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 اتفاق التعاون 
 بين 

 جامعة الدول العربية 
 " اآلسيوية اإلفريقية" واللجنة القانونية االستشارية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 تمهيد 

انز٘ ٚذعٕ انذٔل ( ٔٚشبس إنٛٓب ببنجبيعت)أخزا بعٍٛ االعخببس يٕاد يٛثبق جبيعت انذٔل انعشبٛت 

حُغٛك ٔإلبيت حعبٌٔ ٔثٛك بُٛٓى فٙ األيٕس انًخخهفت نصبنخ انذٔل األعضبء نخمٕٚت سٔابطٓى ٔ

 . انعشبٛت

( ٔٚشبس إنٛٓب ببنهجُت" )اٜعٕٛٚت اإلفشٚمٛت"ٔأخزا بعٍٛ االعخببس أٌ انهجُت انمبََٕٛت االعخشبسٚت 

انخٙ أَشئج نخشجٛع انخعبٌٔ بٍٛ انذٔل األعضبء ٔانٕكبالث ٔانًُظًبث انذٔنٛت انًخخصصت 

 . ت فٙ األيٕس انمبََٕٛتاألخشٖ خبص

ٔسغبت فٙ حُغٛك جٕٓدًْب انًخخهفت فٙ إطبس يٛثبق انجبيعت ٔاألَظًت األعبعٛت نهجُت نخذمٛك 

 : األْذاف انًشخشكت احفمخب عهٙ يب ٚهٙ

 "1المادة "

 التعاون والمشاورات

دل انًشٕسة حخعٓذ انجبيعت ٔانهجُت، بمصذ حغٓٛم ٔحُفٛز أْذافًٓب، بإلبيت حعبٌٔ ٔثٛك بًُٛٓب ٔحبب

 . فٙ كبفت األيٕس األخشٖ انخٙ حخعهك ببنًصهذت انًشخشكت

 "2المادة "

 التمثيل المتبادل في االجتماعات 

حخخز كم يٍ انجبيعت ٔانهجُت انخطٕاث انًالئًت نخأكٛذ حًثٛهًٓب انًخببدل فٙ االجخًبعبث  -1

 . انخٙ حعمذ حذج سعبٚخًٓب ٔانخٙ حذسط انًغبئم انخٙ حٓى يصبنخ يشخشكت

 . ٚخذًم كم طشف َفمبث يشبسكخّ فٙ االجخًبعبث -2
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حخفك كم يٍ انجبيعت ٔانهجُت فٙ دبالث يعُٛت عهٙ حُظٛى اجخًبعبث يشخشكت حذج  -3

سعبٚخًٓب ٔٔفمب نششٔط ٚخفك عهٛٓب بًُٛٓب فٙ كم دبنت عهٙ دذة نًُبلشت انًغبئم راث 

 .   انًصهذت انًشخشكت

 "3المادة "

 تبادل التىثيك 

بة انخشحٛببث انضشٔسٚت نذًبٚت عشٚت انًعهٕيبث، حمٕو كم يٍ عكشحبسٚت انجبيعت يع يشاع

 . ٔانهجُت بصفت يُخظًت بخببدل انًطبٕعبث ٔانٕثبئك انخبصت ببنًغبئم راث االْخًبو انًشخشن

 " 4المادة "

 التعاون المشترك 

حمٕو انجبيعت ٔانجُت بخٕفٛش انخعبٌٔ بًُٛٓب فًٛب ٚخعهك ببنعًم ٔاألَشطت انضشٔسٚت بٓذف  -1

 . دساعت األيٕس راث انًصهذت انًشخشكت

 . ْزا ببإلضبفت أٌ انًُظًخٍٛ عخمٕيبٌ بخببدل انًعهٕيبث انضشٔسٚت نهخُغٛك بٍٛ أَشطخًٓب -2

أليٕس راث انًصهذت انًشخشكت ٚكٌٕ نكم عُذيب حخطٕس انُشبطبث بٍٛ انجبيعت ٔانهجُت فٙ ا -3

 . يًُٓب أٌ حطهب يٍ األخشٖ حمذٚى انخعبٌٔ انفُٙ نٓب

حمٕو انًُظًخبٌ ببزل جٓذًْب نخٕفٛش انًخببعت نطهببث انًعَٕت انفُٛت طبمب نًُبرج ٚخفك عهٛٓب  -4

 . فٙ كم دبنت

 . لذ حخخز ْزِ انًعَٕت انًشخشكت صٕسة حببدل انخبشاء يٍ انجبَبٍٛ -5

 "5المادة "

 النفقات 

عُذ الخشاح ادذ انطشفٍٛ انًخعبلذٍٚ انخعبٌٔ يع انطشف اٜخش بًب ٚغخخبع َفمبث إضبفٛت فبَّ 

 . حجش٘ انًشبٔساث بًُٛٓب نخذذٚذ كٛفٛت حًٕٚم ْزِ انُفمبث اإلضبفٛت

 "6المادة "

 تعديل االتفاق 

 . ٚعذل ْزا االحفبق ببنشضبء انًخببدل بٍٛ طشفّٛ
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 "7المادة " 

 االنتهاء 

لم عخت شٕٓس يٍ عضَّ  اٜخشٚذك نكم طشف إَٓبء االحفبق بإخطبس كخببٙ يٕجّ إنٙ انطشف 

 .عهٙ االَخٓبء

 "8المادة "

 بدء العمل باالتفاق 

ٚبذأ انعًم بٓزا االحفبق اعخببسا يٍ حبسٚخ حٕلٛع كم يٍ األيٍٛ انعبو نجبيعت انذٔل انعشبٛت 

 ". اٜعٕٛٚت اإلفشٚمٛت"خشبسٚتٔاأليٍٛ انعبو نهجُت انمبََٕٛت االع

ٔإثببحب نًب حمذو فبٌ يًثهٙ انجبيعت انعشبٛت ٔانهجُت انمبََٕٛت االعخشبسٚت اٜعٕٛٚت اإلفشٚمٛت 

انًخٕنٍٛ بًمخضٗ انغهطبث انًخخصت لذ ٔلعب ْزا االحفبق يٍ َغخخٍٛ ببنهغت اإلَجهٛضٚت ٔانفشَغٛت 

 . ٔانعشبٛت ٔجًٛع ْزِ انُغخ نٓب َفظ لٕة اإلنضاو

 

 . 1992( حًٕص)ٕٚنٕٛ  7دشسث فٙ ٕٚو 

  

 عٍ 

 جبيعت انذٔل انعشبٛت 

 أدًذ عصًج عبذ انًجٛذ . د

 األيٍٛ انعبو 

 عٍ 

 " اٜعٕٛٚت اإلفشٚمٛت"انهجُت  انمبََٕٛت االعخشبسٚت 

FRANK X. NJENGA  

 األيٍٛ انعبو 

 

 


