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  ة السالماملفاوضات املتعددة األطراف لعملي
  بدايات ملتبسة ونهايات مؤجلة

  احملتويات
  

                          
            
  ١  مقدمة 

  ٥  دة األطراف نشأة وأهداف املفاوضات املتعد: الفصل األول
  ٩  مؤتمر موسكو : ينالفصل الثا

  ١٩  عددة األطرافتهيكلية املفاوضات امل: الفصل الثالث
  ١٩  جمموعات العمل : أوالً

  ٢٠  حامل املطرقة : ثانياً
  ٢٠  بين اجللسات : ثالثاً 
  ٢٠  الرعاية : رابعاً

  ٢١  جلنة التوجيه : خامساً
  ٢٧  األطراف املشاركة الفلسطينية يف املفاوضات املتعددة : الفصل الرابع

  ٣٠  املوقف والفهم الفلسطينيان : أوالً
  ٣١  شاركة الفلسطينية شروط امل: ثانياً

  ٣٣  االستعداد الفلسطيني للمفاوضات املتعددة األطراف : الفصل اخلامس
  ٣٥  برنامج العمل : أوالً

  ٣٥  اختيار املمثلين   ) أ(
  ٣٥  الوثائق واملستندات   ) ب(

  ٣٦  التنسيق ) ج(    
  ٣٨  ) ملخص حمضر اجتماع(االجتماع التحضيري الثالث للمتعدد : ثانياً

  ٥١  ان بحسب املنظور الفلسطيني األولويات يف أعمال اللج: الفصل السادس
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  ٥١  جلنة التنمية االقتصادية اإلقليمية : أوالً
  ٥٢  ة مصادر املياه نجل: ثانياً
  ٥٤  نة البيئة جل: ثالثاً 
  ٥٥  جلنة الالجئين : رابعاً

  ٥٦  جلنة ضبط التسلح واألمن اإلقليمي : خامساً
  ٥٧  جمموعات العمل : بعالفصل السا

  ٥٧  جمموعة العمل اخلاصة بمصادر املياه : أوالَ ً
  ٦٠  تعزيز القدرة على توفير املعلومات   ) أ(
  ٦٠  إدارة املياه وصيانتها   ) ب(

  ٦١  تعزيز إمداد املياه ) ج(    
  ٦٢  مفاهيم إدارة وتعاون إقليمي ) د(    
  ٦٣  املشاركة الفلسطينية يف جمموعة العمل اخلاصة بمصادر املياه ) هـ(    
  ٦٦  مفاجأة املوافقة اإلسرائيلية ) و(    
  ٦٦  ورقة املوقف الفلسطيني ) ز(    

  ٧١  بيئة جمموعة العمل اخلاصة بال: ثانياً
  ٧٣  التلوث البحري   ) أ(
  ٧٤  ة يإدارة بيئ  ) ب(

  ٧٥  جودة املياه، واجملاري، وإدارة النفايات ) ج(    
  ٧٦  التصحر ) د(    
  ٧٦  موعة العمل اخلاصة بالبيئة املشاركة الفلسطينية يف جم) هـ(    
  ٨٠  ورقة املوقف الفلسطيني ) و(    

  ٨٤  جمموعة العمل اخلاصة بالالجئين : ثالثاً 
  ٨٦  حتديد مشكلة الالجئين   ) أ(
  ٨٧  تشجيع احلوار   ) ب(
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  ٨٨  حشد املوارد ) ج(    
  ٨٩  املشاركة الفلسطينية يف جمموعة العمل اخلاصة بالالجئين ) د(    
  ٩١  االدعاءات التي تمحور حولها املوقف اإلسرائيلي ) هـ(    
  ٩٢  بالالجئين تماع األول جملموعة العمل اخلاصة اجلدال الذي دار يف أروقة االج) و(    
  ٩٥  األداء الفلسطيني يف جمموعة العمل اخلاصة بالالجئين ) ز(    
  ٩٧  ورقة املوقف الفلسطيني ) ح(    

  ١٠٢  جمموعة العمل اخلاصة بضبط التسلح واألمن اإلقليمي : رابعاً
  ١٠٥  مشاريع ونشاطات بين اجللسات   ) أ(
  ١٠٦  سلّة العمليات   ) ب(

  ١٠٦  مسائل بحرية  - ١
  ١٠٧  اتصاالت  – ٢
  ١٠٧  تبادل معلومات عسكرية  – ٣

  ١٠٧  سلّة املفاهيم ) ج(    
  ١٠٨  مركز أمني إقليمي  – ١
  ١٠٨  إعالن مبادئ  – ٢

  ١١٠  عمل اخلاصة بضبط التسلح واألمن اإلقليمي املشاركة الفلسطينية يف جمموعة ال) د(    
  ١١٣  ورقة املوقف الفلسطيني ) هـ(    

  ١١٨  جمموعة العمل اخلاصة بالتنمية االقتصادية اإلقليمية : خامساً
  ١٢٢  اللجنة القطاعية املعنية باملال   ) أ(
  ١٢٢  اللجنة القطاعية املعنية بالبنية التحتية   ) ب(

  ١٢٣  املواصالت  – ١
  ١٢٤  الطاقة  – ٢
  ١٢٤  االتصاالت عن بعد  – ٣
  ١٢٤  ية مندجمة برامج تنم – ٤
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  ١٢٥  اللجنة القطاعية املعنية بالتجارة ) ج(    
  ١٢٥  اجمللس التجاري اإلقليمي الشرق األوسطي  – ١
  ١٢٦  دراسات جتارية  – ٢

  ١٢٧  اللجنة القطاعية املعنية بالسياحة ) د(    
  ١٢٧  الشرق األوسطي  –احتاد السياحة والسفر املتوسطي  – ١
  ١٢٧  تدريب  – ٢

  ١٢٨  أخرى ضمن خطة عمل كوبنهاغن نشاطات ومشاريع ) هـ(    
  ١٢٨  ) إسبانيا(الزراعة  – ١
  ١٢٨  ) اململكة املتحدة(األسواق املالية واالستثمار  – ٢
  ١٢٨  ) إيطاليا(الصحة العامة  – ٣
  ١٢٨  ) الواليات املتحدة(تدريب  -٤
  ١٢٩  ) االحتاد األوروبي(شبكات عمل  – ٥
  ١٢٩  سيرة ذاتية  – ٦

  ١٢٩  مستقبل جمموعة العمل اخلاصة بالتنمية االقتصادية اإلقليمية ) و(    
  ١٣١  اإلقليمية  املشاركة الفلسطينية يف جمموعة العمل اخلاصة بالتنمية االقتصادية) ز(    
  ١٣٢  ورقة املوقف الفلسطيني ) ح(    

  ١٤٥  األطراف األداء الفلسطيني يف جمموعات العمل للمفاوضات املتعددة : الفصل الثامن
  ١٤٥  مواقف فلسطينية أساسية يف أعمال جمموعات العمل : أوالً

  ١٤٨  على صعيد قيادة العملية والتمثيل فيها : ثانياً
  ١٤٩  على صعيد التنسيق العربي والدويل : ثالثاً 
  ١٤٩  على الصعيد اإلعالمي : رابعاً

  ١٥١  تقويم ومستقبل املفاوضات املتعددة األطراف : الفصل التاسع
  ١٥١  أهمية الشكلية : أوالً

  ١٥٣  ملخص اإلجنازات : ثانياً
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  ١٥٩  ملخص اإلخفاقات : ثالثاً 
  ١٦١  التقويم : رابعاً

  ١٦٧  مالحق 
  ١٦٩  فاوضات املتعددة األطراف هيكلية امل) ١(
  ١٧٠  هيكلية الفرق الفلسطينية جملموعات العمل للمفاوضات املتعددة األطراف ) ٢(
 مفاوضات املتعددةقائمة بأسماء أعضاء الوفود الفلسطينية يف جمموعات العمل لل) ٣(

  ١٧١  األطراف 

  ١٧٧  األطراف  تواريخ انعقاد االجتماعات خملتلف جمموعات العمل للمفاوضات املتعددة) ٤(
املذكرة التي وجهها اجلانب الفلسطيني إىل الدول العربية حتضيراً للمشاركة يف ) ٥(

  املفاوضات املتعددة األطراف 
  

١٨١  
  ١٨٤  البحرين / جمموعة قواعد سلوك بيئية للشرق األوسط ) ٦(
ية اإلقليمية، جمموعة العمل اخلاصة بالتنمية االقتصاد –خطة عمل كوبنهاغن ) ٧(

   ١٩٩٣تشرين الثاين / نوفمبر 
  

١٨٨  
  ١٩٠   ١٩٩٥كانون األول / خطة عمل كوبنهاغن، حتديث ديسمبر ) ٨(
  ١٩٥  إعالن الدار البيضاء / لشرق األوسط وشمال إفريقيا أول قمة اقتصادية ل) ٩(
  ٢٠٠  إعالن عمّان / القمة االقتصادية الثانية للشرق األوسط وشمال إفريقيا ) ١٠(
/ عددة األطراف االجتماع الوزاري للجنة توجيه املفاوضات املت: اإلعالن املشترك) ١١(

   ٢٠٠٠] فبراير[شباط  ١موسكو، 
  

٢٠٤  
  

 


