المجلس العربي للطفولة والتنمية

بروتىكىل تعاوٌ يشترن
بٍُ يُظًت انعًم انعربُت
وانًجهس انعربٍ نهطفىنت وانتًُُت

منظمة العمل العربية

بروتىكىل تعاوٌ يشترن بٍُ
يُظًت انعًم انعربُت وانًجهس انعربٍ نهطفىنت وانتًُُت
إٌ يُظًةةت انعًةةم انعربُةةت يً هةةت فةةٍ يعةةانٍ اندةةُف  /فةةاَ
انًـةةةةـفَر انعـــةةةةـاو وانًجهةةةةس انعربةةةةٍ نهطفىنةةةةت وانتًُُةةةةت يًةةةة

هةةً انًطُةةرٌ
بةةةةا يٍُ انعةةةةاو

سعادة انفكتىر  /حدٍ انبُ وٌ.
 ورغبت يُهًا فٍ إحكاو انتعاوٌ بُُهًا تحمُما نألهفاف انًشتركت. وتأكُفا وتف ًُا نروابط انعًم االجتًا ٍ وان مافٍ انعربٍ و ًةةةة بًةةةةا َةةةةا هُةةةة انًُ ةةةةاق انعربةةةةٍ نهعًةةةةم يةةةةٍ تحمُةةةةك انعفانةةةةتاالجتًا ُت ورفع يدتىي انمىي انعايهت انعربُت.
 وإًَاَةةةةا بانةةةةفور انطهُعةةةةٍ نًُظًةةةةت انعًةةةةم انعربُةةةةت فةةةةٍ تبُُهةةةةا نم ةةةةاَاانتشةةة ُم وانحةةةف يةةةٍ انبطانةةةت واالهتًةةةاو بانفكةةةاث االك ةةةر ر ةةةت نهً ةةةا ر
واالك ر احتُاجا نهحًاَت االجتًا ُت.
 واتدةةةالا يةةةع انةةةفور انراجةةةف نهًجهةةةس انعربةةةٍ نهطفىنةةةت وانتًُُةةةت فةةةٍ بُةةةاشراكاث فا هت وتبٍُ سُاساث دا ًت نحمىق انطفم انعربٍ.
 وفةةةةً لةةةةم انًت ُةةةةراث االلت ةةةةادَت واالجتًا ُةةةةت انراهُةةةةت وانتةةةةٍ ت ةةةةعيعاَُر ويحفداث جفَفة نم ُت ًم اال فال.
 وفةةةً إ ةةةار انع لةةةاث انى ُمةةةت انتةةةٍ تةةةربط بةةةٍُ انًجهةةةس انعربةةةٍ نهطفىنةةةتوانتًُُةةةةت ويُظًةةةةت انعًةةةةم انعربُةةةةت ورغبةةةةت يُهًةةةةا فةةةةٍ تحمُةةةةك ا هةةةةفاف
انًشتركت بُُهًا تى االتفاق هً يا َهٍ- :
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انًادة االونً :انتشاور وتبادل انًعهىياث

ااا شاااتل رفئلااا ا رري رالئشاااة رفئشاااتش ة فتاااذ ش

 .1يتشااا اس رفاش ااا

رهودلئ بغشة تحمشك رلذر هئ
 .2يتباا دا رفاش اا

شتل رفئز الي.

رفوحاا ك ارفئ وولاا ي ارفبش شاا ي ارفرشااشري ارفذسر اا ي

ارفبحوث رري راللتئ م رفئشتشن.
ااا اضااا لبااا د رال اااتشرتشزشة رف شبشاااة فوحاااذ لااا

 .3يت ااا ا رفاش ااا

ئا رالطف ا لوض رفترفشز.
ااا تر اااش رفراااذاري رفمولشاااة اراللوشئشاااة رف شبشاااة ااال

 .4يت ااا ا رفاش ااا

شتل رفمض ي رفخ صة بحئ ية رالطف ا.
 .5يلاااا ل رفاش اااا

فتحمشااااك رلساااال ر ااااتف دق لاااا رفئورحشااااك ارالتف لشاااا ي
ئا رالطف ا

رف شبشة بئ ي ئا ول رفحذ ل

رفذاا رف شبشة.

 .6رال ااااات شة ب فئلتشااااا سي ارفخباااااشرد ارالطتس صاااااشش فاااااذ رفااااااش ش
اااا تباااا دا رفئشااااوسق رففرشااااة ارفئشاااا س ة اااا راششاااااة رفتاااا تخااااذم
رالذرف رفئشتش ة.

انًادة ان اَُت :انبرايج وانًشرو اث

 -1يمااااوم رفاش اااا

ب م طااااة ااااا لرهئاااا رآلطااااش بااااات لشااااشا ي را بااااشرلذ

ئاااا تئخاااا رلتئ لااا لشاااتش ا مااا الطتس صاااهئ بهاااذف ترلاااشك رفزهاااود
اتورشه رفذ وق فواشف رآلطش فوئش س ة.
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 -2فوااااش ش رفمشااا م باششااااة لشاااتش ة تاااذطا ااا رطتس صاااهئ اتحماااك لاااذر
رري ااااذق لشااااتش ة ا ااااك شااااشاط تحااااذد رفتضرلاااا ي رفاااااش ش
راششااااااة ا ااااا رفئلااااا لئة رفئ فشاااااة رفتااااا تتشتااااا

اااا لااااز

وشهااااا اتتئخاااااا لاااااز

رفرش ط ي ول اره رفخسوص فًُا َهٍ:
 .إ ذرد رفذسر ي ارفبحوث
ب .إل لة شذاري افم دري وئشة
د .تر ش داسري تذسيبشة.

انًادة ان ان ت :تطبُك االتفاق

فئاااذيش ااا م لر ئاااة رف ئاااا رف شبشاااة ا لاااش
ارفترئشااة بئ ا فهئ ا ل ا طبااشق

ااا م رفئزوااا

رف شبااا فوافوفاااة

يتخاازر ااا تشتش ا يشي شااه لفشااذر فحل ا تابشااك لاازر

رالتف ق.

انًادة انرابعت :تعفَم االتفاق

 يزااوص ت ااذيا لاازر رالتفاا ق بئور مااة رفاااش ش براا د واال إطااا س يب ااج
به ت لرهئ فآلطش لبا حالحة شهش ل ت سيخ رفت ذيا.
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انًادة ان ايدتَ :فاذ االتفاق

 يساااابا لاااازر رالتفاااا ق ش اااازر بئزااااشد تولش ااااه لاااا لبااااا رفئااااذيش رف اااا م
فئر ئااااة رف ئااااا رف شبشااااة اراللااااش رف اااا م فوئزواااا

رف شباااا فوافوفااااة

ارفترئشة.

ولةةع هةةالا االتفةةاق فةةٍ َةةىو اا ُةةٍُ انًىافةةك  11أبرَةةم َُ /دةةاٌ  2012يةةٍ
َد تٍُ َحتفظ كم رف بُد ت نفَ .
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