلمفل ش   عللليل 

ال ت ةةةع لبملةةةف  ملةةةم سةةةمح   علتنسةةةق   ن عتةةة  تةةةفتبق حيمتهةةةم  المتسةةةم يل ن عسيمسةةةيل 
ن السةةتف تيويل لبملةةف  بحةةن،  علتنسةةق  أب تلةةمفل   بجةةم  ملةةم قلبهةةم   أللةةمفأيب 

 أسمسييب أيامً  
ولهنفيةةةل لأةةةة نجيم نملةةةم هةةةةم   ألسةةةم  مبلةةةة  ماةةةنيل بفعلةةةةمج  أةةة  لةةةةب  آلف ب ن

  عينغسالشيل  عسمب ل ألانيب أسمسييب ش  ملليل  علتنسق 
 

                                            
جمع  ء  ب ل  تن : توث و  ثثا  و جيط ني  و ت نط  و جنتاثب و  سسلون نجث  جنسثايق تن تتجةب جن  ب 1

 اةو يثي  و جاب ثي   و اوثي  و سوث  ج



 18 

  عتحايف عللتتلف  عبفعلمج   ع نع   ع معث عأللب ن عتلمنب ش  حن،  علتنسق -2
  

ن وتلممةمً  1997ن شق  الوتلمع ملم م    وتلمميب تحايفييب عهم   علتتلف خال  ممم 
 ملم  عجحن  عتمع :  نمعل 1998تحايفيمً  مع مً خال  ممم 

 
   الوتلمع  عتحايفي  ألن  

نسةةنف  1997ينعيةةن/ -تلةةنز  4-3سةةنف يل ةة  شةة  لنجةة  أةةمفعن بإلةةمف  لنجةةمأن يةةنل  
 يجمم   الوتلمع  علنانع  عتمع : 

" تأييةةف سيمسةةم   عللمعةةل  عنقجيةةل نتلزيةةز  عتلةةمنب  عةة نع  ليةة  جيمً شةة  حةةن،  عبحةةف 
 ن ممف أسبي  عتلزيز  الست ف ف  المليل "   علتنسق ب س   عتجليل  عت  تخلق  ع

نسنف يقفح  علنانع لب مب  أفبلل خبف   يل لنب : لج لل  علل   ع نعيةل   ن التحةم  
  ألنفنب   نبفجملج  أللم  علتح   علتجليل   نبفعلمجم   ن   عاال  علفميل عللتنسق " 

 
 نستأنب  عللمفأل ش   الوتلمع ملم  عجحن  عتمع : 

 
  ل لج نبيب عبفعلمجم   ألمام   ألسمسييب  ال -
 لج نبمب ألمام   عبفعلمجم   عللمفأل   -
 لج ن، ن ح  عألمام   علف مبييب  -
 

  الوتلمع  عتحايفي  ع مج 
فح،  الوتلمع بمعة من   عتة  مة لهم  ألف ب عل ة   الوتلةمع  عتحاةيفي  ع ةمج  شة  ملةمب 

 تلمع  ع م م  ملم أب يوفي تح ي   علنم  ن علنانع ش   الو
 
 
 حن  آشمق ت سي  عف بقل ع ن   علتنسق  -3
  

أمف  الوتلمع أج  بمجت مف ىجلم  لتسسم  لسةت لل لةم بةيب  عحأنلةم  نلةم بةيب  عبفعلمجةم  
 علتنسقيل شإب  التحم   عبفعلمج   ع نع  يةتلب  إلقةمف  عبفعلةمج   ألأ ةف لال لةل عتقةنيف 

ألب وليةةع  عافمةةم   علتنسةةقييب لل لةةنب شيةة   ملليةةل  أللةةب ن عتلةةمنب شةة  لج  ةةل  علتنسةةق
بسةةنف  لتسةةمنيل لةةب وهةةل   نألب  آلعيةةم   عتةة  أمملهةةم  التحةةم  علتلةةمنف بةةيب بفعلمجةةم  

  علتنسق م  أ بت  أجهم و يف  بمالستلف ف  
 

 االجتماع التنسيقي للوفود العربية -ثامنا 
 

بيةةل لةةب  عبلةة  ب  عتمعيةةل: لةةمفأ  شةة  أملةةم   علةةتتلف  عسةةم   ن عتسةةليب نشةةن  بفعلمجيةةل مف
 ألف ب    إللةةمف    علفبيةةل   تةةنج    عوز مةةف   عسةةن  ب   سةةنفيم    علةةف ق   شلسةةقيب    عأنيةة    
 عولمهيفيل  علفبيل  عليبيل   لسةف    عل ةف،   عةيلب   نم ة   هةمه  عنشةن   وتلممهةم  عتجسةي   شة  

ش  ل ةف  جل ةم   علةتتلف  عبفعلةمج   15/9/1996 عسممل  عسمبلل لب بل   هف ينم  ألح   عن مع ش  
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 ع نع   تفأ   الوتلمع  عسي  مب   عن حة   عف اة     عجممة،  ألن  عةفمي  لولة   عجةن ،  عل فبة  
 )للبل  عفممسل (   نجمم   علوتللنب و ن  أملم  تالب  عبجن   عتمعيل : 

 
ن  ل يجةل  ع ة    ألجلقل  عللتفأل إلجومح  عقل،  علفب   علتللق بإ ف ج بج  ىامش  ح -1

  علفيف 
 أجلقل  عسي  فمي   التحم    -
 أجلقل  علل،  ألمام     -
  التامق ملم خقل مل  عتجسيق  التسمال  خال   علتتلف   -

  عبج   عقمفئ  عل  م لب  علف ق  -2
  الجتخمبم  عل    علن غف ش  أوهز   التحم  :  -3

  علوجل  عتجايميل ) مان ب (    -
مجيل ) عوجل  ع اميم  عبفعلمجيل ن ع مجنجيل نح نق  إلجسمب(  فمي   علوجل  ع  -

 نجمم، فمي  
  علوجل  ع مع ل ) عوجل  ع اميم  المتسم يل ن الوتلمميل ( جمم، فمي   -

للقيةم  حةن   عناةع شةة   التحةم  لجةم  عة نف   عسةةمبلل ن عللةفيب علولة   التحةم  شةة   -4
  للق 

تاةمهم  عة نع    نىلأمجيةل تنميةع  تاةمق علتلةمنب بةيب  التحةم   عل م  لع  عولليل  عسةيجيل عل -5
 نلول  جن ،  علل،  عسيج   

 لم يستو  لب أملم    -6
 

بل  تفحيب  ب مام   عنشن   عبفعلمجيل  علفبيل ج    عسي  مب   عن ح   عف اة  تحيةم  فمةي  
 علتتلف   نبلة   علن ش ةل   التحم   ع أتنف لحل  وال   عسلي   عمي عم يتلأب لب  عللمفأل ش  أملم 

 ملم و ن   ألملم  وف  لجمملل بجن ه  نشيلم يل  مفام علم تلخ، مج   الوتلمع : 
 
  بخسنص  عبج   الامش  حن   ع     : -1

 
أناةةح  عسةةي   عف اةة  شةة  ب  يةةل  علجمملةةل أب  علةةلبل  عل فبيةةل مةة  مةة ل  قلبةةمً إل ف ج بجةة  

 علفبيل   بمعفغم لب م م جومح  عبجة  شة  لةتتلف ىامش  يتللق بمع      بمسم وليع  علل، 
  نأأ  افنف  بةم   عوهةن  لةب مبة  وليةع  عنشةن   علفبيةل عاةلمب أأبةف بخمفس   عسمبق 

 م   لب  ألسن   عسمعح  عقل، 
 

 م تح ث لل لن وليع   عنشن   عللمفأنب ش   الوتلمع ش أ ن  أب لنانع  ع    يهم وليع 
يسيب ملم  عسالم ن السةت ف ف شة   علةفق  ألنسةق   نألةمف  علف، ن علسلليب نوليع  عحف

 عسةةي   عزجةةمت  لحلةة   عزجةةمت    ألةةيب لةةتتلف  علةةل،  علةةمم شةة   عولمهيفيةةل  علفبيةةل  عليبيةةل  
نفمي   تحةم   عبفعلمجةم   إلشفي يةل عهةم   علةمم   ىعةم مةف ف  علولنمةل  إلشفي يةل بمعتسةني  

   عةة ى بلةة،  عنشةةن   إلشفي يةةل   نأملةةب عسةةمعح  عقلةة،  علفبةة  نىب عةةنح  لةة   لةةب  عتةةف
 عنشةة   علف مةة  سةةح، قلبةة   عخةةمص بمعبجةة   إلاةةمش    نشةة  جهميةةل  عج ةةم  تةةم  التاةةمق ملةةم 
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لتمبلل  علل  لع وليع  عنشن  نلل ل   عأت   عبفعلمجيل عحل  أأبف م   لب  علتية يب عسةمعح 
 تلف   لنانع  ع      نألف فمي   عنش   عل فب  بلف،  عقل، ألمم  علت

 
  بخسنص  عبج   عقمفئ  عل  م لب  عللبل  علف ميل -2
 

أناح لل    علف ق لبفف   قفح  عقل، بل   عهونم  عسةمفنخ   أللفيأة  ملةم  علةف ق 
   نقل، ت يي   علولنمل  علفبيل عقلب   1996سبتلبف/ -/أيلن  4-3بتمفي  

 
مً   نأملةب  عنشة   عأةنيت  تحا ة  نقفح  متف ح بتبج   عقل، لةب مبة   عنشةن   علفبيةل وليلة

ملم  عقل، نملةم تبجية  بمسةم  علولنمةل  علفبيةل   نبلة  ج ةم  لقةن  تةم  التاةمق ملةم أب 
يب م  عقل، ل  لمً بمسم  عللبل  علف ميل نأب تتفل  عحفيل عأ  نش  أب يسن  نشق لةم يةف ه 

 لجمسبمً   
 
   عتفليحم  ىعم  علوجل  عتجايميل -3
 

عالتحم  لنانع تفليح لل ة  مفبة  ألحة   عل ممة   علةمغف  شة   علوجةل  قفح  ألليب  علمم
 عتجايميل   لناحمً أب  عللبل  عسةنفيل قفحة  تفلةيحهم أ جةم   الوتلةمع  عتلةمنفي علنشةن  

(   نىب  الوتلةمع  علفبة  ن شةق ملةم 1996 بفية / - علفبيل ش  لةتتلف  سةتمجبن  ) جيسةمب
 لبل  ألف جيل مب فغبتهم بمعتفليح عهم   عل ل   هم   عتفليح    م بل  أيمم أمفب   عل

 
نألةةمف  عسةةي  مبةة   ع ةةم ف مةة نف    فمةةي  لولةة   علةةل،  عسةةنفي   ىعةةم أب مةةف ف  وتلةةمع 
 ستمجبن  هن مف ف مفب  تلتزم ب  سنفيل   نىب لب  عافنفي  العتز م بهم   ع ةف ف حام ةم 

يب  عتةةز لهم ب ةةف ف ملةةم نحةة    عسةةف  علفبةة    نتحةة ث مةة   لةةب فتسةةم   عنشةةن  لتأةة 
  الوتلمع  علفب  ش   ستمجبن  ن الأتام  بلفلح مفب  ن ح  

 
نم  أنوز  عسي   عنزيف ألم   علممع    فمةي   عنشة   علسةفي    علنمةف مةممالً أب  علفلةح 
 عسنفي هةن  علفلةح  عفسةل  بمسةم  علولنمةل  علفبيةل   غيةف أب عةألف ب  عحةق شة  ت ة يم 

 لفلحهم    
 

علةةلبل  ألف جيةةل ملةةم مةة م سةةح، تفلةةيحهم  تخةةم  الوتلةةمع مةةف ف ً بةةمالعتز م نألةةمم ىسةةف ف  
 بمع ف ف  علتخم ش   ستمجبن  لع  إلمف ، مب  ألل  بب م  لفلح مفب  ن ح    

 
 حن  قل،  علول   عنقج   عالسقيج   علانيل  عأمللل ش   التحم   عبفعلمج   ع نع  -4
 

أب  عللبل  عالسقيجيل تتمبع لع أوهز   التحةم   أناح فمي  نش   علول   عنقج   عالسقيج 
 عبفعلمج   ع نع  لنانع حسن   علولة   عةنقج   عالسةقيج  ملةم  علاةنيل  عأمللةل شة  
 التحةةم    نىجهةةم يللسةةنب للمقلةةل شةة  هةةم   علناةةنع   نقلةة،  مةةم  عنشةةن   علفبيةةل علقلةة، 

  عالسقيج  
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جة ن   عتة  تج لهةم سةامف   نعةل شلسةقيب ألم  مم أمام   عنشن   علفبيل ىعم  عللمفأل شة   ع
  22/9/1996حن   ع    ش  بيويب ينم 

  
 

 اجتماع ممثلي برلمانات الدول االسعمية  -تاسعاً 
 
 

م ةة  لل لةةن نشةةن  بفعلمجةةم   عةة ن   السةةالليل  وتلممةةمً شةة  بيوةةيب ملةةم هةةمل   علةةتتلف 
مي وةفى  عتة  ن  شية  هةن ىجلةم   عبفعلمج   ع نع   عسم   ن عتسليب   نأمب  علناةنع  ألسمسة   عة

 تحةم  عبفعلمجةةم   عةة ن   السةالليل  عةةمي سةةبق عهةمه  عنشةةن  أب تةة  نع  شية  أ جةةم  لةةتتلفي بخمفسةة  
 ن ستمجبن  عالتحم   عبفعلمج   ع نع   

 
ن تاةح لةةب  عج ةةم   عةةمي وةفى شةة   الوتلةةمع أب ىجلةةم   تحةم  عبفعلمجةةم   عةة ن   السةةالليل 

عللةمفأيب   عةمعل مةفف  الوتلةمع أخقةن  أنعةم تلةأي  عوجةل تج يليةل يح م بلن ش ل  ولمميةل لةب  
مه  ىعيهم بمعتحايف عللتتلف  عت سيس  عالتحم   عل تفح  جلمته   نت عا   علوجل  عتج يليل لةب لل لة  
بفعلمجةةم   عةة ن   آلتيةةل : ىيةةف ب    عل ةةف،    عأنيةة     عسةةن  ب   بمأسةةتمب   سةةنفيم   شلسةةقيب   

زيم   بج ال ي    تفأيم    ألف ب   ن أللمجل  علملل عالتحم   عبفعلمج   علفب    نأمب أج نجيسيم   لمعي
 ألليب  علمم عالتحم   عبفعلمج   علفب  م  تح ث ش   الوتلمع نأبلي  عللمفأيب ب ف ف  ع نف   عسةمبلل 

عبفعلةمج   علفبة  ن عللفيب عالتحم  لبمفأل ميمم  تحم  عبفعلمجم   ع ن   السالليل ن ستل     التحةم   
 عت  يم خبف ت  ش  هم   علوم   

 
نم     علوجل  عتج يليل  عت  لألهم  الوتلمع  علةمم  وتلممةمً عهةم شة  بيوةيب بحاةنف وليةع 

 أماممهم حيث تم  التامق ملم م   لب  أللنف أهلهم: 
 
أأتةنبف شة  قهةف ب علتحاةيف  -تلةفيب  ألن   23ن  22م    وتلمع عوجل  عتج يم ينل   -

 عللتتلف  عت سيس  عالتحم   
 التاةةمق لبةة ميمً مةة  ىقةةالق  سةةم )  التحةةم   السةةالل  عللوةةمع   عتلةةفيليل( ملةةم  التحةةم   -

  عو ي   علزلع ت سيس   
ول  لفنق  علانيل ش   التحم  لفجل بحيث يلأب أب تجام ىعي  وليع  عبل  ب  السالليل  -

   
جل  عتجسي يل ن علتتلف ن ف سةل ىلأمجيةل للةمفأل للمفأل  التحم   عبفعلمج   علفب  ش   علو -

 لالح يب آخفيب لست بالً 
ىمقم  سال لف م،   مم عالتحم   عبفعلمج   علفب    ج ف ً عللالمةم   عخمسةل  عتة  سةت نم  -

 بيب  التحم يب  
 ىمملل أن ق  علالمم  بيب  التحم  نلج لل  علتتلف  السالل    -
أفتمفيل   ملةةل شةة   عنمةة   عحماةةف   نقةةفح  متةةف ح أب ال اةةفنف  إلمملةةل ل ةةف   مةةم نسةة -

ت نم  عللبل  إليف جيل لتمتةمً بلتمبلةل لختلةف  ع اةميم  علتلل ةل بتلةأي   التحةم  ن علسةمم     
 ش  تنشيف  عن ممق  عالزلل   
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م    وتلمع سجني عالتحم    ن وتلمميب ش   عسجل علوجل  عتجسيق   نسةنف يلةأ   التحةم   -
 تحم   عبفعلمج   ع نع  هيمل   خ   ال

تحاةةيف للةةفنع ج ةةمم أسمسةة  ي ةة م ىعةةم عوجةةل  عتجسةةيق ع ف سةةت  ن ت  يلةة  ىعةةم  علةةتتلف  -
 المف فه 

عالتحةةم   عبفعلةةمج   عةة نع  شةة  سةةيتن   97م ةة   علةةتتلف  عت سيسةة  مبةة   جل ةةم   علةةتتلف  -
  أة  ( نسنف ت فف عوجةل  عتجسةيق لنمة   جل ةم   علةتتلف   نأمفبة1997 بفي /-)جيسمب

 لب بمأستمب نىيف ب مب  ستل   هلم الستامشل  علتتلف   
 
 

  معحظات على هامش المؤتمر -عاشراً 
  
 

م م  عسةي  مبة   عن حة   عف اة   جممة، فمةي  لولة   عجةن ،  عل فبة    عقلة،  علفبة   -1
 حن   ع    بأللل ألمف شي  ىعم أهليل  ع     علةفيف بمعجسةبل علة يمجم   عسةلمنيل :  إلسةالم
ن علسيحيل ن عيهن يل   نبمعجسبل عللليل  عسالم ن أللب ش   علجق ل نش   علمعم   أمعل أناح 
 عسي   عف ا  أب لول   أللب  ع نع  م   تخم م   مف ف   حن  مة م للةفنميل  الحةتال  
عل ةة    علةةفميل ن متبةةمف اةةلهم لةةب مبةة   سةةف مي  ملةةالً غيةةف لةةفم    ألةةم قمعبةة  تلةةل 

حةتال  بماللتجةمع مةب أي شلة  يفلة  ىعةم ت ييةف  عناةع  عو ف شة  أن  ع ف ف   سةلقم   ال
  ع يل ف ش  علل يجل  عل  سل  

 
نألةةمف  عسةةي   عف اةة  أياةةمً  ىعةةم أب  نف  عبفعلمجةةم  يوةة، أب يأةةنب لةة  شلمً مةةب مةةف ف   
 علفميل  ع نعيل   نىب  عت  بف  إلسف ميليل  ألخيةف  تهة   ناةع  عل يجةل  عل  سةل   ألةم تهة   

مق أنسةةلن علسةةالم  ش ةة  جةةص  التاةةمق ملةةم لجمملةةل لناةةنع  ع ةة   شةة  لفحلةةل الح ةةل    تاةة
نحتم معل  عحيب يو، أب تلتجةع وليةع  ألقةف ف مةب أي ملة  لةب لة ج  أب يلة  بناةع 

  عل يجل  عل  سل  
 

نتح ث أح  أمام   عنش   ألعلمج  للمفامً ى ف ج  عبج  ش  و ن  أملم   علتتلف بحوةل أب 
ال ية من ىعةم  تخةمم مةف ف حةن   عناةع شة   علةفق  أل جةم لةم   لة  هجةمل  عناع  عةف هب 

لامنام  ومفيل بيب  عسةلقل  عالسةقيجيل ن سةف مي   ن مةم ىعةم ىمةف ف  عبجة   علتللةق بح ةف 
 ألع مم بممتبمفه يحت  أهليل ممعليل   ش  حيب أب لناةنع  ع ة   م  أهليةل ىمليليةل علجق ةل 

  علفق  ألنسق ) أم (  
 
لأب  عنشن   علفبيل همه  علف  أياةمً لةب تلفيةف قلبهةم  عخةمص بةإ ف ج بجة  ىاةمش  عم تت -2

ش  و ن  أملم   علتتلف يتللق بت أي  مف ف    علفميل  ع نعيل حن   ع     علفيف   نمة  
+ ا   عقل،  عةمي خسةف أياةمً أسةن   مة   غيةف ملية  12سّن  لل م لل ل  لولنمل 

 ألعلةمج  - م  إلجحيةمز  عةميب توةمنبن  لةع  عقلة،  عأجة يلب لل ل   عبفعلمجةم   إلشفي يةل نمة
 علتللق بح ف  ألع مم  علاةم   عأللةخمص   ألةم عاة   عج ةف نوةن  مة   أبيةف لةب  علةل، 

 سنتمً   751 عت   لتجل  مب  عتسني  ىم بلي لولنع أسن    عللتجليب 
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  ن حةة  ألحةة  أةةمعل عةةم تةةجوح لحةةمنال   عنشةةن   علفبيةةل شةة   التاةةمق ملةةم لفلةةح مفبةة -3
 عل مم   علمغف  ش   علوجل  عتجايميل عالتحم    نبمعفغم لب نون  مف ف مفب   تخم بمالولمع 

عالتحةةم   عبفعلةةمج   عةة نع  شةة   95شةة   الوتلةةمع  عتجسةةي   علنشةةن   علفبيةةل مبيةة   علةةتتلف 
( ش ةة   وةةف   علجمشسةةل بةةيب لفلةةحيب لةةب  علولنمةةل  علفبيةةل    1996 سةةتمجبن  ) فبيةةع 

ف  همه  علجمشسل تسمتال   عل ي  لةب  عنشةن   عتة  لةأل   علجمشسةل بلة،  الحةف ج عهةم نأ م
 أ جم  ملليل  عتسني   

 
سةةبتلبف  سةةتلع  علةةتتلف ىعةةم أللةةل لةةب فمةةي  نزف    -شةة   عتمسةةع ملةةف لةةب أيلةةن   -4

 1949ولهنفيل  عسيب  علةلبيل  سةتهلهم بةمع ن  أب شوةف ً و ية  ً ألةفق ملةم  عسةيب مةمم 
لةب  السةةتللمف ننال   ولهنفيةل  عسةةيب  علةلبيل   نألةمف ىعةةم أب تقبيةق سيمسةةل بتحففهةم 

  نمة   %9 الجاتمح م  ح ق علسيب  جومز   أبيف  بل   شيهم زيم    عجمتج  ع نل   الولمع  
 مقي   ألنعنيل علزف مل ج ةف ً ألب أأ فيةل  عسةأمب فيايةنب   نتلأجة   عسةيب لةب  عجوةمح 

ل علسةةأمب  نب لسةةمم    خمفويةةل   ألةةم جةةنه فمةةي  لولةة  شةة  سةة   الحتيموةةم   ألسمسةةي
 عنزف   ب ب أح   عتنوهم   ألسمسيل علسيمسل  ع  خليل ي نم ملم تلزيز  ع يل ف قيل نسةيم   
 ع مجنب نحلميل ح نق  إلجسمب نالمب  علسمن    عأمللل بيب  عجسم  ن عفوم  نبيب  ع نليم  

 ليل  من 56 علختلال  عت  يبلي م  هم ش   عسيب 
 

نحةةن   عسيمسةةل  عخمفويةةل عةةبال ه   أأةة  فمةةي  لولةة   عةةنزف   أب هةةمه  عسيمسةةل ت ةةنم ملةةم 
 علبم ئ   عخلسل علتلمي   عسةلل   نملةم تلزيةز  عسةالم ن أللةب  عة نعييب نخلةق وةن  نعة  
سمعح عتقنيف  عتلمنب ن عتامهم بيب وليع  ع ن    نللمفال  عهيلجل ن عجزمةم   عتسةلقيل   

شةة   علةةتنب  ع  خليةةل علةة ن   ألخةةفى   ن علوةةن  ىعةةم  عحةةن ف ن علامناةةم   نمةة م  عتةة خ 
اليوةم  حلةن  علجز مةم  بةيب  عة ن    نأاةمف ي ةن  أب هةمه  عتنوهةم  تسةلح أسمسةمً عبجةةم  

  عج مم  علمعل   عو ي   عمي يجب   أب تسهم ش  ت سيس  وليع  ع ن  ن عللن،  
 
 عةة أتنف  حلةة  شتحةة  سةةفنف   فمةةي  لولةة  شةة   الوتلةةمع  ع ةةمج  علولةة   التحةةم  مةة م  -5

 التحم    ت فيف ً مب  الوتلممم   ألخيف  علوجل  عتجايميل ألمف لب خالع  ىعم أب هةمه  علوجةل 
م   فس   عقل،  عل  م لب  علول   عنقج   عالسقيج  علحسن  ملم  علانيل  عأمللةل شة  

 ح ب بن  هم   عقل،   التحم    نعأب  علوجل فأ  أب  عناع  عف هب عللول  ال يسل
 
لةةمفأ   عومللةةل  علفبيةةل   بسةةال لالحةة    شةة  أملةةم   علةةتتلف  عسةةم   ن عتسةةليب  -6

 عالتحم   عبفعلمج   ع نع    ن حاف ل يف لأت،  عومللل  علفبيةل شة  بيوةيب  عة أتنف لحلة 
مب   عنهم،  عسمأ  وليع  الوتلممم  ألةم  مة  علللةمفأل شة   الوتلةمع  عتجسةي   علنشةن  

لفبيل , نأع م  ع أتنف  عسمأ  أللةل بمسةم  أللةيب  علةمم علومللةل  علفبيةل تحة ث شيهةم مةب  ع
 ألنامع  عسيمسيل ن المتسم يل ن الوتلمميل ش   علمعم   لفأز ً بسنف  خمسل م   عناع 
ش   علفق  ألنسق   نبيّب شيهم خقةنف   عسيمسةل   عتة  تتبلهةم  عحأنلةل  إلسةف ميليل  عحمعيةل 

 عسالم ش   علجق ل  ملم ملليل  
 



 24 

أةةمعل أسةةهم  عةة أتنف  عسةةمأ  شةة  تج ةةيم ع ةةم  عنشةة   التحةةم   عبفعلةةمج   علفبةة  لةةع أةة  لةةب 
  عولليل  عسيجيل علتامهم  ع نع  نعوجل  علتنب  عخمفويل ش  "لول   علل،  عسيج "   

 
م   ممم نش   أللمجةل  علملةل عالتحةم   عبفعلةمج   علفبة  بجلةمق ن سةع خةال   علةتتلف  عسة -7

 ن عتسليب   نم  تولم هم   عجلمق ش   أللنف  عتمعيل : 
 
 عتحايف عالوتلمع  عتجسي   علنشن   علفبيل  عللمفأل ش   علتتلف نتنزيع لمأف  تتاةلب  -

  ع اميم  علقفنحل ألمم  علتتلف عتسهي  مل  أمام   عنشن   علفبيل   
ل غيف  علفبيل عت ليب  ع مم عقل،  عللمفأل ش   التسمال   عت  وف  لع  عنشن   عبفعلمجي -

  عبج   إلامش  حن   ع     
 عللمفأل ش   الوتلمع  عمي م   لع وليلةل  عتاةمهم  عة نع   عسةيجيل ن عبحةث شة  ىلأمجيةل  -

 تنميع  تامق علتلمنب لع  التحم   عبفعلمج   علفب   
 يب ش  بيويب   عللمفأل ش   عج ن   ع نعيل حن   ع     عت  ج لتهم سامف   نعل شلسق -
 أوفى  عسي  جنف  ع يب بنلأنج    ألليب  علمم عالتحم    م   ً لب  عل م    لع أ  لب :  -

   عسي  هجفي أ نسي     ليب ممم  تحم   عبفعلمجم   إلشفي يل تم  عبحث شية  حةن 
  الشفي     - وتلمع عوجل  علتمبلل علحن ف  عبفعلمج   علفب 

 للةةةمفل علف بقةةةل  عبفعلمجيةةةل علتلةةةمنب  علفبةةة  عسةةةي يب ويلبةةةفن     عةةةفمي   ع- 
 ألنفنب   ن عسي  ومب ليلي   نلج     ألليب  علمم علف بقل   وفى  عبحث شي  

  ألنفنب   -حن   علتتلف  ع م م علحن ف  عبفعلمج    علفب 
  جمم، فمي  بفعلمب ألفيأم  عالتيجيل ن ألليب  علمم عبفعلمب  ألج يب   بحث للهلم

 جمميل لع  التحم    علالمم   ع 
   عسةةي  لنخةةن ملييةةف   جممةة، فمةةي  عوجةةل  علةةتنب  ع نعيةةل شةة  لولةة   التحةةم 

تم شي   عبحث حن   علالمم  بيب  عبفعلمب  عفنس  ن التحم   عبفعلمج   - عفنس  
  علفب   

 
يب ن أب للفأل  جتخم، فمةي  و ية  علولة   التحةم   عبفعلةمج   عة نع  مة  بة أ  لبأةف   -8

 علف    شمعللفنف أب شتف  فممسل  ع أتنف أحل  شتحة  سةفنف سةنف تجتهة  خةال  و  ً همه 
شةة   ع ةةمهف   نعأةةب  1997سةةبتلبف/ - جل ةةم   علةةتتلف  ع ةةملب ن عتسةةليب عالتحةةم  شةة  أيلةةن 

 عل م     عتة  وةف  شة  أةن عي   علةتتلف أناةح  أب  لةل لفلةحيب عل لة   عفممسةل حتةم 
  آلب هلم : 

 
 +   12ز ) لب  سبمجيم ( ل منلمً لب لولنمل  عسي  لي ني  لمفتيجي -
  عسي    ن ف لجلم )  ألفوجتيب ( ل منلمً لب لولنمل ألفيأم  عالتيجيل   -

 
نأمب ن اةحمً أب لل لة   علولةنمتيب مة  بملةفن   تسةمالتهم  عتلهي يةل لةع  عنشةن   ألخةفى 

  ملمً علفلحيهلم لجم  آلب  
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