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ىمذكرةىتفاهمى
ىبونىجامعةىالدولىالعربوةىبشأنىالتعاون

ىواللجنةىالدولوةىللصلوبىاألحمر
ىــــــــــــــــــــــــ

 :تُ االتفاق عٍٝ ِا ٠ٍٟ

 المادة األولي

 التعاون والتشاور

ِٓ أجً تس١ًٙ إٔجاد األ٘تاف اٌوٛاحة  يوٟ إٌصوٛل اٌما١ٔٛٔوس األةاةو١س اٌبالوس ظىوً ِٕ ّوس         

ٌفعاي ظو١ٓ أٔطوهتٙاف يواْ اٌجاِعوس اٌعخظ١وس ٚاٌٍجٕوس تٛايمواْ عٍوٝ اٌتعواْٚ اٌٛ ١وك           ٌٚضّاْ اٌتٕس١ك ا

 .ٚاٌتطاٚح ظ١ّٕٙا ظطىً ِٕت ُ يٟ اٌّٛضٛعات ثات اال٘تّاَ اٌّطتخن

٠ٚبضوووذ ٘وووجا اٌتعووواْٚ ٌعوووت  أهوووىايف ظّوووا ي١ٙوووا اٌتّي١وووً ٚتاووواةي اٌّطووواحوس يوووٟ اٌّووو تّخات          

 .بص اٌاخاِجٚاالجتّاعات ٚتااةي اٌّعٍِٛات ٚاٌتطاٚح ي١ّا ٠

 

 المادة الثانيت

 المشاركت

٠مَٛ اٌٛيت اٌتائُ ٌٍجاِعس اٌعخظ١س يٟ ج١ٕ١و،ف أٚ أٞ ِّيوً ر وخ تفٛضوٗ اٌجاِعوس اٌعخظ١وس ظالاِوس        

 .االتصاالت اٌالدِس ِذ اٌٍجٕس

٠مَٛ ٚيت اٌٍجٕس يٟ اٌما٘خ ف أٚ أٞ ِّيً ِفٛض ِٓ لاً اٌٍجٕوس ظواجخاا االتصواالت ِوذ األِأوس      

 .تٚي اٌعخظ١ساٌعاِس ٌجاِعس اٌ

 

 المادة الثالثت

 المشاركت في المؤتمراث واالجتماعاث

تٛايك اٌجاِعس اٌعخظ١س ٚاٌٍجٕس عٍٝ عمت اجتّاعات ةٚح٠س ظ١ّٕٙوا ٌّٕالطوس األِوٛح ثات اال٘تّواَ     

 .اٌّطتخن
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٠ّىٓ ةعٛ  اٌٍجٕس ٌٍّطاحوس يوٟ االجتّاعوات ٚاٌّو تّخات اٌتوٟ تعموت ظخعا٠وس اٌجاِعوس اٌعخظ١وسف         

الٌٙووا ِٕالطووس األِووٛح ثات اال٘تّوواَ اٌّطووتخنف هووخ٠هس أْ تسووّا لٛاعووت ٚإجووخااات      ٚاٌتووٟ ٠ووتُ   

 .اٌجاِعس اٌعخظ١س ظجٌه

٠ّىووٓ ةعووٛ  اٌجاِعووس اٌعخظ١ووس ٌٍّطوواحوس يووٟ االجتّاعووات ٚاٌّوو تّخات اٌتووٟ تعمووت ت وو  حعا٠ووس   

 .اٌٍجٕسف ظطخط أْ تسّا لٛاعت ٚإجخااات اٌٍجٕس ظجٌه

 

 المادة الرابعت

 جتماعاث األخرىعقذ المؤتمراث واال

٠ّىٓ ٌٍجاِعس اٌعخظ١س ٚاٌٍجٕس اٌّٛايمسف عٕت اٌضخٚح ف عٍٝ عموت اٌّو تّخات أٚ إٌوتٚات  وٛي     

 .األِٛح ثات اال٘تّاَ اٌّطتخنف طامًا ٌإلجخااات اٌتٟ ة١تُ ت ت٠ت٘ا ٌىً  اٌس عٍٝ  ت 

 

 المادة الخامست

 تبادل المعلوماث

تٛايك اٌجاِعس اٌعخظ١س ٚاٌٍجٕس عٍٝ تااةي اٌٛ ائك ٚأ٠س ٍِِٛات أ وخٜ  وٛي اٌّٛضوٛعات ثات    

 .اال٘تّاَ اٌّطتخنف ٚيما ٌٍٛائا اٌبالس ظىً ِٕ ّس

 

 المادة السادست

 التشاور حول البرامج

 ٟ  ٠ّىٓ ٌٍجاِعس اٌعخظ١س ٚاٌٍجٕس أْ ٠ستط١خ وً ِّٕٙا ا٢ خ عٕت اٌم١اَ ظتٕف١ج ظخٔاِج أٚ ٔطاط يو

 .ِجاي ا٘تّاَ إٌّ ّس األ خٜ

 

 المادة السابعت

 اإللغاء -التعذيل -النفار

تت ً ٘جٖ اٌّجوخ   ١ذ إٌفاث اعتااحًا ِٓ تاح٠خ اٌتٛل١ذ ع١ٍٙوا ِوٓ لاوً اٌّّيٍو١ٓ اٌّبو١ٌٛٓ ظوجٌه       

 .يٟ وال إٌّ ّت١ٓ

ف ٠ٚوت ً  ٠ّىٓ تعت٠ً ٘وجٖ اٌّوجوخ  ظّٛايموس اٌهوخي١ٓف عٍوٝ أْ ٠وتُ تموت٠ُ اٌتعوت٠ً اٌّمتوخ  وتاظوس          

 .اٌتعت٠ً  ١ذ إٌفاث ظعت إلخاحٖ ِٓ اٌهخي١ٓ
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٠ّىٓ إٌغاا اٌّجوخ  ِٓ لاً أٞ ِٓ اٌهخي١ٓ ظّٛجب إ هاح وتاظٟ ٌٍهوخف ا٢ وخ  وٛي حهاتوٗ     

 .يٟ إٌغاا االتفاقف ٠ٕٚتٟٙ اٌعًّ ظاالتفاق ظعت ةتس أهٙخ ِٓ تاح٠خ اإل هاح

 

خظ١وس ٚاٌٍجٕوس اٌت١ٌٚوس ٌٍصوٍب األ ّوخ      ٚإ ااتًا ٌّا تمتَف ٚلع  ٘وجٖ اٌّوجوخ  ِوٓ ِّيٍوٟ اٌوتٚي اٌع     

 .اٌّفٛض١ٓ ظجٌه يٟ ٔسبت١ٓ ظاٌٍغت١ٓ اٌعخظ١س ٚاإلٔج١ٍذ٠س

 

 .1999ٔٛيّاخ  15ٚلع  ِجوخ  اٌتفاُ٘ يٟ اٌما٘خ  ٠َٛ اال ١ٕٓ اٌّٛايك 

 

 عٓ 

 اٌٍجٕس اٌت١ٌٚس ٌٍص١ٍب األ ّخ

 وٛح١ٍٔٛ ةِٛاحٚجا/ اٌس١ت

 حئ١س اٌٍجٕس

 عٓ 

 جاِعس اٌتٚي اٌعخظ١س

 أ ّت عصّ  عات اٌّج١ت/ ةوتٛح

 األ١ِٓ اٌعاَ

 
 


