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 بشأن اتفاق
 آلية التفاوض الجماصي العربي 

 مع التكتالت اإلقليمية أو دون اإلقليمية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

منيدا هىدواا اليْ دح الربتْدح لانْدبان الادواِ الدٌا    دِ          ذسقْقدا   إن زكٌماخ الدوً  الربتْدح    

 :منيا  إاشاءىا  ًخصٌصا الاا ج الخامسح من اذفاقْح

               تزوٌذ سلطبد الطٍرشاى الورذًً  رً الرذوع اء بربا ثللربس للمورر الو رجش  هري ض رر الٌ ر

ووضر  اءسرا اليلٍلرخ ثرزل       ًهجبع الطٍرشاى الورذً  سٍق ال ا ت ثٍي الذوع  ً جٌثبلجمبوى وال

 .لٍي ى را لبث  ه حذ

 تٌوٍخ وتط ٌش الطٍشاى الوذًً المشثرً ث رير ٌسرججٍت ليب ٍربد اءهرخ المشثٍرخ  رً         ىالمور  ل

 .ًقر   ي آهي وسلٍن 

ً غثح  ِ ذٌسْع قاعوج الاصالر الربتْح الاشربكح ًالاندا ع الارثا لدح  دِ مددا  النقدو الددٌُ       

 ع ْاا تْن الوً  الربتْدح اهردباا تشدكو ّسدار ليدا تالررامدو تكفداءج مد         االقرصا ُا  لاركامو ذرزّز

 .الركرالخ اإلقاْاْح ً ًن اإلقاْاْح 

منيدا تهىاْدح الرادو الربتدِ الاشدربا اليدا ا إلدِ  عدا مصدالسيا الاشدربكح  دِ إردا               ا ًإّاااد 

صدْ  خوّدوج     ن غْبىدا مدن الدوً   مدن خدال     االذفاقْاخ الثنائْح لخوماخ النقو الدٌُ  ْاا تْنيا ًتدْ 

   ً ا ّفبضدو للد    مد ذرالءم مع رثْرح الرٌخياخ االقرصا ّح السوّثح عاِ السدازرْن الوًلْدح ًاإلقاْاْدح 

 ناثاخ ًذسوّاخ رمن م

 :ما ّاِ  َ قو اذفقد عا

 :تل ٌض ال ٍئخ : 1الوبدح 

ْددبان نتْددح لابح الرْ دديذقددٌم ال  ًن اإلخددال  تاثددوس السددْا ج الٌرنْددح لكددو  ًلددح عبتْددح رددبا    

صصدح الراتردح لدامردح الدوً  الربتْدح  دِ مددا  النْدبان الادواِ           خنظادح الار االاواِ تاعرثا ىا ال

تددا ا ج الرفدداًن تددْن الددوً  الربتْددح اهرددباا الارنْددح ًتددْن الركددرالخ اإلقاْاْددح ً ًن اإلقاْاْددح         

رددباا الارنْددح  ددِ ً  اهوماخ النقددو الدددٌُ  قصددو الددو ال عددن مصددالر ًزقددٌ  الددوتخصددٌخ خدد

 :ً ق الربذْثاخ الاثْنح س ااه ل مدا  النقو الدٌُ  ًل

ذقٌم الوً  الربتْح اهرباا الارنْح تاخنا  اإل ا ج الرامح لايْ ح تهّح مثازثداخ سً مفاًضداخ    -س

 .    سً  ًن اإلقاْاْحإلخبائيا مع الركرالخ اإلقاْاْح  َذنٌُ سً ذوع

اِ لادوً   ولربتْح لانْدبان الادواِ تاخارثدح سداناخ النْدبان الاد      ج الرامح لايْ ح اا ذقٌم اإل  -ب

َ ح اهرباا إلتواء مصالسيا تخصدٌخ عالقاذيدا مدع ذاد  الركدرالخ      ْالربت َ   زرد سخدهىا   ّرسدن
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ترْن االعرثا  خال  الافاًضاخ  ًلردراكن مدن ذسوّدو مخرادم الاصدالر الارنْدح ًسخدهىا تردْن         

 .االعرثا  خال  الافاًضاخ 

 : جوبع الجو ٍذي لليجلخ المشثٍخ اال: 2الوبدح 

ّرا عقو اخرادال ذايْدوُ لااثادِ الدوً  الربتْدح اهردباا الارنْدح الردِ ستدوخ تدهن ليدا مصدالر             

خٌّدددح مدددع  ً  ذاددد  الركدددرالخ ًللددد  لثسدددي عالقددداخ النقدددو الددددٌُ  ْادددا تْنيدددا ت دددبن اإلعدددوا    

 .لاافاًضاخ تْن الكرارْن 

ب عدام اليْ دح ًتسردٌ  ً دٌ  الدوً  الربتْدح اهردباا        الرايْوُ تبئاسدح مدوّ   االخراالّرقو    -س

 .الارنْح ًسمْن عام االذسا  الربتِ لانقو الدٌُ 

الوً  من  ؤساء ًموّبُ النْبان الاواِ لاوً  الربتْح اهردباا الارنْدح  سً    ً ٌ ذركٌن  -ب

 نْح شبكاخ النْبان الربتْح الار من ّاثايا  الهّن ليا سن ّراٌا إلَ ً ٌ ىا ماثاْن عن

ّرددٌلِ  ئددْج االخراددال إعددالن ا رردداذ ًاخررددام خاسدداخ االخراددال ًإ ا ج الاناقشدداخ ًزفدد         -ج

 .النظام خال  خاساذو 

 :إ شاااد  قذ اال جوبع الجو ٍذي :  3الوبدح 

ذقٌم اإل ا ج الرامح لايْ ح ترٌخْو الوعٌج لرقو اخراال ذايْوُ ل دبن إعدوا  مٌقدم مٌزدو      -1

ٌّمدا مدن   ( 33)قثدو الالالدْن     ًن اإلقاْاْدح ً إلقاْاْدح  اخ تخصٌخ الافاًضاخ مع الركرال

 .ذا ّخ االخراال 

ادددا  االخرادددال عادددِ ضدددٌء   ً  الدددوً  عذقدددٌم اإل ا ج الرامدددح تاعدددوا  مشدددبًل خدددوً  س -2

 .االخراال إلقبا ه  َ  ّربن عا1ً2الاا ذْن  ًِإخنا اذيا الٌا  ج  

  الاٌاضددْع الانبًزددح   ظاذيددا زددٌذقددٌم  الٌ ددٌ  الاشددا كح تاتددواء ًذثددا   مبئْاذيددا ًمالز -3

الاناسدثح لارفداًن تسْدي ذرردان      اإلسدرباذْدْح عاِ مٌقم مٌزو تشهايا ًذسوّو  ًاالذفا 

 .الرِ ّاكن الرصبا  ِ اناقيا  ًالقصٌٍالسوً  الواْا 

ذرددٌلِ اإل ا ج الرامددح لايْ ددح سمااددح االخراددال ًذقددٌم  ددِ ىددها السددْا  تاعددوا  ذقبّددب ّررددان   -4

 . ؤساء ً ٌ  الوً  الاشا كح والخراال ٌّقرخ ًارائح ااقبا 

 :ّرران ىها الرقبّب سساسا -5

 الاٌقم الربتِ الارفق عاْو  -

 ذشكْاح الٌ و الربتِ الافاًن  -

 .ذصو  قبا اخ االخراال تاٌا قح الالالح س تال اهصٌاخ  ًّكٌن لكو ً و صٌخ ًازو  -6

الدادداعِ الربتددِ   ّررثددب ىددها الرقبّددب الٌالْقددح الابخرْددح لصددالزْاخ ًعاددو  ئددْج الٌ ددو      -7

 .الاكام تالرفاًن مع الركرالخ اإلقاْاْح ً ًن اإلقاْاْح 
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 ال  ذ الجوب ً المشثً الولبو  :  4الوبدح 

ايْ ح ترسوّو مٌعو الافاًضداخ تاالذفدا  مدع الديدح الارنْدح  دِ الركردو        لذقٌم اإل ا ج الرامح  -1

 .اعِ الربتِ الافاًن اإلقاْاِ سً  ًن اإلقاْاِ  ًلل  تالرنسْق مع سعراء الٌ و الدا

ّكٌن الٌ و الدااعِ الربتدِ الافداًن تبئاسدح مدوّب عدام اليْ دح الربتْدح لانْدبان الادواِ           -2

 .ٌُ لايْ ح دًعرٌّح الوً  اهرباا الارنْح ًسمْن االذسا  الربتِ لانقو ال

ّساو  ؤساء الٌ ٌ  الربتْدح اهعرداء  دِ الٌ دو الداداعِ الربتدِ سً ا  اعرادا  صدا  ج          -3

 .عن الديح الارنْح لوّيا ت بن الاشا كح  ِ الافاًضاخ الارنْح 

 :الصالحٍبد :  5الوبدح 

ّقددٌم مددوّب عددام اليْ ددح الربتْددح لانْددبان الاددواِ تصددفرو  ئْسددا لاٌ ددو الدادداعِ الربتددِ           -1

 .إ ا ج الافاًضاخ تالرنسْق تْن مٌاقم الٌ ٌ  الربتْح  الافاًن ًالاس ٌ  عن

ّقٌم  ئْج الٌ و الدااعِ الربتِ الافاًن ترو الرشاً  مع سعرداء الٌ دو الربتدِ تاذخدال      -2

الاٌاقدم ًالقددبا اخ الاناسدثح الرددِ ّقرردْيا سددْا  الافاًضداخ  ًللدد   دِ زددوً  مدا اذفددق       

سً تاقررددِ االخرااعددداخ   3لاددا ج  عاْددو تاقررددِ االخراددال الرايْددوُ الاشددا  إلْددو  ددِ ا       

 .من ىهه الاا ج ( 3)بج قركاْاْح الاهكٌ ج  ِ الفال

ّدددٌل لاٌ ددو الافدداًن كااددا اقررددِ السددا  سن ّرقددو اخرااعدداخ ذكاْاْددح ت ددبن الرنسددْق        -3

 .ما اسردو خال  الافاًضاخ مع الركرالخ اهخبٍ  ًَاالذفا  عا

 ًجبئج الولبوضبد :  6الوبدح 

مدع الركردو آخدب  ٌّقردو      سبّب مسرب ّسو  ما ذا الرفاىا عاْوّرا ذ  ِ اياّح الافاًضاخ -1

مدن الادا ج   ( 3) ؤساء الٌ ٌ  الربتْح اهعراء الاخدٌلْن ً دق الفقدبج    : من الديح الربتْح 

 .من ىها االذفا   ً ئْج الٌ و الدااعِ الربتِ الافاًن  4

الرٌقْدع عاْدو تداهزبا     إلا سسفبخ الافاًضاخ عن الرٌصو إلدِ اذفدا  سً تبذٌكدٌ    ْدرا     -2

 .من ربا  ئْج الٌ و الدااعِ الربتِ الافاًن  َاهًل

ذررثب ارائح الافاًضاخ مازمح لداْع الوً  اهعراء  ِ الٌ و الدااعِ الربتِ الافاًن  -3

. 
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 ًطبق الجطجٍق: 7الوبدح 

 :ّرا ذنثْق ىهه آلْح  ِ الساالخ الرالْح  -1

ترض الوً  الربتْح اهعراء لرقو مفاًضاخ  إلا  عِ سُ ذكرو إقاْاِ سً  ًن إقاْاِ - س

. 

اليْ دددح الربتْدددح لانْدددبان الادددواِ إلخدددباء    ًن إقاْادددِسً سُ ذكردددو إقاْادددِ  َإلا  عددد - ب

 .مفاًضاخ خااعْح 

تناء عاِ راة سزو سً ترض الوً  الربتْح اهرباا  ِ ىها االذفا  إخباء مفاًضاخ  -ج

 .خااعْح مع سُ ذكرو إقاْاِ سً  ًن إقاْاِ 

 ر الثبًً اللص

 اءحيبم الخجبهٍخ

 تمذٌر االتلبق : 8الوبدح 

ًّصدثر ىدها الرردوّو سدا ُ الافردٌ       . اهردباا ّاكن ذروّو ىها االذفا  تاٌا قح سغاثْح الوً  

ٌّما من ذا ّخ اسرالم اإل ا ج الرامح لايْ ح ٓخب مٌا قدح ّسدرٌ ِ تاٌخثيدا     (33)ترو مبً  الالالْن 

 .النصاب القااٌاِ 

 الجصذٌق واالًبوبم :  9الوبدح 

 ّرا الرصوّق عاِ ىها االذفا  ًاالاراام إلْو ً ق اإلخباءاخ الوسرٌ ّح لكو  ًلح ربا . 1

 ىها االذفا  االاراام إلْو ترو  خٌلو زْز النفال  َّدٌل هُ  ًلح لا ذٌقع سً ذصا   عا. 2

 االًسيبة  : 11الوبدح 

 ا ج الرامح لايْ ح كراتح تاالاسساب من ىها ّدٌل هّح  ًلح ربا  ِ ىها االذفا  سن ذخنب اإل

مددن ذددا ّخ اسددرالم ( 12)ًّسددبُ مفرددٌ  ىددها االاسددساب ترددو ااقردداء االنددِ عشددب شدديبا   .االذفددا  

 .  ة اإلخنا  قثو اارياء الاوج سذا سإلا اإل ا ج الرامح إلخنا  االاسساب  إال 

 دخ ع االتلبق حٍز الٌلبر: 11الوبدح 

ٌّمددا مددن ذددا ّخ إّددوال ًالْقددح الرصددوّق ( 33)ز النفددال ترددو مرددِ الالالدْن  ّدوخو ىددها االذفددا  زْدد . 1

 .الثالثح 

مدن ىدهه الادا ج ّصدثر االذفدا  سدا ُ الافردٌ         ( 1)ترو  خدٌ  االذفدا  زْدز النفدال رثقدا لافقدبج       . 2

 ٌّما من ذا ّخ الرصوّق عاْو سً االاراام إلْو ( 33)تالنسثح هّح  ًلح ربا ترو مبً  الالالْن 
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 تسجٍر االتلبق :  12 الوبدح

اهمااددح الرامددح لدامرددح الددوً  الربتْددح  ًمنظاددح   ٍّسدددو ىددها االذفددا  ًسُ ذرددوّالخ عاْددو لددو 

 . اإل ا ج الرامح لايْ ح إخباءاخ ىها الرسدْو َذرٌلً .النْبان الاواِ الوًلِ 

   خ اإلٌذاع : 13الوبدح 

ح تٌصدفيا  ْند  ج الرامدح لايْ دح  الار  اإل ا ٍلدو  وذٌ ل النسخح اهصاْح من ىها االذفا  ًذروّالذ -1

 .خيح إّوال لالذفا  

ذقٌم خيح اإلّوال تازالح النسخ الاٌالقح من االذفا  إلِ خاْدع الدوً  اهردباا ًإلدِ سّدح  ً        -2

 .قو ذنرا إلْو 

اإلّوال اسخو مٌالقح منو إلِ سمدْن عدام خامردح    خيح ترو  خٌ  ىها االذفا  زْز الرنفْه  ذسْو  -3

دْو ًإلِ سمْن عام منظاح النْبان الاواِ الوًلِ كادا ذقدٌم خيدح اإلّدوال     الوً  الربتْح لارس

 .  عاْو  ٍتازالح اسخ مٌالقح من سّح ذروّالخ ذدب

  االتلبقالج قٍ   لً :  14الوبدح 

  ًّكدٌن الرٌقْدع تردو    2334 ّسداثب   11 ِ  مشق ترا ّخ  االذفا ّفرر تاب الرٌقْع عاِ ىها 

 .رِ لا ذٌقع  تاقب اإل ا ج الرامح لايْ ح الربتْح لانْبان الاواِ لل  الرا ّخ تالنسثح لاوً  ال

  ًزدب  مدن   2334 ّسداثب   11 دِ  مشدق تردا ّخ     االذفدا  إالثاذا لدهل   ذدا الرٌقْدع عادِ ىدها      

 .صاْح ًازوج تالا ح الربتْح خح ساس

  

 

 


