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 فهرس احملتويات

 الصفحة المواد الموضوع

فاث   3-2 ----- الخعٍس

 4 ----- اإلالدمت

/ الاحيام الخمهُدًت    الباب ألاٌو

ذٗ الالةدت  5 1م مىلُى َو

 7-6 4م-2م هىاٛ جىبُٞ الالةدت

 9-7 5م ؤلاحشاءاث والّٝىباث

 10 10م-م6 الخٝادم والّٙى

   :الباب الثاوي

 17-11 20م-11م ٜىاِذ العلٟى الاخالقي

   الباب الثالث

 19-18 27م-21م حؽ٢ُل لجىت الاخالٛ والتزاماتها

   الباب السابع

 22-20 32م-28م آلُت ِمل لجىت الاخالٛ واخخفاـاتها

   الخخاميالباب 

ٙاء مً اإلاعإولُت، الخّاسك،  اخ٣ام خخامُت، الِا

خماد واهٙار  هىاٛ الخىبُٞ، الِا

 24-23 37م-33م
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فاث   الخعٍس

نها ًلصد باليلماث والعبازاث آلاجُت، اإلاعاوي اإلاىضحت  أًىما وزدث في هره الالبحت ما لم ًلخع طُاق الىص ػير ذلً: كٍس

 دولت فلظطين الدولت

ا  الاوإلابُت الدولُتاللجىت    IOCاللجىت الاوإلابُت الذولُت وسمَض

ا  اللجىت الاوإلابُت الفلظطُيُت الُت والاوإلابُت الٙلعىُيُت، pocاللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت وسمَض ، وهي اإلاشحُّت الّلُا للخش٠ت الٍش

ى٥ في هىاٛ والًتها  ٞ الـا الُت ٘و ابت ِلى التزام جىبُٞ الٝىاهحن والاهٍمت الٍش الٝاهىهُت والجهت املخىلت بالٜش

الت الٙلعىُيُت مً الاهتها١اث)  دولت ٘لعىحن( وخماًت الٍش

 الٙلعىُيُت وسةِغ اإلا٢خب الخىُٙزياللجىت الاوإلابُت سةِغ  السبِع

 الّلُا للجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت ُٝادًتالهُئت ال مجلع الادازة 

 الاوإلابُت الّاإلاُت ودظخىس الخش٠ت الذولُت،الىٍام الاظاس ي للجىت الاوإلابُت  اإلاُثاق الاوإلابي

 الاخالٛ الفادس ًِ اللجىت الاوإلابُت الذولُت الةدت مدوهت الاخالق الاوإلابُت

 ٘يها الجمُّت الّمىمُت ومجلغ الاداسة والهُئاث الٝماةُت الٝشاس بماالهُئاث املخىلت بفىْ  اللُادًت الهُئاث

ماء  أو أليالجمُّت الّمىمُت للجىت الاوإلابُت  الهُئت العامت  مً الاجداداث الىوىُت الِا

تاإلاشحُّت اللىاةذ والخّلُماث و  و١ا٘ت الاهٍمتالىٍام الاظاس ي  الاهظمت واللىابح ِلى معخىي اللجىت الاوإلابُت الذولُت أو  العاٍس

الُت  ماء أو الذولتالٙلعىُيُت أو الاجداداث الٍش الت، أو  الِا أي منها في التي جفذس ًِ وراث الّالٜت بالٍش

الت، أوؼأن    راث الّالٜت الجهاث اإلاشحُّتأي مً ًِ  الٍش

 العلٟى الاخالقي للجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت و١ا٘ت م٣ىهاتها وجابّيها الةدت ودلُل والامخثاٌ البحت الاخالق

 سةِغ لجىت الاخالٛ والامخثا٥ للجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت زبِع اللجىت

 أِما٥ لجىت الاخالٛ والامخثا٥ واإلاخٙٓش لؽإون الّمل وباؼشاٗ سةِغ اللجىت  مذًش ئداسة مدًس اللجىت

ت باللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت  العظى خباسي الزي ا٠دعب الّمٍى شخفا أو  ظىاء أ١انالصخق الىبُعي أو الِا

 ِامل، مشاٜب، ٘خشي()١ان َُئت وبأي ـٙت 

اةٚ واإلاهام  اإلاظؤولىن  وأِماء الهُئاث واللجان واإلا٣لٙحن سظمُا مجالغ الاداسة،  أِماءظىاء حمُْ أصخاب الٌى

ماء ٘يها وأحهضتها  َُئاث الاجداداثلٙلعىُيُت وأحهضتها ولجانها أو لمً أي مً َُئاث اللجىت الاوإلابُت ا الِا

ت باظخثى  اء الالِبحنولجانها، بما في رل٤ الشؤظاء واإلاذساء والخ٣ام واإلاذسبحن والاوٝم الىبُت والٙىُت والاداٍس

 ١ا٘ت الٝىاهحن واللىاةذ والخّلُماث الفادسة ًِ الاجداداث الذولُت في ؼأن جىٍُم اللّبت املخخفت كىاهين اللعبت

١ل شخق مسجل لمً بّثت أو وؽاه أو مهمت سظمُت مدلُت أو خاسحُت جابْ للجىت الاوإلابُت أو الجداد أو  ناإلاشاز 

 أو لم ٌؽاٟسهادي وبأي ـٙت ١ان، وظىاء ؼاٟس ّ٘لُا 

خباسي  الٙشد( اوالصخق الىبُعي)  الشخص  مإظعت او َُئت()الِا

ماء ظىاء أ١ان َاو أو مدتٗر ومً  سجالثإلاماسظت لّبت ما في  اإلاسجل سظمُاالالِب  الالعب أي مً الاجداداث الِا

 أي ٘ئت ظىت ١ان ومً الجيعحن

مالبعثت/  ٞ اإلاؽ٣ل مً اللجىت الاوإلابُت أو  الفٍس ماء أو أي مً الاجداداثمً البّثت أو الٍٙش الُت الاهذًت  الِا إلاهمت سظمُت ٍس
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الُت أو وؽاه  اض ي مدلُاأو ٔحر ٍس ت خاسحُا وظىاءأو  ٍس  أ١ان ٘شدا أو مجمِى

  

دٍش مت و افي الذولت والتي جىٍش في الجزاِاث الٝاهىهُت الّ ىٍامُتاملخا٠م والهُئاث الٝماةُت ال املحاهم/اللظاء اإلادوي الخاـت، ٍو

الت ما لم ى٥  اللجىء اليها في ؼأن أي هضاُ مخّلٞ بالٍش اض ي وو٘ٞ ألـا  .الٝاهىهُتٌعمذ الٝاهىن الٍش

ماء ممثلت الخابّت للجىت  الٝماةُتواللجان هُئاث ال الهُئاث اللظابُت الاوإلابُت الٙلعىُيُت أو ألي مً الاجداداث الىوىُت الِا

الُتظخاىاٗالاخالٛ، والا  الاهمباه، بلجىت)  (، واملخ٢مت الٍش

اطُت اض ي املخ٢مت الىو املحىمت الىطىُت الٍس الُت ِلى معخىي دولت ىُت الٙلعىُيُت للخد٢ُم الٍش واإلاؽُش لها ١أِلى َُئت ٜماةُت ٍس

 ٘لعىحن

الُت ِلى معخىي الّالم  الياضمحىمت  اض ي واِلى ظلىت ٜماةُت ٍس  املخ٢مت الذولُت للخد٢ُم الٍش

WADA الى١الت الّاإلاُت إلا٣ا٘دت اإلايؽىاث 

 

 الػساض هره الالبحت ووفم الظُاق الري ٌظمح برلً: -

 .  حشمل صفت اإلافسد على الجمع والعىع صحُح، وفئت اإلارهس حشمل اإلاؤهث والعىع صحُح،1

 (هُئت، هاد، شسهت.) أو اعخبازي طبُعي  اي شخص اللاهىهُت حشملشخصُت الاشازة لل . 2

 .الخابعين لها أو مً كبلها واللجان واإلايلفين هُئاثال الاجحاد العظى حشمل الاوإلابُت أو للجىت .الاشازة 3

م حعني اثني عشس شهسا جبدأ مً 4 . 31/12ب /واهىن ثاوي وجيخهي 1.  الظىت اإلاُالدًت ولؼاًت الخلٍى  واهىن أٌو
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 مقدمة

م)ٝىاِذ وأخ٣ام اإلاُثاٛ ألاوإلابي الذولياظدىادا ل ( ولىاةدها الخىُٙزًت، ومذوهت 59، 22، وخاـت ما حاء في مىادٍ ٜس

الُت،  العلٟى وألاخالٛ للجىت ألاوإلابُت الذولُت، ومذوهاث الاخالٛ الخاـت ب٣ل مً الاجداداث الذولُت الٍش

وخاـت مىادٍ  للجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُتظاس ي ىٍام الا الومىاد وأخ٣ام  الّالمي إلا٣ا٘دت اإلايؽىاث،والٝاهىن 

م  مً اللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت ٠مشحُّت ِلُا للخش٠ت  والتزاما ،وبىىدَا (62،63، 59،60، 58، 37، 7، 3)ٜس

الُت الٙلعىُيُت ولمً هىاٛ والًتها الٝاهىهُت،  م واإلابادب بالاوإلابُت والٍش ُّ الاوإلابُت ألاخالُٜت واإلاّاًحر الٝ

الُت الذولُت والىوىُت   والٍش
م
الت ،في ئواس الاهخماء للخش٠ت الاوإلابُت لضمت للجمُْاإلا جم ئهجاص ، وخماًتها ومماسظت الٍش

ذ واإلاباديء الاوإلابُت الخاـت باللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت، وجخممً ١ا٘ت الٝىاِ الامخثا٥الةدت الاخالٛ و  وئِخماد

والاخ٣ام للعلٟى الاخالقي اإلالضمت لالخترام والخىبُٞ مً ٜبل الخش٠ت الاوإلابُت الٙلعىُيُت و١ا٘ت م٣ىهاتها والّاملحن 

ت  ٘يها، وحّخبر مىهجا ودلُال مشؼذا لهم ِالوة ِلى الالتزام ب٣ا٘ت الٝىاهحن والاهٍمت واللىاةذ الذولُت والٝاٍس

اهىهُا اأخالُٜ اعخذعي التزاموالىوىُت في راث الؽأن، مما ٌ الاوإلابُت اإلاىدعبحن للخش٠ت ١ا٘ت مً ٜبل بها و  ٜو

الُت الٙلعىُيُتو  ت ىبُُّتٙاتهم الفب الٍش خباٍس  .والِا

أعلى معاًير الظلىن ألاخالقي اإلاُثاق ألاوإلابي، وبب لامامومىىهاتها جسجىص على الا عُت واطخلاللُت الحسهت ألاوإلابُتشس  وباعخباز أن

ت أي خسوج عنها أو اإلاظاض بلىاعدها وأحيامها فئن  السشُد، والحىم ٌعد اإلالصمت وفلا للىابح اإلاسحعُت الظاٍز

 املخىلت. الهُئتمً كبل لجىت الاخالق والامخثاٌ أو للاهىوي بشأهه وحىبا اهتهاوا ٌظخىحب اجخاذ اإلالخض ى ا
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ٌ الباب   الاو

 ألاحيام الخمهُدًتأوال: 

 لالبحتامىطىع وهدف  :1اإلاادة 

ماء  اللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُتخدمل ج  .1.1 الت الٙلعىُيُتمعإولُت خاـت لخماًت هضاَت وظمّت والاجداداث ألِا في  الٍش

ألاظالُب واإلاماسظاث ٔحر الٝاهىهُت أو مً الخىش أو ألاري الىاحم ًِ تها ععى باظخمشاس لخماًت ـىستها وظمّحدولت ٘لعىحن، و 

ىاِذ العلٟى الٝاهىوي والاخالقي داخل ، ٔحر ألاخالُٜت أو ٔحر الجزيهت اللجىت وفي َزا الفذد ، ح٢ّغ َزٍ الالةدت مبادب  ٜو

الُت الٙلعىُيُت في الىوً والؽخاث، مً مخخلٚ اس١ان  اواإلاشجبىحن مّه الاوإلابُت  هت ٜىاِذ العلٟى واإلاعدىذة إلاذو  اإلاىٍىمت الٍش

لُه ًجب أن ٢ٌّغ ظلٟى ألاشخاؿ اإلالتزمحن للجىت الاوإلابُت الذولُت واإلاُثاٛ الاوإلابيالاخالقي  بالخش٠ت الاوإلابُت الٙلعىُيُت ، ِو

ُئاث(  ا)أ٘شاد ، وبالخالي الامخىاُ ًِ أي  اللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُتمبادب وأَذاٗ ب التزامهمَو ش ًم٢ً أن ًمم ظلٟى وب٣ل الىٛش

جب ِليهم اخترام أَمُت والئهم  ،بهزٍ ألاَذاٗ والٕاًاث ا وووىُا ِاإلاُاللخش٠ت الاوإلابُت ٍو اٍس ب٣ل  اوالخفٗش ججاَه ا، وجمثُلهٜو

م ألاظاظُت  .  أماهت، وحذاسة واخترام وهضاَت ُّ جب ِليهم ٠زل٤ اخترام الٝ الُت و ٍو للّب الىٍُٚ في ١ل حاهب مً للشوح الٍش

اةٙهم لُه: تهموأوؽى حىاهب ٌو خدملىن اإلاعإولُت الاحخماُِت والبُاُت، ِو  . ٍو

ىاهحن اللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُتفي  والامخثا٥ حعمى َزٍ الالةدت بالةدت ألاخالٛ .1.2 ، وجدذد الاهتها١اث املخٍىسة لذ ٜىاِذ ٜو

التوأخالُٜاث  لجىت مجلغ ئداسة اللجىت الاوإلابُت أو ٜبل  اجخارَا مً، وجدذد ؤلاحشاءاث والّٝىباث الىاحبت بدٞ املخالٙحن، وآلُاث الٍش

ٝا للفالخُاث املخذدة ل٣ل منها لمً َزٍ الالةدت أو  أو أيألاخالٛ  الاوإلابُت  اللجىتولىاةذ أهٍمت  لمًمً الهُئاث واللجان املخىلت ٘و

 .راث الفلتذ واهٍمت الاجداداث الذولُت ولىاةلٝىاهحن للمُثاٛ الاوإلابي ومذوهت الاخالٛ الاوإلابُت الذولُت  و٘ٝا و ، الذولُت

والىاسدة في الىٍام ألاظاس ي والاخخفاـاث َذاٗ أالخ٣ام وألا الهذٗ ألاظاس ي مً َزٍ الالةدت َى الخأ٠ُذ ِلى وحىب اخترام . 1.3

الت الٙلعىُيُت ب٣ل م٣ىهاتها ، وجبُان ؤلاحشاءاث والجضاءاث الىاحبت لخماًت للجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت الخش٠ت الاوإلابُت والٍش

الُت واخترام الٝىاهحن والهُئاث الخد٢ُمُت والٝماةُت، مً  وأؼ٣الها وأهىاِها،  ولمبي  الالتزام بالعلٟى والُٝم وألاخالٛ الٍش

حر ألاوإلاٜبل ١ا٘ت أصخاب العلىت واإلاعإولُت وأس١ان  الُت الٙلعىُيُت ألاوإلابُت ٔو للمُثاٛ اإلالضمحن باالمخثا٥  بُتالخش٠ت الٍش

شاساث ألاوإلابي و  ا ودولُا. احّهذاته اللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت و١ا٘تلٝىاهحن ولىاةذ ٜو  اإلالضمت ٜاٍس

ماء ملضمت بدبني مذوهت أخالُٜاث  .1.4 ىاِذ مذوهت ألاخالٛ الخاـت باللجىت خاـت بالاجداداث الىوىُت ألِا ها حعدىذ ئلى مبادب ٜو

ألاوإلابُت الٙلعىُيُت وبما ًخٙٞ مْ مذوهت الاخالٛ للجىت ألاوإلابُت الذولُت ومذوهت الاخالٛ الخاـت ب٣ل مً الاجداداث الذولُت راث 

ت ىُت لىٗش اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت جُٙذ باِخماد والتزام الةدت ألاخالٛ الخاـت باللجىت ألاوإلابُشة خاِذاد مز٠الّالٜت، أو ب

ٝا لها الٙلعىُيُت  ، وما لم ًخم رل٤ حّخبر َزٍ الالةدت ملضمت وحىبا وللجمُْ.والاخخ٣ام ٘و

ُئاتها اإلاٙىلت ملضمت .1.5 ماء ًِ الُٝام )ئرا ما ٜفش أو جٝاِغ  اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت َو الُت ألِا أي مً الهُئاث الٍش

( 48ٟ لالةدت ألاخالُٜت مً ٜبل أي مً جابّيها،  ورل٤ بّذ )باإلحشاءاث الاهمباوُت بدٞ أي اهتهاجلٝاةُا بالؽشوُ   بفالخُاجه(،

ٚ.لُٝام بمعإولُاتها ججاٍ الاهتهاٟظاِت مً جىحُه جدزًش  سظمي مً ٜبلها للهُئت اإلاّىُت ل  ، وجلٝي الشد الشظمي باإلاٜى
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 : هطاق جطبُم الالبحت مً حُث اإلاىطىع 2اإلاادة 

 خاسحه  وحؽمل: أو يؽاهاملخذدة، ِلى املخالٙاث ظىاء الخاـلت بمُذان الجىبٞ أخ٣ام َزٍ الالةدت وو٘ٞ الفالخُاث 

اث الشظمُت والىدًت التي الالّاب والاوؽىت و حمُْ  2.1 جىٍمها أو حؽٗش ِليها اللجىت الاوإلابُت الٙلعىُيُت أو  اإلاعابٝاث واإلاباٍس

ا  ماء اإلاىدعبت لها داخل الىوً وخاسحه ، ما لم  ًخخق ٔحَر ٝا للٝىاهحن اإلاشحُّت الهُئاث الِا  .بأي مً رل٤ ٘و

ْٝ لمً ـالخُاتهحاو  جىٍمه اللجىت الاوإلابُت١ل مهمت أو دوسة أو وؽاه  2.2  .اأو ًدخاج لترخُق منه اؽٗش ِلى جىٍُمه ٍو

الُت واس١ان  ها١ل مخالٙت او اِخذاء مادي او مّىىي )مً ٜبل أو بدٞ (أي ١ان مً جابّي 2.3  .      الٙلعىُيُتوم٣ىهاث الخش٠ت الٍش

الُت  الٙلعىُيُت مً ٜبل أي مً جابعي لجىت الاوإلابُت أي اهتهاٟ للٝىاهحن واللىاةذ والالتزاماث الٝاهىهُت ل2.4     .الخش٠ت الٍش

ماء  اللجىت الاوإلابُتأي مخالٙت ألَذاٗ والتزاماث  2.5  الت في مجا٥ خماًت الوالاجداداث الِا ُمها واخالُٜاتها وباألخق ٍش ُ٘ما  ٜو

 .ولمً هىاٛ والًتها الٝاهىهُتئظاءة العمّت  وواإلايؽىاث والخمُحز والخالِب باإلاعابٝاث ًخّلٞ بجشاةم التزوٍش والٙعاد 

الُت الٙلعىُيُتلضم بهزٍ الالةدت وخاسج مهمخه الشظمُت لمً مم  شخقمً أي مخالٙت  2.6  ا للٝىاهحن   اإلاىٍىمت الٍش وجمثل خٜش

ت أو الذولُت وال جخمْ للىىاٛ الٝماتي ألي   .ي أخش  حهتواللىاةذ  الىوىُت أو الٝاٍس

 

 : هطاق جطبُم الالبحت مً حُث الاشخاص 3اإلاادة 

 جطبم هره الالبحت على ول مً:

اث وال ام٣لٙيهأِمائها و و  لجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُتَُئاث ولجان ودواةش ال 3.1  .شوٗ.ٍفي حمُْ ألاخىا٥ والاٜو

ماء )3.2   . أوإلابُت أو ٔحر أوإلابُت والخابّحن لها (الاهذًت واإلاشا٠ض والؽش١اث والا١ادًمُاثالاجداداث و الهُئاث واإلاإظعاث الِا

ىن والٙىُىن  3.3 ُئاتهم اإلاشجبىىن والاخفاةُىن اإلاعإولىن والاداٍس ماء َو  وبأي ـٙت. باللجىت ألاوإلابُت والاجداداث ألِا

حن ن ومً الجيعحنالالِبى  3.4  .َىاة ومدت٘ر

اث معإولى  3.5  بمخخلٚ معمُاتهم اإلاهىُت.ومىٍمى ألاوؽىت والّٙالُاث واإلاعابٝاث واإلاباٍس

اث اإلاشخفىن. 3.6  وظىاء الالِبحن وو٠الء اإلاباٍس

ُٙت الّمى  الاجدادمً ٜبل اللجىت ألاوإلابُت أو  أي شخق أهخخب و/أو ١لٚ 3.7  مُّىت.أو مهمت إلاماسظت ٌو

 اإلاعإولت.ا أو للجانه اأو لهُئاتهالّمى الاجداد اللجىت ألاوإلابُت أو أي مششح في اهخخاباث  3.8

اض ي  للجىت ألاوإلابُت أو الاجداد اإلاّنيأي حهت مٙىلت مً ٜبل ال 3.9  .أو ّ٘الُتبدىٍُم مباساة أو معابٝت او اي خذر ٍس

٢ت  واإلاىٍماث اإلاّتٗر بها ومعإوليها في حمُ 3.10 الُت، والهُئاث الشاُِت أو الهُئاث الؽٍش ْ ِالٜاتهم  بالهُئاث الٍش

 اإلاعخمُٙت  خال٥ ٘ترة  الاسجباه والخّاٜذ والّالٜت باليؽاه.
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ىد أِماء البّثاث  3.11 الت في أي وؽاه ؽاس٠ت اإلالٙلعىُيُت الٙٛش او وال٘ى مشجبي بؽ٣ل مباؼش أو ٔحر مباؼش بالٍش

وظىاء أ١اهذ أَلُت أم سبدُت (  خاث، مشا٠ض، ؼش١اث، حمُّاث.... ال١ادًمُألا) الٙلعىُيُت مدلُا أو خاسحُا، وبما ٌؽمل

ماء.أو خاـت،   وجىىبٞ ِليها ١ا٘ت الاخ٣ام التي جىىبٞ ِلى الاهذًت الِا

 : هطاق جطبُم الالبحت مً حُث الصمان                              4اإلاادة  

ت بّذ دخى٥ الالةدت جىىبٞ أخ٣ام َزٍ الالةدت ِلى املخا 4.1  مىلْ الخىُٙز .لٙاث اإلاٝت٘ر

ت ٜبل هٙارَا بأزش سحعي ئرا ١اهذ أـلح إلاشج٢ب املخالٙت ما لم ٢ًً ٜذ ـذس بؽـأن جل٤  4.2 جىىبٞ ِلى املخالٙاث اإلاٝت٘ر

ذ املخالٙت ٜابلت للخىبُٞ.  املخالٙت ٜشاس ٜىعي، وفي خاالث أخشي ج٣ىن الالةدت اإلاّمى٥ بها ٜو

 حشاةُت مباؼشة بمجشد ولْ َزٍ الالةدت مىلْ الخىُٙز.جىىبٞ الٝىاِذ الا  4.3

ـالخُت اـذاس املخىلت ، ًبٝى للهُئت ُٙخه أزىاء الاحشاءاثٌق الخالْ لهزٍ الالةدت ًِ أداء و ٚ الصخُفي خا٥ جٜى 4.4

 .اإلاترجب ِلى الاًٝاٗ حشاءالا 

ُٙخه، ًجىص  ًِخ٣ام َزٍ الالةدتٚ أخذ الاشخاؿ الخالّحن أل ُفي خا٥ جٜى 4.5  للجىت الاخالٛ والامخثا٥ الّمل في ٌو

 حّلُٞ الاحشاءاث او اجخار ٜشاس مىلىعي . مجلغ ئداسة  اللجىت ألاوإلابُت، وله وئخالت الٝمُت الى  ٜاهىوي، ئحشاء جدُٝٞ

ومً ٜبل الهُئت املخىلت ( مً َزٍ الالةدت للمخالٙاث اإلاشج٢بت 3جىبٞ الّٝىباث بدٞ الٙئاث اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة ) 4.6

ُذ الاهتهاٟ وما لم ًْٝ رل٤ خاسج هىاٛ جٝادم اإلاذد الٝاهىهُت اإلاعمىح بها.  بٕن الىٍش ًِ جٜى

 ؤلاحساءاث والعلىباث  :  5اإلاادة  

اهتهاٟ للمُثاٛ في خالت خذور أي ٘اهه واإلاُثاٛ ألاوإلابي والىٍام ألاظاس ي للجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت،  مً( 59لى اإلاادة)االظدىاد اب

مً أخ٣ام مىْ الخالِب باإلاعابٝاث أو أي مذوهت الاخالٛ ألاوإلابُت أو ٜاهىن أو  ،ألاوإلابي أو الٝاهىن الّالمي إلا٣ا٘دت اإلايؽىاث

ت لذي اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت  أو  و ، ومبادب اللىاةذ وألاهٍمت العاٍس
ً
ظىاء أ١اهذ أّ٘ا٥ اسج٣اب أو ئٔٙا٥، اسج٢بذ ِمذا

 أو مداولت أم ئَما
ً
، وظىاء ١ان الاهتهاٟ ٌؽ٣ل ّ٘ال

ً
٤ أو ، وما ئرا ١اهذ ألاوشاٗ ٜإجىاوال ذ بفٙت أـُل أو ؼٍش  مدشك،ذ جف٘ش

أو لجىت الاخالٛ والامخثا٥ الٙلعىُيُت للجىت ألاوإلابُت أو اللجىت الخأدًبُت ا مجلغ ئداسة٘ان ؤلاحشاءاث أو الّٝىباث التي ٜذ ًخخزَا 

 :ج٣ىن ِلى الىدى الخالي أو راث والًت ٜاهىهُت مباؼشة  ً اللجىت الاوإلابُتأو أي َُئت مٙىلت م

 وجابعيها مباشسة: الاوإلابُت الفلظطُيُت لجىتفي طُاق ال .1 

ماء وأٜعامها الّاملت وجابّيها، وبما ٌؽمل ُ٘ما ًخّلٞ بهُئاث اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت ولجانها : 1.1 الشةِغ الٙخشي وألِا

، ًفذس  حن وأِماء الؽٗش  الجضاءاث الخالُت:أو الهُئت اإلاٙىلت مً ٜبله للجىت ألاوإلابُت  مجلغ الاداسةالٙخٍش

 الخىبُخ.       أ. 

 ؤلاهزاس الخىي.  ب. 

 الٕشامت اإلاالُت.    ج. 
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 اظترحاُ الجىاةض.       د. 

ذلَـ. الخجمُذ ل ت أو الاًٝاٗ اإلاٜإ  .ّمٍى

ت بؽ٣ل داةم،   الجمُّت الّمىمُت. بمفادٜت مًو و. الٙفل و/أو اظٝاه الّمٍى

اةٚ لألشخاؿ ٌ-)أًم٢ً الجمْ بحن الّٝىباث اإلاز١ىسة أِالٍ مخذ الاًٝاٗ ل٣ل أو حضء مً الخٝٛى والامخُاصاث والٌى (، ٍو

اهتهاٟ مدذد للمُثاٛ ألاوإلابي أو أي الةدت املخالٙحن الزًً ٌّشلىن بعلى٠هم مفالح اللجىت الاوإلابُت للخىش، وبٕن الىٍش ًِ أي 

  .أخشي 

  ألاعظاء وجابعيها مباشسة: : فُما ًخعلم باالجحاداث الىطىُت 1.2

 الخىبُخ.   أ. 

 ؤلاهزاس الخىي.  ب. 

 الٕشامت اإلاالُت.    ج. 

ذ مدذد. )ِلى وحه الّمىم أو الخفىؿ(اإلاىْ مً اإلاؽاس١اث الشظمُت د.  لٜى

تراٗ بؽ٣لخب . سٌ ذ؛ الِا                                                                                                                                                                 مٜإ

                                                                                                               حجب الخٝٛى والامخُاصاث اإلامىىخت مً ٜبل اللجىت ألاوإلابُت. .و

تراٗ ال٣امل، بمفادٜت الجمُّت الّمىمُت. ص.   سخب الِا

 :وجابعيها مباشسة الجحاداث الىطىُتالاعظاء ل: فُما ًخعلم بالهُئاث  1.3

 الخىبُخ.   .أ

 ؤلاهزاس الخىي.  ب. 

 اإلاالُت.الٕشامت     ج. 

ذ مدذد.  د. اإلاىْ مً اإلاؽاس١اث الشظمُت)ِلى وحه الّمىم أو الخفىؿ( لٜى

 ٌ. حجب الخٝٛى والامخُاصاث اإلامىىخت مً خال٥ اللجىت ألاوإلابُت.

ذ؛ ت بؽ٣ل مٜإ  و. حّلُٞ الّمٍى

ت بؽ٣ل داةم، بمفادٜت الجمُّت الّمىمُت.   ص.  الٙفل واظٝاه الّمٍى

اطُت، البطىالثألاوشطت و . في طُاق 2 خذور أي اهتهاٟ للمُثاٛ ألاوإلابي، أو الٝاهىن الّالمي إلا٣ا٘دت  في خا٥و وألالعاب الٍس

ت أو الاجداد الذولي أو الٝاسي أو اللجىت  ت ـادسة ًِ اللجىت ألاوإلابُت الذولُت أو الٝاٍس اإلايؽىاث، أو أي ٜشاس آخش أو الةدت ظاٍس

مىْ الخالِب باإلاعابٝاث أو أي ٜاهىن  اهتهاٟبما في رل٤ ِلى ظبُل اإلاثا٥ ال الخفش و ألاوإلابُت الىوىُت أو الاجداد الىوني للّبت، 

 ًخم:ملضمت، هٍامُت ٜاهىن أو الةدت 

 :الجماعُت أو اإلاىافظين الفسدًين الفسق بفُما ًخعلم   :2.1

ذ وإلاذة مدذدة،  -   ِذم أَلُت مٜإ

 اظدبّاد مً البىىلت،  -
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 ،السجالث/الؽىب مً الاظدبّاد بؽ٣ل داةم -

 والؽهاداث التي جم الخفى٥ ِليها. في خالت ٘ٝذان ألاَلُت أو الاظدبّاد، ًخم سخب اإلاُذالُاث: 2.1.1

ا لخٝذًش : 2.1.2  ًٝ ٞ محزة أي جشجِب جم الخفى٥ مجلغ ؤلاداسة أو الهُئت اإلاٙىلتباإللا٘ت ئلى رل٤، ٘و ، ٜذ ًٙٝذ اإلاىا٘غ أو الٍٙش

الُت   .شي أخِلُه ُ٘ما ًخّلٞ بأخذار ٍس

ً بما في ذلً الحيام واإلادزبين  2.2 ً وألاعظاء آلاخٍس  ًخم:والاخخصاصُين : فُما ًخعلم باإلاظؤولين واإلادًٍس

ذ -   ، ؤلاًٝاٗ اإلاٜإ

 الٕشامت اإلاالُت، -

 للجىت الاوإلابُت؛ا مجلغ اداسةبمفادٜت و ؤلاًٝاٗ الذاةم، الٙفل/  -

2.3 :ً  : فُما ًخعلم بجمُع ألاشخاص اإلاعخمدًً آلاخٍس

ذ  -  ؤلاًٝاٗ بؽ٣ل مٜإ

 الٕشامت اإلاالُت، -

 داةم.بؽ٣ل  الاًٝاٗ -

ن ظلىخه ئلى لجىت جأدًبُت لمً الاجداد أو اللجىت ألاوإلابُت و ًجىص  :2.4  .الفالخُت والىالًت الٝاهىهُت ٘ٞملجلغ ؤلاداسة جٍٙى

ماء  ًجىص ألي مً َُئاث اللجىت ألاوإلابُت املخخفت ظبٞ مً ِٝىباث اهمباوُت،ِالوة ِلى ما   .3 و/أو الاجداداث الىوىُت ألِا

 مً الخذابحر وباإللا٘ت الى( الامخثا٥خالٛ و ي، اللجىت الخأدًبُت، لجىت الا )الجمُّت الّمىمُت، اإلا٢خب الخىُٙز ممثلت بـ
ً
، أو بذال

خباس ِىامل مثل خىىسة والّٝىباث اإلاز١ىسة، ٘شك ِٝىباث مالُت ِلى ألا٘شاد أو الٙٛش  أو ال٢ُاهاث راث الفلت، مْ الاخز في الِا

الت الٙلعىُيُت الاهتهاٟجأزحر ومذي  ىسة الٍش ذسة اإلاّىُحن ِلى جدمل ،ِلى ظمّت ـو ىاٜبهااإلاالُت  ٜباثلّى ا ٜو  .ِو

مً ٜبل اللجىت ألاوإلابُت اإلاباؼش ٜذ حؽمل الّٝىباث ٔشاماث و/ أو حّلُٞ أو ئلٕاء أي ؼ٣ل مً أؼ٣ا٥ الذِم اإلاالي  :3.1

 . أي مً الذاِمحن أو الؽش١اء بتز٠ُت أو مفادٜت منها مً ٝذمأو اإلاالٙلعىُيُت 

 .في حمُْ ألاخىا٥، ًدٞ للجىت ألاوإلابُت اظترداد اإلافاٍسٚ والخ٣الُٚ راث الفلت: 3.2

 .سظمي ُت ئـذاس جدزًشاللجىت ألاوإلاب أواملخخفت  ٜبل جىبُٞ أي ئحشاء أو ِٝىبت، ًجىص للهُئت الٝماةُت .4

اد٥ ودون اإلاعاط بأي خٝٛى أخشي ظىاء للجىت ألاوإلابُت أو الاجداد : 4.1 ًخم اجخار حمُْ الّٝىباث والخذابحر بؽ٣ل ٜاهىوي ِو

 وعلُه:الىوني أو الهُئت الّمى أو الصخق اإلاّني، 

اتْ التي ٜذ جإدي ئلى أي جذابحر أو  :4.1.1 ٞ مٝخط ى الخا٥ ِٝىبت ًخم ئحشاء أي اظخجىاب ًخّلٞ بالٜى جدذ ظلىت للجىت ٘و

 والزي ٜذ ًٙىك ١ل أو حضء مً ظلىخه لهزا الٕشك لهُئت أخشي. و/ أو الاجداد اإلاّني، ألاوإلابُت،

ًخا مً أي شخق أو َُئت مّىُت ١ل أو حضء مً الخٝٛى  ملجلغ الاداسةخال٥ أي اظخجىاب، ًجىص : 4.1.2 أن ٌسخب مٜإ

خه أو  اةٚ اإلاعخمذة مً ِمٍى الُت. وبُّت اسجباوهوالامخُاصاث والٌى  لمً اإلاىٍىمت الٍش

ٞ أو أي شخق أو ٠ُان ٜاهىوي رو ـلت مباؼشة له الخٞ في أن حعمّه الهُئت الٝماةُت :4.1.3 املخخفت بخىبُٞ  أي ٘شد أو ٍ٘ش

ؽمل َزا الخٞ الاظخماُ ئلُه أو إلاٙىك ٜاهىوي ِىه، والخٞ في الاواُل ِلى التهم اإلايعىبت لهئحشا والخٞ في  ،ء أو ِٝىبت بدٝه، َو

ا أو جٝذًم د٘اِ ًُ ا. هاإلاثى٥ شخف ًُ  خى

 ئلى الىٗش اإلاّني: 4.1.4
ً
دٞ لها اليؽشًخم ئسظا٥ أي ئحشاء أو ِٝىبت جٝشسَا الهُئت املخخفت/املخىلت ٠خابت سظمُا ئرا ما سأث  ، ٍو

 لشوسة ٜاهىهُت لزل٤.
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ٝا للٝاهىن والؽشوه الىٍامُت. :4.1.5  ًبٝى خٞ الاظخاىاٗ مخاخا للمّني ٘و

 حعشي حمُْ ؤلاحشاءاث أو الّٝىباث ِلى الٙىس ما لم جٝشس الهُئت املخخفت خالٗ رل٤. .5

 الخلادم والعفـــــىثاهُا: 

 صادز عً الجهاث الدولُت اإلاسحعُتو ملصم آخس هص  ىً هىان ًما لم ، : فارة الخلادم الصداز العلىبت 6اإلاادة 

اض ي أو مباساة معابٝت أو املخالٙاث التي اسج٢بذ خال٥  .6.1  .ظىىاث 4ال ًم٢ً مالخٝتها بّذ مشوس سظمي  خذر ٍس

 ظىىاث. 8. اهتها١اث ٜىاِذ م٣ا٘دت اإلايؽىاث جخمْ للىاةذ م٣ا٘دت اإلايؽىاث، وال ٌّخذ بها بّذ مط ي 6.2

اث .6.3  لٙترة جٝادم مدذدة.أو الشؼىة  أو الٙعاد ال جخمْ مدا٠مت الخالِب بيخاةج اإلاباٍس

 ( ظىىاث.10. ال ًم٢ً مدا٠مت املخالٙاث ألاخشي بّذ مشوس ِؽش )6.4

 : بدء مدة الخلادم 7اإلاادة 

 جدعب مذة الخٝادم ِلى الىدى الخالي:

 مً الُىم الزي اسج٢بذ ُ٘ه املخالٙت.. 7.1  

 ئرا ١اهذ املخالٙت مخ٢شسة ، ٘مً الُىم الزي اسج٢بذ ُ٘ه آخش مخالٙت.. 7.2

 ئرا ئمخذث املخالٙت إلاذة مُّىت، ٘مً الُىم الزي اهتهذ ُ٘ه املخالٙت. . 7.3

ٚ مذة الخٝادم للمخالٙت مً الُىم الزي جٙخذ ُ٘ه   . 7.4 لضم جخٜى
م
وأزىاء باالمخثا٥ لهزٍ الالةدت ئحشاءاث الخٝاض ي لذ الصخق اإلا

ان الاحشاءاث.  ظٍش

 :  اهتهاء مدة الخلادم8اإلاادة 

 ئحشاءاث املخا٠مت ٜبل اهتهاء مذة ٘ترة الخٝادم. هُئت الٝماةُتال جيخهي ٘ترة الخٝادم للؽشوُ باملخا٠مت خا٥ بذأ

 : فارة الخلادم الهفاذ الجصاءاث الصادزة9اإلاادة 

 الزي ًذخل ُ٘ه الٝشاس  أمش  الىٙار.لخىُٙز الّٝىبت مً الُىم . جبذأ مذة الخٝادم  9.1

 ( ظىىاث ما لم ًخمْ الامش لىق مدذد ٔحر َزا.5. جمخذ ٘ترة الخٝادم الًٝاُ الّٝىباث إلاذة خمغ) 9.2

 : صالحُتالعفى 10اإلاادة 

ا و . مْ مشاِاة 10.1  بالّٙى  ،بهزا الؽأن لُادو الىفىؿ وأالخ٣ام اإلالضمت ٜاٍس
ً
للهُئت الخىُٙزًت)مجلغ الاداسة( أن جفذس ٜشاسا

بعبب معاط  ٔحر الىاحمتالّٝىباث واملخالٙاث والاّ٘ا٥  ألي مً( ّلُٞ)أو الخوبفىسة حضةُت أو ١لُت، الخاؿ أو الّٙى الّام 

بما ًدٝٞ مفلخت اللّبت وال خىحرا بعمّت اللّبت واخالُٜاتها مً )ٜبُل الٙعاد والخالِب واإلايؽىاث واملخالٙاث اإلاخ٢شسة(، و 

الُت،   وخٝٛى مخخلٚ ألاوشاٗ اإلاّىُت.ًمغ أًما بالّذالت الٍش

 للّٝىبت ًجب أن ٣ًىن ٜذ جم جىُٙز هفٚ اإلاذة املخذدة. 10.2

اث أو زالزت أؼه 3. ال ٌؽمل الّٙى ِٝىبت الاًٝاٗ او الخشمان إلاا ًٝل ًِ  10.3  ش.مباٍس
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  الثاوي بالبا

 كىاعد الظلىن ألاخالقي 

 ملصمت للجمُع مبادا أطاطُت: 11اإلاادة 

شمل هرا  :إن احارام اإلابادا ألاخالكُت ألاطاطُت العاإلاُت هى أطاض الحسهت ألاوإلابُت، َو

 ؛بشوح الفذاٜت والخمامً والجزاَت اخترام الشوح ألاوإلابُت، ألامش الزي ًخىلب الخٙاَم اإلاخباد٥ .1

 ألاوإلابُت؛اخترام مبذأ الّاإلاُت والخُاد العُاس ي للخش٠ت  .2

الخٙاً ِلى ِالٜاث مخىأمت مْ ظلىاث الذولت، مْ اخترام مبذأ الاظخٝاللُت ِلى الىدى اإلاىفىؿ ِلُه في اإلاُثاٛ  .3

 ألاوإلابي الذولي.

الُت ألالّاب ألاوإلابُت  اخترام الاجٙاُٜاث الذولُت اإلاخّلٝت بدماًت خٝٛى ؤلاوعان مً خُث اهىباٜها ِلى أوؽىت .4 والٍش

 :والتي جممً بؽ٣ل خاؿ١ا٘ت 

 اخترام ٠شامت ؤلاوعان؛ ( أ

ن ( ب ، ظىاء ١ان الّٛش أو اللىن أو الجيغ أو الخىحه الجيس ي أو اللٕت أو الذًً أو الشأي الخمُحز مً أي هُى وألي ظبب ١ان ٘س

ل الٝىمي أو الاحخماعي أو   ؛اإلاىلذ أو أي ولْ آخشاإلال٢ُت أو العُاس ي أو ٔحر العُاس ي أو ألـا

خذاء ظىاء ١اهذ حعذًت أو مهىُت  ( ث  ؛حعذًت أو ِٝلُت ِاٜتوأي ئأو حيعُت هبز ١ا٘ت أؼ٣ا٥ الخدشػ والِا

اًت الىبُت اإلاالةمت لخىاصنهم الجعذي والّٝلي. .5 اَُت والِش  لمان ٌشوٗ اإلاؽاس٠حن مً خُث العالمت وال٘ش

 

 والامام النماهت : الىاحباث العامت12اإلاادة 

الُت  حمُْ م٣ىهاث الخش٠تًجب ِلى  أ(: حر ألاوإلابُت  الٙلعىُيُت ألاوإلابُتالٍش اث( أن ًذس١ىا ٔو جىخي أَمُت )وفي حمُْ ألاٜو

لى وحه الخفىؿ، ًجب ِليهمحباتهم وما ًفاخب رل٤ مً التزاماث ومعإولالّىاًت واإلاثابشة في أداء و   :ُاث. ِو

اء بىاحباتهم ومعإولُاتهم ومماسظتها  .1 ُت ومهىُت واظخٝاللُت، والخفٗش بجزاَت والظُما في ِملُت ال٘ى وخُادًت ومىلِى

ل والامىس اإلاالُت.اجخار الٝشاس و   الخمٍى

للمشحُّاث خىٍُمي اخترام ؤلاواس الِليهم الامخىاُ ًِ أي ِمل ًىىىي ِلى الاخخُا٥ أو الٙعاد أو ؤلاظاءة للعمّت، و ًجب  .2

ت والىوىُت  .ن رل٤ مشجبىا بمهامهموبٝذس ما ٣ًى  الذولُت والٝاٍس

م .3 ذم )الخماط أو ِشك( مىّٙت أو مشدود أو ئمخُاص أو  ب٣ل مفذاُٜت وهضاَتو ت الخفٗش ِلى هدى ًدعم باألخالٛ ال٢ٍش ِو

اثوبؽ٣ل مباؼش أو ٔحر مباؼش  ف َذاًا خاـت أو الصخفُت ت أو راث الُٝمت الاظمُت، ي ١ل ألاٜو ، باظخثىاء ألامىس الشمٍض

 التي َى ِمى ٘يها.الشظمُت  هُئتِنها وحعلُمها أن لضم رل٤ للمْ وحىب ؤلابآل 

 ًجب ِلىيهم الامخىاُ ًِ أي وؽاه أو ظلٟى أو مداولت الُٝام بأي وؽاه أو جفٗش ٜذ ًترجب ِلُه ؼبهت أو ؼ٤ في  .4

حرأ ٌهىس ظلٟى ٔحر اث والاخىا٥:الةٞ  خالقي ٔو  ، ووحىب الالتزام بما ًلي في ١ا٘ت ألاٜو

  واحب الحُاد: 13اإلاادة 

 ًجب ِليهم الالتزام في حّامالتهم مْ اإلاإظعاث الخ٣ىمُت واإلاىٍماث والاجداداث والخجمّاث الىوىُت والذولُت، بالبٝاء  .1
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ٝا إلابادب وأَذاٗ  ت والىوىُتِلى الخُاد ظُاظُا، ٘و ٝت اإلاُثاٛ ألاوإلابي واللىاةذ الىٍامُت الذولُت والٝاٍس  ، والّمل ِمىما بىٍش

 ( أِالٍ.11،12ومشاِاة ما حاء في اإلاادجحن)، وألاداء والعلٟىْ هضاَت جخىا٘ٞ م

 

 والامخثاٌ واحب الىالء: 13:1اإلاادة 

ُئاث الخش٠ت ألاوإلابُت الالضامي ججاٍ والامخثا٥ واحب الىالء ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت  ِلى :13:1:1 اإلاُثاٛ ألاوإلابي َو

تهم مً خال٥ الاسجباه بها. الٙلعىُيُت والّاإلاُت، وججاٍ الهُئاث عخمذ ِمٍى
م
  اإلاشحُّت التي ح

 

ت: 14اإلاادة   واحب الحفاظ على الظٍس

ُُٙت14.1 ت وا، ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ اإلاذوهت الخّامل مْ اإلاّلىماث . في ظُاٛ مهامهم الٌى ُت /أو لعٍش راث الخفـى

ت جامت جفا٥ٜىىاث الاأي مً مً خال٥ و أو الهُئت الٝماةُت   للجىت ألاوإلابُت أو الهُئت الّمىاإلافشح لهم بها أو اإلاخاخت  ، بعٍش

ذم الا٘ؽاء بها ما دامذ ج٢دعب َزٍ الفٙت  لذي ا ت ِنها.ب، ولم ًفشح ٜاهىها اإلاإظعتِو ْ العٍش  ٘ش

ت ختى بّذ ئهتهاء أي ِالٜت لهم بمهامهممً ٜبل اإلاّىُحن . ٌعخمش الالتزام  14.2  .باخترام العٍش

 

 واحب ؤلابالغ: 15اإلاادة 

و/أو سةِغ الهُئت الٝماةُت املخىلت  اللجىت ألاوإلابُت أو الهُئت اإلاشحُّتن بهزٍ الالةدت الالتزام بابآل . ِلى ألاشخاؿ اإلالضمح15.1

تهم بأي اهتهاٟ لهزٍ الالةدتأو راث داللت وبؽ٣ل خىي  مباؼشة، للهُئت اإلاشحُّتوالخابّت )لجىت الاخالٛ(   .ِىذ مّ٘ش

 

 واحب الخعاون :  16اإلاادة 

 الهُئت الٝماةُت املخىلت/ لجىت عاِذة بفذٛ وب٣امل خعً الىُت مْ . ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت الخّاون واإلا 16.1

اث، بٕن الىٍش ِما ئرا ١اهىا مؽتر٠حن في معألت مُّىت ٠ىٗش أو ٠ؽاَذ أو بأي دوس آخش. وبىاْٜ الامش   ألاخالٛ في حمُْ ألاٜو

اتْ؛ وجٝذًم -ِلى ظبُل اإلاثا٥ ال الخفش- ًخىلب رل٤، الامخثا٥ ال٣امل لىلباث لجىت ألاخالٛ، بما في رل٤ ولباث ئًماح الٜى

اتْ  ت أو ٠خابُت؛ وجٝذًم مّلىماث أو وزاةٞ أو مىاد أخشي؛ وال٢ؽٚ ًِ َزٍ الٜى الخٙاـُل ئرا سأث لجىت ألاخالٛ و ؼهاداث ؼٍٙى

 أن رل٤ لشوسي.

ىلب منهم الخّاون مْ لجىت ألاخالٛ في ٜمُت مدذدة، بٕن الىٍش ِما ئرا  16.2 ًم  . ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت والزًً 

، ٠ؽاَذ ت جامت، ما لم جفذس لجىت ، أو في أي دوس آخش، الخّامل مْ ١اهىا مخىسوحن ٠ىٗش اإلاّلىماث اإلاٝذمت واإلاخذاولت بعٍش

 ألاخالٛ حّلُماث بخالٗ رل٤.

لت أي  ّ٘لي أو ٌاَشي يهذٗجخار أي ئحشاء . ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت ِذم ا16.3 ئلى التهشب أو اإلاىْ او الخذخل أو ِٜش

 بأي ؼ٣ل ١ان.و  ،الهُئت املخىلتلجىت ألاخالٛ أو مً ٜبل ئحشاءاث ّ٘لُت أو مدخملت 

 ئخٙاء أي خُٝٝت لألشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت، ال ًجىص  . ُ٘ما ًخّلٞ بأي ئحشاءاث ّ٘لُت أو مدخملت للجىت ألاخالُٜاث،16.4

 أو جٝذًم أي ، مادًت
ً
ذ او بُان أو جمثُل ١ارب أو مملل مادًا  أو جٝذًم أي مّلىماث أو مىاد أخشي ٔحر م٢خملت أو صاةٙت ، جفٍش
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ت   أو ممللت أو ٔحر مىزٜى
ً
 .أو الهُئت املخىلت للجىت ألاخالٛمادًا

ُبه أو تهذًذٍ أو الاهخٝام مىه ألي ظ. ال ًجىص لألشخا16.5 ًخّلٞ باإلاعاِذة بب ؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت مماًٝت شخق ما أو جَش

 .أو الهُئت اإلاشحُّت راث الّالٜت الّٙلُت أو املخخملت أو اإلاخفىسة لهزا الصخق أو للخّاون مْ لجىت ألاخالٛ

 

 الحلىق الشخصُتجظازب اإلاصالح، واإلاىافع اإلاالُت، وحماًت :  17اإلاادة 

 :ظازب اإلاصالحج  17.1 

في ظُاٛ أخ٣ام َزٍ الٝىاِذ، ًخم الخمُحز مً هاخُت بحن، "جماسب مدخمل في اإلافالح" أو "جماسب مفالح مخفىس"، . 17.1.1

لُه ومً هاخُت أخشي. "و"جماسب ّ٘لي في اإلافالح ُٙي اإلاشجبي بهم  ال ًجىص لألشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت، ِو أداء الذوس الٌى

أدائهم )لمً الخدمحر  أو اإلاؽاس٠ت في ـىْ الٝشاس( في الخاالث واإلاىاٜٚ التي ٜذ ًإزش ٘يها جماسب اإلافالح الٝاةمت أو املخخملت ِلى 

مباؼشة اث أو مفالح ،  خُث ًيؽأ الخماسب في اإلافالح ئرا ١ان الصخق اإلالضم بهزٍ الالةدت لذًه او جبحن أن لذًه اسجباوأو الٝشاس

اد٘تأو  ٝت معخٝلت َو ت ٜذ جإزش ِلى ٜذسجه ِلى أداء واحباجه بجزاَت وبىٍش أو ًخأزش بٝشاساجه حهاث أو أوشاٗ زالثت لها ِالٜت  ،زاهٍى

 .ُىتبزاث الصخق أو اإلاإظعت ظىاء أ١ان جل٤ الّالٜت مبيُت ِلى ٜشابت أو اسجباه أو مفلخت مّ

ٚ ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت، ِليهم . ٜبل أن ًيخخب أو ٌّحن17.1.2 ال٢ؽٚ ًِ أي ِالٜاث ومفالح ٜذ جإدي ئلى  أو ًٌى

 .ظىاء ِلى أظاط الٝشابت أو الاسجباواث والّالٜاث الاخشي  خاالث جماسب اإلافالح في ظُاٛ أوؽىتهم اإلاعخٝبلُت املخخملت

)والظُما الخدمحر أو اإلاؽاس٠ت أو اجخار الٝشاس( في الخاالث التي ٜذ . ال ًجىص لألشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت الُٝام باإلاهمت 17.1.3

جب الا٘فاح٣ًىن ٘يها خىىسة لخأزحر جماسب اإلافا ًِ أي جماسب مدخمل مً َزا الٝبُل، وئخىاس  ٘ىسا  لح ِلى َزا ألاداء. ٍو

 .أو م٣لٚ مً ٜبلها التي ًإدي الصخق واحباجه ججاَهاالجهت اإلاّىُت 

شاك َ. 17.1.4 خباس هي الخاالث التي ٣ًىن ٘يها ألاشخاؿ اإلاّىُىن، أو أخذ أٔل زٍ الٝىاِذ، ٘ان اإلافالح التي ًيبغي أن جإخز في الِا

الُت أو أي هُى آخش مً ال٢ُاهاث  ً، في ولْ ٌعمذ لهم بالعُىشة ِلى ولْ أي ٠ُان ججاسي أو مىٍمت ٍس م اإلاباؼٍش أ٘شاد أظَش

، بأي 
ً
ٞ الٝاهىهُت أو الخأزحر ِلُه مادًا ا مً خٝٛى ألاظهم، ًِ وٍش ذ، أو ٔحَر وظُلت )بما في رل٤ مً خال٥ مل٢ُت خٝٛى الخفٍى

 ِٝذ أو ٔحر رل٤(

دٍش ظىي جماسب اإلافالح الّٙلي. وجْٝ ِلى ِاجٞ ١ل شخق معإولُت شخفُت ًِ ججىب أي خالت مً خاالث . 17.1.5 ًم ال 

الخماسب املخخمل في اإلافالح أو جماسب اإلافالح، ًجب ِلى وفي مىاحهت خالت مً وججىبا للؽ٤، جماسب اإلافالح الّٙلُت. 

 .الصخق الامخىاُ ًِ ئبذاء سأي أو اجخار ٜشاس أو اإلاؽاس٠ت في ِملُت ـىْ الٝشاس

ه و ًخىلى سةِغ لجىت ألاخالُٜاث والامخثا٥ . 17.1.6  اإلاّىُحن إلاىْ ئظذاء اإلاؽىسة لألشخاؿأو اإلاعإو٥ اإلاّني معإولُت الخىٍى

، وال ًيبغي اؼشاٟ أط شخق لذًه اخخما٥ الخماسب أو وحىد جماسب في اإلافالح بالفىسة املخٍىسةاخخما٥ وحىد 

( في اإلاعألت ُٜذ الىٝاػ واجخار الٝشاس. ت أو ٔحٍر  باإلافالح)شخفُت أو ججاٍس

ذم الالتزام ِالٍالسج٣اب املخالٙت أ ث الخىحرة و/أو في خالت الخ٢شاسخاال الفي  .17.1.7  الخٍشت و مالٕشاِٝىبت ٜذ ًخم مماِٙت  ،ِو

 ..ظىىاث 5إلاذة أٜفاَا بؽ٣ل رو ـلت اإلاؽاس٠ت في أي وؽاه  مً
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  :كبٌى الهداًا عسض أو .17.2

. ال ًجىص لألشخاؿ اإلالتزمحن بهزا الالةدت جٝذًم أو ٜبى٥ الهذاًا أو اإلاضاًا ألاخشي مً وئلى ألاشخاؿ داخل أو خاسج 17.2.1

 باالؼتراٟ مْ وظىاء أو أوشاٗ راث ـلت ِلى الىدى املخذد في َزا الالةدت، ما لم ج٢ً َزٍ الهذاًا أو اإلاضاًا، أو اإلاإظعت

ت أو  ن او الٝبى٥  ئظمُت أو مشجبىت بالترار والّاداث للبلذراث ُٜمت سمٍض  .وبما ال ًدذر معاظا باإلابذأ أو ئخشاحا بال٘ش

ذ بها ّشك أو ال ِذم  2..17.2 ُز أو الٕاء ّ٘ل ًخّلٞ ١ىظُلت للخأزحر ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ اإلاذوهت لخىٙالٝبى٥  أو الِى

م؛بأوؽىتهم   الشظمُت أو ًْٝ لمً هىاٛ جأزحَر

 لم حّشك أو جٝبل بما ًخّاسك مْ واحباث والتزاماث ألاشخاؿ اإلالتزمحن بهزٍ اإلاذوهت؛ 3..17.2

 مالُت أو أخشي ٔحر معخدٝت؛ال جيش ئ أي محزاث أن   4..17.2

 .ال جيش ئ جماسب في اإلافالحأن  5..17.2

 .ًدٍش جٝذًم أو ٜبى٥ أي َذاًا أو أي مىاْ٘ أخشي ال حعخىفي ١ل َزٍ اإلاّاًحربفىسة ِامت  17.2.6

ذ بها أو اظخال  17.2.7 مها أو ولبها أو في خا٥ أي ؼ٤، ال ًجىص ٜبى٥ الهذاًا أو اإلاىاْ٘ ألاخشي ، ِىذ جٝذًمها أو ِشلها أو الِى

ذ أو جلٝي أو ولب أو  الخماظها. وفي حمُْ الخاالث ، ال ًجىص لألشخاؿ اإلالتزمحن بهزا الالةدت ٜبى٥ أو جٝذًم أو ِشك أو ِو

، أو باالؼتراٟ مْ وظىاء أو أوشاٗ راث ـلت إظعتالخماط)َذاًا او مبالٖ هٝذًت بأي ؼ٣ل ١ان( مً أي شخق داخل أو خاسج اإلا

ن الهذًت أو اإلاىّٙت ٌس يء ئلى ؼّىس أو ٠شامت مٝذمها ِلى أظاط اإلاّاًحر الثٝاُ٘ت و خذد في َزا الٝاهىن. ِلى الىدى امل ئرا ١ان ٘س

جب ِليهم ؤلابآل  ٘ىًسا ِنها وحعلُمها املخلُت ، ًجىص لألشخاؿ اإلالتزمحن بهزا الٝاهىن ٜبى٥ الهذًت أو اإلاىّٙت هُابت ًِ َُئتهم، ٍو

 بّحن لها.ئلى الهُئت املخخفت الخا

ًذسج أي مبلٖ ًخم جلُٝه دون معٓى الى حاهب الٕشامت اإلاٙشولت . وباإللا٘ت باإللا٘ت للّٝىبت الفادسة  بدٞ املخالٚ، .  .17.2.8

 ئلى الٕشامت، ًجب ئِادة الهذًت أو اإلاىّٙت التي جم جلٝيها بؽ٣ل ٔحر مالةم، ئن أم٢ً رل٤. 

 5إلاذة أٜفاَا رو ـلت في الخاالث الخىحرة و/أو في خالت الخ٢شاس، ٜذ ًخم أًما ٘شك خٍش ِلى اإلاؽاس٠ت في أي وؽاه 17.2.4

 ..ظىىاث

 : العمىلت أو اإلاىافع ألاخسي:17:3

أو ألوشاٗ . ال ًٝبل أو ٌّىي أو ٌّشك أو ٌّذ أو ًخلٝى أو ًىلب أو ًلخمغ ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت ِمىلت ألهٙعهم 17.3.1

 .، ما لم ج٢ً مؽمىلت باجٙاٛ ججاسي خُٝٝيُام بأِما٥ أخشي جخّلٞ بىاحباتهمزالثت، ِلى خلُٙت الخٙاوك بؽأن ـٙٝاث أو الٝ

 . اإلاٙشولت حاهب خعاب الٕشامتالى ًذسج أي مبلٖ ًخم جلُٝه دون معٓى ٜاهىوي  الى حاهب الّٝىبت املخذدة، .  17.3.2

إلاذة رو ـلت باإللا٘ت ئلى الٕشامت. في الخاالث الخىحرة و/أو في خالت الخ٢شاس، ٜذ ًخم ٘شك خٍش ِلى اإلاؽاس٠ت في أي وؽاه  17.3.3

 .أٜفاَا خمغ ظىىاث

 الدشهير وأالخمُيم  العىصسي اإلاظاواة وعدم : 17:4

ت مً مت أو ظالمت بلذ ما . ال ًجىص لألشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت ؤلاظاءة ئلى ٠شا 17.4.1  أو شخق مّحن أو مجمِى

ل أو لىن البؽشة أو الّٛش أو الجيعُت  أو ميؽىساث ألاشخاؿ مً خال٥ ١لماث أو أّ٘ا٥ ت أو مهُىت بعبب ألـا ت أو جمُحًز جدٝحًر

اٜت أو اللٕت أو الذًً أو الشأي العُاس ي أو الثٝا٘ت أو الثروة أ ل الاحخماعي أو الجيغ أو ؤلِا و م٣ان اإلاُالد أو أي ولْ آخش، أو ألـا

 ، وبأي وظُلت ١اهذ .او بعبب الخىحه الجيس ي أو ألي ظبب آخش
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داث ِلىُت راث وابْ حؽهحري ججاٍ 17.4.2 أي مً الهُئاث الذولُت . ًدٍش ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ اإلاذوهت ؤلادالء بأي جفٍش

ت أو الىوىُت، الُت الٙلعىُيُتم بهزٍ الالةدت وفي ظُاٛ أوؽىت أو ججاٍ أي شخق آخش ملض  اإلاشحُّت أو الٝاٍس  .الخش٠ت الٍش

رو ٜذ ًخم ٘شك خٍش ِلى اإلاؽاس٠ت في أي وؽاه  وباإللا٘ت للّٝىبت املخذدة، . في الخاالث الخىحرة و/أو في خالت الخ٢شاس،17.4.3

 .إلاذة أٜفاَا خمغ ظىىاث ـلت 

جب ان جخاح مماسظتها ٠د17.4.4ٞ الت خٞ للجمُْ، ٍو  للجمُْ ولمان ج٣ا٘إ الٙشؿ وللجيعحن ول٣ل ألاحُا٥. . الٍش

 )البدهُت والعللُت والثلافُت( : احارام وحماًت الىسامت ؤلاوظاهُت17:5

ً الصخفُت.17.5.1 ىن ظالمت و٠شامت آلاخٍش  . ًجب ِلى ألاشخاؿ اإلالتزمحن بهزا الالةدت خماًت واخترام ـو

اللٕت اإلاعِئت إلَاهت شخق ما بأي ؼ٣ل مً ألاؼ٣ا٥ أو  وأ. ال ًجىص لألشخاؿ اإلالتزمحن بهزا الالةدت اظخخذام ؤلاًماءاث 17.5.2

ً ِلى ال٢شاَُت أو الّىٚ.  جدٍشن آلاخٍش

ذاةُت ومخ٢شسة تهذٗ ئلى ِض٥ أو هبز أو. الخدشػ 17.5.3 ّشَّٗ اإلاماًٝت بأنها أِما٥ مىهجُت ِو
م
. وح ؤلاظاءة ئلى  واإلاماًٝت ممىُى

 ٠شامت الصخق.

 . الخدشػ الجيس ي ممىُى ب٣ل الاؼ٣ا٥ .17.5.4

.التهذًذاث  17.5.5 ُب ممىُى ُب أو التٔر ذ بالتَر  والا٠شاٍ ومً خال٥ الِى

ُف، وإطاءة اطخخدام الىظُفت،  18اإلاادة   والسهان واللماز:  الاموٍس والاًم

ُف : 18:1  الاموٍس والاًم

.جضوٍش أو  . ًدٍش 18.1.1 ُٚ أو جدٍشٚ معدىذ أـلي أو اظخخذام معدىذ مضوس أو مدٗش  جٍض

 : إطاءة اطخخدام اإلاىصب18:2

 .. ال ًجىص ئظاءة اظخٕال٥ اإلاىفب بأي ؼ٣ل ، وال ظُما لالظخٙادة لخدُٝٞ أَذاٗ أو م٣اظب خاـت18.2.1

 :اإلاشازهت في أوشطت اإلاساهىت أو اإلالامسة أو أوشطت مماثلت: 18:3

ْ حاةضة راث ُٜمت هٝذًت. 18.3.1 ان ِلى خفت مً ُٜمت هٝذًت أو جٜى الُت " حّني أي َس بدفى٥ خذر  مشجبىت اإلاشاَىاث الٍش

الُت مّحن لُه لمً معابٝت ٍس حر مإ٠ذ الىدُجت، ِو ًدٍش ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت اإلاؽاس٠ت ظىاء بفىسة مباؼشة ٔو

اض ي  ِامت اإلاٝامشة أو الُاهفِب أو أي أخذار أو مّامالث ممازلت جخّلٞ  حر مباؼشة في أِما٥ اإلاشاَىت أو أو ٔ أو  باليؽاه الٍش

الُت الٙلعىُيُت مدلُا أو خاسحُاراث ـلاإلاعابٝاث و/أو أي أوؽىت   .ت بالخش٠ت الٍش

مباؼشة )مً خال٥ أو  . ًمىْ ِلى ألاشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت مً أن ج٣ىن له أًت مفالح، ظىاء بفىسة مباؼشة أو ٔحر18.3.2

ان أو  باالؼتراٟ مْ أوشاٗ زالثت(، في ال٢ُاهاث أو الؽش١اث أو اإلاىٍماث، وما ئلى رل٤، والتي جشوج أو جخىظي أو جشجب أو جٝىم بالَش

اث ومىا٘عاث  الت الٙلعىُيُتاإلاٝامشة أو الُاهفِب أو ما ؼابه رل٤ مً أخذار أو مّامالث مشجبىت بمباٍس . وحؽمل جل٤ الٍش

 .فالح الخفى٥ ِلى أي محزة مم٢ىت لالشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ اإلاذوهت أهٙعهم و/أو الاوشاٗ راث الفلتاإلا

 آخش لهزٍ اإلاذوهت، 18.3.3
ً
ىت أال ٌؽ٣ل العلٟى ري الفلت اهتها١ا  ًذسج أي مبلٖ ًخم جلُٝه دون .وباإللا٘ت للّٝىبت اإلاعخدٝت،. ؼٍش

 خعاب الٕشامت.معٓى ٜاهىوي الى حاهب 
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 ٍاثباز اإلا:السشىة والفظاد، واخخالض ألامىاٌ وإطاءة اطخخدامها، والخالعب ب 19اإلاادة 

 السشىة والفظاد : 19.1

ذ أو جلٝي أو ولب أو الخماط أي أمىا٥ شخفُت أو 19.1.1 . ال ًجىص لألشخاؿ اإلالضمحن بهزٍ الالةدت ٜبى٥ أو مىذ أو ِشك أو الِى

ٙاً بها مً أي الخٙاً ِلى ِمل أو أي محزة أخشي ٔحر مؽشوِت أو الاخخٔحر معخدٝت أو أي محزاث أخشي بهذٗ الخفى٥ أو 

الُت الٙلعىُيُت زٍ ألاّ٘ا٥ مدٍىسة بفٗش الىٍش ِما ئرا ١اهذ جىٙز شخق داخل أو خاسج أي مً  َُئاث الخش٠ت الٍش . َو

لى وحه الخفىؿ ِلى ألاشخاؿ اإلالضمىن بهزٍ  بفىسة مباؼشة أو ٔحر مباؼشة مً خال٥ أوشاٗ زالثت أو باالؼتراٟ مّها. ِو

ذ، أو جلٝي، أو ولب أو الخماط أي أمىا٥ أو مضاًا أخشي شخفُت أو ٔحر معخدٝت  الالةدت ِذم ٜبى٥، أو جٝذًم، أو ِشك أو ِو

خّاسك مْ واحباتهم أو ًذخل في هىاٛ   .الؽ٤ بزل٤لخىُٙز أو ئٔٙا٥ ِمل ًخفل بأوؽىتهم الشظمُت ٍو

 ه أو ظلٟى ٜذ ًإدي ئلى الٍهىس  أو الاؼدباٍ لخذور اهتهاٟ لهزٍ اإلاادة..  ًجب الامخىاُ  ًِ أي وؽا19.1.2

 اإلاىازد  إطاءة اطخخدام أو اطخؼالٌ : 19:2

الُت الٙلعىُيُت ًجب . 19.2.1 اخترام اإلابادب الّاإلاُت ألاظاظُت للخ٢م الشؼُذ للخش٠ت ألاوإلابُت ِلى ١ا٘ت م٣ىهاث الخش٠ت الٍش

الُت، وخاـ  .لؽٙاُ٘ت واإلاعإولُت واإلاعاءلتالخى٠مت وات والٍش

، ظىاء َُئت ِمى جابّتو أ الهُئت اإلاىخمحن لهاال ًجىص لألشخاؿ اإلالتزمحن  بهزا الالةدت ئظاءة اظخٕال٥ أمىا٥  وممخل٣اث  .  19.2.2

لألٔشاك والاَذاٗ ٍجب اظخخذام اإلاىاسد ألاوإلابُت و  مً خال٥ أوشاٗ زالثت أو باالؼتراٟ مّها.و بؽ٣ل مباؼش أو ٔحر مباؼش، 

الُت ٘ٝي.  الٍش

ماء..الخ( في  جب حسجُل دخل وهٙٝاث اس١ان الخش٠ت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت. 19.2.3ً ) اللجىت ألاوإلابُت، الاجداداث، الهُئاث ألِا

ا إلا ًٝ ابت مً الجهاث اإلاٙىلت، بادب املخاظبت اإلاٝبىلت ِمىًماخعاباتها الشظمُت ٘و ٝىم مذٜٞ خعا، وان جخمْ للٜش باث معخٝل ٍو

 .بٙدق َزٍ الخعاباث

الُت. 19.2.4 م مً الذاِمحن في ئداسة اإلاىٍماث الٍش حَر اة والؽش١اء ٔو باظخثىاء ما جمىده  ٜشاساتها اظخٝاللُت و  ًجب أال ًخذخل الِش

ّت  وفي ئواس الخٝٛى والالتزاماث اإلاخبادلت وبما ال ًخّاسك واإلاُثا  .ٛ ألاوإلابي لهم الاجٙاُٜاث الٝاهىهُت أو الّٝىد اإلاٜى

  ًإدي ئلى ئلٍهىس أو الاؼدباٍ في خذور اهتهاٟ لهزٍ اإلاادة.ظلٟى  /بهزٍ الالةدت ًِ أي وؽاه ًمخىْ ألاشخاؿ اإلالضمحن . 19.2.5

و٠زل٤ ُ٘ما ًخّلٞ بمذي أَمُت ومٝذاس  اإلاىفب الزي ٌؽٕله الصخق املخالٚ، إلاعخىي جبّا اإلاعخدٝت تزاًذ الّٝىبت ج .19.2.6

 اإلاحزة التي خفل ِليها.

اطُت19:3 اث أو أي مً اإلاظابلاث الٍس  : الخالعب بيخابج اإلاباٍز

الُت  . 19.3.1 الُحن، ٍوجلتزم حمُْ ألاوشاٗ الٍش الُت وهٍا٘ت سجل الٍش دٍش ِلى بمداسبت الٕؾ وخماًت ظالمت اإلاعابٝاث الٍش

الُت )الٙشدًت أو الجماُِت(شخاؿ اإلالتزمحن بهزٍ الالةدت اإلاؽاس٠ت في الخالِب حمُْ ألا اث ومعابٝاث أي مً ألالّاب الٍش  بمباٍس
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الُت الٙلعىُيُت أي ِلى الىدُجت أو أو الخُٕحر ٔحر اإلاؽشوُ ِلى الخأزحر مداولت  ّشَّٗ َزا الخالِب بأههوَم  .اإلاشجبىت بالخش٠ت الٍش

ٞ، اإلاذسب، ؤلاداسة، ...الخ( و  أو اإلاىا٘عت ليؽاه مً اس١ان احاهب آخش  لى ظبُل اإلاثا٥ ال الخفش)الالِب،الخ٢م، الٍٙش بؽ٣ل ِو

ٕن الىٍش ِما ئرا ١ان العلٟى ًشج٢ب لخدُٝٞ م٣اظب مالُت ، أو وب، َما٥ّ٘ل أو ئاملخاولت أو مً خال٥ و ، مباؼش مباؼش أو 

لى وحه ال الُت أو أي ٔشك آخش. ِو ذ أو  ًجىص لألشخاؿ اإلالتزمحن بهزٍ ، الخفىؿمحزة ٍس الالةدت ٜبى٥ أو جٝذًم أو ِشك أو ِو

اث ومعابٝاث خشي ، هُابت ًِ هٙعه أو وٗش زالثجلٝي أي م٣ا٘أة مالُت أو أي محزة أ أي مً ألالّاب ، ُ٘ما ًخّلٞ بالخالِب بمباٍس

حر ألاوإلابُت الٙلعىُيُت الُت ألاوإلابُت ٔو  وهخاةجها الخُُٝٝت. الٍش

الٙىس بأي ههج  أو لجىت ألاخالُٜاث ِلى اللجىت ألاوإلابُت، او الاجداد اإلاّني،. ًجب ِلى ألاشخاؿ اإلالتزمحن بهزٍ الالةدت ئبآل 19.3.2

الُت/ أو اإلاّلىماث اإلاخّلٝت باخخما٥ الخالِب بمباساة أو مىا٘عت ًخّلٞ باألوؽىت و  بؽ٣ل مباؼش او ٔحر مباؼش. ٍس

الُت الٙلعىُيُت١ا٘ت ألاوشاٗ اإلا٣ىهت  .19.3.4 حر ألاوإلابُت( ملضمت باخترام  للخش٠ت الٍش الٝاهىن الّالمي إلا٣ا٘دت والتزام )ألاوإلابُت ٔو

اث واإلاعابٝاث الشظمُت والىدًت.  اهىن الخش٠ت ألاوإلابُت بؽأن الخالِب بيخاةج اإلاباٍس  اإلايؽىاث، ٜو

 : الارشُحاث وهصاهت الاهخخاباث 20اإلاادة 

الُتالخش٠ت أوشاٗ ًجب ِلى  .1 الهُئت اخترام هضاَت أي ِملُت جشؼُذ او اهخخاب جبذأَا الٙلعىُيُت و١ا٘ت َُئاتهم  الٍش

ت للجمُْ وججىب أي خىش للخأزحر بالىخاةج أو ـشاُ اإلافالحاإلاّىُت ا مدعاٍو ـً ش ا ٘و
ً
 ، وبما ًدُذ ٌشو٘

 جماًما إلابادب وأخ٣ام اإلا .2
ً

ُثاٛ ألاوإلابي ومذوهت ألاخالٛ الخاـت ًجب أن ٣ًىن ظلٟى حمُْ َزٍ ال٢ُاهاث وألاشخاؿ ممخثال

 .باللجىت ألاوإلابُت الذولُت والٙلعىُيُت

جخار حمُْ الخذابحر اإلاّٝىلت لممان مُْ ال٢ُاهاث وألاشخاؿ اإلاّىُحن الاللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت معإولت ًِ ئبآل ح .3

 .هضاَت الّملُاث الاهخخابُت للهُئاث الخابّتاإلاباديء وخماًت اخترام َزٍ 

الُت اإلاّىُت ال ًجىص لألوشاٗ ألاوإلابُت  .4 أو أن جىلب أو جٝبل بؽ٣ل مباؼش أو ٔحر مباؼش أي ؼ٣ل مً أؼ٣ا٥ اإلاضاًا والٍش

 .مً ِملُت الترؼُذ أو الخىاس اإلاّنيالّىاةذ 

ًٞجب اخترام مبذأ الخُاد مً ٜبل حمُْ ألاوشاٗ ألاوإلابُت، بما في رل٤  .5 اة وحهاث الدعٍى ٢ت الِش ، ًجب الٕاًتولهزٍ ، الؽٍش

ت)ِلى أِماء اللجىت ألاوإلابُت بالفٙت  خباٍس الامخىاُ ًِ التروٍج او ئـذاس أي ئِالن ًٍهش الخدحز أو الذِم  (الصخفُت أو الِا

 ألي شخق او ٠ُان لذ آخش،

و بهذٗ الخفى٥ ِلى دِم مالي أ اظدثماس أو اظخٕال٥ الخٞ الاهخخابيًجب ِلى حمُْ ال٢ُاهاث وألاشخاؿ الامخىاُ ًِ  .6

 .الٙلعىُيُت و٠زل٤ اللجىت الذولُتال ًخىا٘ٞ مْ الٝىاِذ التي ولّتها اللجىت ألاوإلابُت  أو بأي ؼ٣لظُاس ي أو أي دِم آخش، 

ه للخىاس وبما ٘يهم اإلاششخحن اإلاّىُت بالّملُت الاهخخابُت ألاوشاٗ ١ا٘ت ًجب ِلى  .7  اخترام "ٜىاِذ العلٟى ألاخالقي والجًز

 وبما ٌعدىذ لٝىاِذ ألاهٍمت واللىاةذ الٝاهىهُت راث الفلت.، في أي ؼأن ١انووالخٙاوك 

اث .8  .جلتزم ئداسة اللجىت ألاوإلابُت بىاحب الخُاد الفاسم في حمُْ ألاٜو

 .وجىبُٞ الىٍام بؽ٣ل ـاسم ِلى مدخىي مهمتهموالّملُت الاهخخابُت ًخّحن ِلى أِماء ؤلاداسة ٜفش ِالٜاتهم مْ اإلاششخحن  .9
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ثالثالباب ال  

الاماماتهالجىت الاخالق و  حشىُل   

 : الدشىُل                                             21اإلاادة 

 ٝماةُت  اإلاعخٝلت في اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت،اللجىت الاخالٛ هي أخذ الهُئاث   21.1

 وبما ال ًٝل ًِ الزي ًبالّذد  ةِغ وأِماء لجىت ألاخالٛ،س بتز٠ُت ألاوإلابُت باللجىت  مجلغ الاداسةٝىم ً 21.2
ً
خمعت شاٍ مىاظبا

بما ٘يهم اإلاششح ِليها مً الهُئت الّامت، فادٜت مً بُنهم امشأة ِلى ألاٜل، وإلاذة أسبْ ظىىاث، ِلى أن جخم اإلاأِماء )ِذد مٙشد( 

م٢ً ٠زل٤ حؽ٢ُلها ِبر ِملُت الاهخخاب اإلاباؼش مً الهُئت الّامت.إلاىفب الشةِغ وهاةبحن   ، ٍو

ُتأن  أو أي منهم  الشةِغ وهاةبُهب ٙملً  21.3 الث الخٜٝى اض يروي الخبرة  أن ٣ًىهىا مًو  ٣ًىهىا مً روي اإلاَإ   .باملجا٥ الٍش

ش ـًجب   21.4 ماء ب٣ا٘تٙاث الخُاد والجزاَت والخبرة ج٘ى ماء ُّت أل ألي مً أِماء اللجىت الخب ، وال ًجىص الِا ي مً الهُئاث ألِا

ُئت خ٣ىمُت ألاوإلابُت أو الهُئاث الللجىت  الُت َو الت و٠زل٤ املخ٢مت الٍش  ٣ا٘دت اإلايؽىاث.مراث الّالٜت بالٍش

ا بؽ٣ل ١املا مٝشس . ٣ًلٚ مجلغ ؤلاداسة 21.5 ذ لمً اللجىت للجىت والزي ًجب أن ٣ًىن مخٙٔش ٝىم ولِغ له خٞ بالخفٍى ، ٍو

ت والاجفا٥ والخىاـل مً خال٥ م٢خب اللجىت الخاؿ وباؼشاٗ سةِغ اللجىت. ت والخدمٍش ما٥ ؤلاداٍس  بمخابّت ١ا٘ت الِا

خٞ الٝشاس بخ٣لُٚ بذًل باإلاىاـٙاث اإلاىلىبت ألي ِمى الاخالٛ وبترؼُذ مً سةِغ لجىت ( الاداسةللهُئت الخىُٙزًت )مجلغ  21.6

ِلى ان ًخم ِشك رل٤ للمىا٘ٝت في او٥ حمُّت ِمىمُت ٜادمت، وبما ال ًخّاسك وأخ٣ام الىٍام  ،لجىت الاخالٛأِماء ؼاِش مً 

 .للجىت ألاوإلابُتالاظاس ي 

 : الاحخماعاث                                                            22اإلاادة 

 .مً بُنهم وبؽشه جىاحذ الشةِغ او هاةبه( ِلى الاٜل 3)حّخبر احخماِاث اللجىت ٜاهىهُت بدمىس ألبُت اِمائها . 1

ماء الى الاحخماُ ١لما دِذ الخاحت لزل٤.مٝشس اللجىت ٝىم . 2ً  بىاًء ِلى ولب الشةِغ، بذِىة الِا

ً مدالش الجلعاث   .3 ت وجذٍو ما٥ الاداٍس  .ًِ اللجىتالتي جفذس ومخابّت جىُٙز الٝشاساث ًخىلى مٝشس اللجىت معإولُت الِا

جب الاخخٙاً بالٝشاساث الفادسة واإلالٙاث راث الفلت إلاذة ِؽش ظىىاث ِلى الاٜل. .4  ًخىلى مٝشس اللجىت خَٙ الاوساٛ، ٍو

ذ سظمي مً الشةِغ.5 ت وال ًجىص الا٘ماء بها الخذ دون جفٍش  . ج٢دعب احخماِاث ومذاوالث اللجىت ـٙت العٍش

 السبِع صالحُاث :  23اإلاادة 

فذس الٝشاساث املخى٥  . 1 ؼأن الٝماًا اإلاّشولت ِليها ما لم ًٝخط ي رل٤ مفادٜت مجلغ ئجخارَا في  للجىتًذًش الاحخماِاث ٍو

 ئداسة اللجىت ألاوإلابُت وو٘ٝا لفالخُاث ئـذاس الٝشاس هٍامُا.

  .ظىا برألا٠ًذًش الجلعت الّمى  وارا حُٕب الشةِغ وهاةبُه ،أخذ هىابهفي خا٥ حُٕب الشةِغ ًِ الخمىس، ًدل مدله  .2

 الاطخلاللُت                                                               الامام :  24اإلاادة 

ٝا لفالخُاتها و ٜشاساتها  لجىت الاخالٛجفذس  .1 ُاتها ٘و ت، وجـى ٝا الخ٣ام اللىاةذ العاٍس  باظخٝاللُت ١املت ٘و

ماءًدٍش ِلى أي ِمى مً اِماء الهُئاث الاخشي الخابّت  .2  في حجشة الاحخماُ  اأن ًبٝى  للجىت ألاوإلابُت او الهُئاث الِا



19 | P a g e  
 

 .بزل٤ـشاخت اللجىت الا ئرا ظمدذ له  اللجىتأزىاء مذاوالث 

 .جام ومً الجمُْ بالتزاماللجىت وأي مً الهُئاث الٝماةُت املخىلت ًجب اخترام وجىُٙز ٜشاساث   .3

 : عدم إشدواحُت العظىٍت25إلاادة ا

ماء ال ًجىص  .1 ذ أِماء في أي مً َُئاث ال لجىت الاخالٛاِل الذاةمت أو مً  ااو لجانه لجىت الاوإلابُتان ٣ًىهىا بزاث الٜى

ماء أو جابعي  ماء باالجداداث الىوىُت.لجانئداساث الاجداداث ألِا   ها أو ألاهذًت ألِا

 : الحُادًت                                                               26اإلاادة 

اإلاؽاس٠ت في أي احخماُ مخّلٞ  لجىت الاخالٛ ٠ما ١ا٘ت أِماء الهُئاث الٝماةُت في اللجىت الاوإلابُتًدٍش ِلى اِماء  .1

زا ًىىبٞ ِلى الخاالث آلاجُت ِلى ظبُل اإلاثا٥ ال الخفش: )ئرا ١ان   خى٥ خُادتهم َو
ً
بمعألت مً اإلام٢ً أن جثحر ؼ٣ى١ا

 ألخذ  .اإلاعألت أوشاٗشبىه ِالٜت بأي مً الّمى اإلاّني له مفلخت مباؼشة في هخاةج َزٍ اإلاعألت.ئرا ١اهذ ج
ً
با ئرا ١ان ٍٜش

 ٘يها في ٌشوٗ مٕاًشة(.الاوش 
ً
 اٗ ختى الذسحت الشابّت.ئرا ١ان ٜذ ظبٞ له الخّامل مْ الٝمُت او ابذي سأًا

2. .
ً
مىن اإلاؽاس٠ت في الاحخماُ الي ظبب مً الاظباب اإلاز١ىسة أِالٍ ًجب ِليهم ئخىاس الشةِغ ٘ىسا ماء الزًً ً٘ش  الِا

 ن أٌّخٝذو باللجىت لألوشاٗ روي الّالٜت ان ٌّترلىا ِلى ِمى  .3
ً
بل البذ بالٝمُت. هه مً اإلام٢ً ان ٣ًىن مخدحزا  ٜو

 ، ما لم ج٢ً بدٝه شخفُا وبالخالي ٣ًىن الٝشاس ملجلغ ئداسة اللجىت ألاوإلابُت.الشةِغ َى الزي ًبذ في ئدِاءاث الخدحز .4

ُت وباولت. .5  الاحشاءاث التي ؼاٟس ٘يها الصخق الزي أمش الشةِغ بّذم مؽاس٠خه حّخبر أل

ت                                                27اإلاادة   : الظٍس

ت ١ل اإلاّلىماث لجىت الاخالٛ و١ا٘ت أِماء ًجب ان ًممً اِماء  .1 ش أو الهُئاث الٝماةُت املخاٍ٘ت ِلى ظٍش أو الخٝاٍس

ت و  اتْالتي أجُذ لهم الاواُل ِليها أزىاء أداء واحبهم، مثل الخبلُٕاث العٍش والٝشاساث  ،ذاوالثالٝمُت، مممىن اإلا )ٜو

 الامش ٔحر رل٤ ٜاهىهُا، وال ًماس واًِ بىّىه وال ؼاَذ بؽهادجه. ًٝخط ي، ما لم (اإلاخخزة

 ممامحن الٝشاساث التي ًجىص ئِالنها للّمىم هي جل٤ التي ًخم جبلُٕها لالوشاٗ روي الّالٜت. .2
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سابعالباب ال  

 واخخصاصاتها آلُت عمل لجىت ألاخالق

 لجىت ألاخالق ،                                                                       اصاثخخصاص: ا 28اإلاادة 

للبذ ب٣ا٘ت الٝماًا املخالت لها بؽأن اهتها١اث الةدت الاخالٛ ألاوإلابُت باجخار الاحشاءاث للجىت ألاوإلابُت جخخق لجىت الاخالٛ  .1

ٝا إلاا حاء في ا الٙلعىُيُت ا، لباب ألاو٥، ه٘و ا، وشخـى الّٝىباث ، وئـذاس (4-2وصماها( واإلاىاد)ىاٛ  جىبُٞ الالةدت،)مىلِى

ٝا اإلاىضخت  الُت ٜىاِذَا ؤلالضامُت  الىاسدة ومً باخترامها ، بدٞ أي مً اإلالضمحن (5)ملالةدت٘و ١ا٘ت م٣ىهاث الخش٠ت الٍش

اسج٣اب أو ئٔٙا٥، وظىاء اسج٢بذ اولت، أو مد٢ًً رل٤ مً ـالخُاث َُئت أخشي، ظىاء أ١اهذ أّ٘ا٥ لم وما  الٙلعىُيُت، 

 
ً
٤ أو مدشك ِمذا ذ بفٙت أـُل أو ؼٍش ، وما ئرا ١اهذ ألاوشاٗ ٜذ جف٘ش

ً
 .أو  ئَماال

اث واملخالٙاث الخاـلتجخخق لجىت ألاخالٛ بالخدُٝٞ والٙفل في حم .2 اإلالصمت كىاعد الظلىن الاخالقي  بدٞ ،ُْ الخف٘ش

ٝا إلخخفاـها وال ًْٝ لمً ـالخُاث َُئت أخشي، وبالزاث ُ٘ما ًشجبي باملخالٙاث  في هره واإلابِىت الالةدت وما ًدا٥ اليها ٘و

ىاهحن واهٍمت  الُت الٙلعىُيُت التي جٝتٗر بدٞ ُٜم واخالُٜاث ٜو  خاسج مُذان اللّب، ألالّاب الٍش

 ، جٝذًم الاظدؽاساث ملجلغ ئداسة اللجىت ألاوإلابُت ولشةِغ مجلغ ؤلاداسة .3

 ٝىاِذ الاخالٛ والعلٟى ألاوإلابي، بالخثُٝٚ بالالةدت و  .4

 اٜتراح الخّذًالث ِلى الالةدت لجهت اإلا٢خب الخىُٙزي. .5

اهىهُت اإلاششخحن ألي مً م .6 ماء.٘دق مذي أخُٝت ٜو  ىاـب اللجىت ألاوإلابُت وألي مً الهُئا ث ألاخشي ألِا

ت ب٣ل الاخىا٥ ُ٘ما ًشجبي باالخذار أو أي َُئت ًخىلها مجلغ ئداسة اللجىت ألاوإلابُت جبٝى الفالخُت للجىت الاهمباه  .7 مدٌٙى

 الهُئاث ألاخشي ـاخبت الفالخُت الىٍامُت. ، أوالاخالٛال جْٝ لمً ـالخُاث لجىت املخالت لها و راث الفلت 

 صالحُت إًلاع العلىباث: 29اإلاادة 

 : ىت ألاخالٛ معئىلت بؽ٣ل سةِس ي ًِج٣ىن لج

ٝا باث اإلاشجبىت بفالخُت َُئت أخشي ، باظخثىاء الّٝى َزا الالةدت( مً 5)مالّٝىباث ِلى املخالٙاث الىاسدة في  اـذاس .1 ٘و

ُت باًٝاِها الهُئت الّامت  وأ ،مجلغ ئداسة اللجىت ألاوإلابُتللىٍام ممثلت ب  :وأبشصَاللجىت ألاوإلابُت، وللجىت خٞ الخـى

ذ ( أ تراٗ اإلاٜإ  .مً َُئت ِمى سخب الِا

 )لهُئت ِمى(.حجب الخٝٛى والامخُاصاث اإلامىىخت  ( ب

 .دًىاس اسدوي 2000الٕشامت ٘ٛى خذ  ( ث

تراٗ بؽ٣ل داةم ( ر  )للصخق الىبُعي أو َُئت ِمى( . الٙفل / أو سخب الِا

 ًٝاٗ ًِ مماسظت اليؽاه ال٠ثر مً ظىيخحن.الا  ( ج

 هُض الخفاهت والاخالت للٝماء. ( ح

ختئـذاس الٝشاساث اإلاخّلٝت . 2  ،في خذود الفالخُاث الىٍامُت بالخذابحر اإلاٜإ

 مْ حعامت  وبؽ٣ل جىاظبي ( 20-13الخاـلت إلاا حاء باإلاىاد) ِلى املخالٙاث )ؤلاًٝاٗ والٕشامت اإلاالُت(ِٝىباث ٘شك للجىت  . 3
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شامت )املخالٙت  ذ ًِ ؤلاًٝاٗ لعيخحن بدذ أٜص ى، ٔو  ( دًىاس بدذ أٜص ى أًما.2000وبما ال ًٍض

 بؽ٣ل مماِٚ. ٘للجىت خٞ ٘شك الّٝىبت اإلاعخدٝت ، هذ املخالٙت لمً هىاٛ الخ٢شاس١ا ئرا -

 .ولمً خذود الفالخُتمثل دْ٘ ٔشامت  ئـذاس ِٝىباث ئلاُ٘ت، و دمج أ٠ثر مً ِٝىبت. 4

 حاهب الٕشامت.الُّيُت والتي زبذ ِلى املخالٚ ا٠دعابها ولخعاب اللجىت ألاوإلابُت، الى اإلاالُت أو اإلاىّٙت ُٜمت ٘شك اسحاُ  .5

 الاداسة.أخشي ٜذ جشد في ظُاٛ الالةدت او ًخم ج٣لُٚ اللجىت بها مً ٜبل مجلغ  ـالخُاثأًت ا. 5

  :30اإلاادة 
 
  اخخصاص السبِع عىدما ًحىم مىفسدا

:وحّزس اوّٝاد اللجىت بفٙت ٜاهىهُت وفي خا٥ المشوسة الٝفىي لشةِغ لجىت ألاخالٛ 
ً
 ئـذاس الٝشاساث آلاجُت مىٙشدا

 .الى ظىتالخ٢م باًٝاٗ شخق إلاذة جفل  . 1

 ( دًىاس.1000الخ٢م بٕشامت جفل الى ) . 2

ُت ب . 3 ْ الىلبالخـى  لخّمُم الّٝىبت ِلى معخىي الّالم. ملجلغ ؤلاداسة ٘ش

ترالاث بدٞ أِماء اللجىت.. 4  البذ في الجزاِاث الىاؼئت ًِ الِا

خت.. 5  ئِالن حّذًل وئلٕاء الخذابحر اإلاٜإ

.(30)  ادةلجىت الاخالٛ ٘ال ًجىص للشةِغ ئـذاس الٝشاساث الىاسدة في اإلا.  في خا٥ اوّٝاد احخماُ 6
ً
 مىٙشدا

 .م جم٢ً الشةِغ مً مخابّت ٜمُت ماًىىب ِىه هاةب الشةِغ وبخ٣لُٚ مىه وبزاث الفالخُاث خا٥ ِذ. 7

 : اخخصاص لجىت الاخالق: 31اإلاادة 

والزي  لالةدت الاخالٛ الاوإلابُتالعلٟى املخالٚ الؽ٣اوي اإلاخّلٝت بالاخخفاؿ الخفشي للخدُٝٞ في لجىت ألاخالُٜاث  ل٤جمخ

ً(  ألاشخاؿًفذس ًِ أي مً  خباٍس ُاث بالخ٢م ِليهم اإلالت )الىبُُّحن أو الِا ْ الخـى زمحن بهزٍ الالةدت والخ٢م ِليهم أو ٘س

 ي الخاالث الخالُت:فًت  الٝاهىهُت ِلى الخش٠ت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت وـاخبت الىال وباِخباس اللجىت ألاوإلابُت  الاداسةملجلغ 

ُٙت ما ؛اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت أو  فيج٣لُٙه أو حُِّىه . اسج٢بها ٘شد جم اهخخابه أو 1   إلاماسظت ٌو

ت والذولُت، والتزام والّاملحن ٘يهااللجىت ألاوإلابُت اإلاخّلٝت ب . جخّلٞ مباؼشة بالىاحباث أو اإلاعإولُاث2 أو جابعي اتها الىوىُت والٝاٍس

ماء  الُت الٙلعىُنيالاجداداث ألِا م جابّحن للخش٠ت الٍش حر أوإلابُت(  باِخباَس  ؛ )أوإلابُت ٔو

ماء باللجىت ألاوإلابُت..ااو الخّامل واإلاّاملت اإلاالُت مّه اللجىت الاوإلابُتجخّلٞ باظخخذام أمىا٥ ا .3  و٠زل٤ الهُئاث ألِا

٣ىن له ازش مباؼش ِلى أي . 4 الُت مشخق لها ِمى أو  اجدادِىذما ًشجبي َزا العلٟى ٍو وال  هاد جابْ الجداد ِمى أو َُئت ٍس

ا بؽ٣ل مباؼش 
ً
الخدٝٞ مً ُٜام ، ًدٞ للجىت ألاخالُٜاث ٘ٝي بمإظعت اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت ٣ًىن َزا العلٟى مشجبى

ذالت ئحشاءاتها مً ِذمه والخ٢م  الهُئت اإلاّىُت بىاحباتها اإلالضمت خا٥ ِذم الُٝام بزل٤ مً ٜبل في ، وِلى صخت ئحشاءاتها ِو

ذم اجخار الٝاهىهُت  الجهاث) ذ املخذد، ِو ْ أن ًخم الخدُٝٞ ٘يها والخ٢م ِليها في الٜى اإلاشحُّت( إلاشج٢ب املخالٙت  أو ال ًخٜى

ذ الزي أـبدذ ُ٘ه و اإلاإظعت وفي ٔمىن ىىٝت أئحشاءاث مىاظبت ِلى اإلاعخىي الىوني و/ أو معخىي اإلا ؼهش اِخباًسا مً الٜى

 .اإلاىاظب بؽأنها  الخ٢م ئـذاس و  للجىت ألاخالُٜاث الخدُٝٞ في املخالٙت اإلاثبخه جلٝاةُا  ، ًدٞاإلاعألت مّشو٘ت للجىت ألاخالُٜاث

لٝىاِذ العلٟى ألاخالقي لتزام والامخثا٥ ا في مجا٥ اإلاشاٜبت والخثبذ مً جدُٝٞ الاجماسط لجىت الاخالٛ ١امل الفالخُاث أًم. 5

الُت الٙلعىُيُت ِلى معخىي دوالىاسدة في َزٍ الالةدت مً ٜبل ١ا٘ت م٣ىهاث الخش٠ت ا  ولت ٘لعىحن وفي الؽخاث.لٍش

 ملجلغ ئداسة ألاوإلابُت باِالن الّٝىباث الفادسة مدلُا والابآل بها ِلى اإلاعخىي الٝاسي والذولي.. للجىت أن جىص ي 6
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                            كىاعد والُاث الخحلُم والحىم الاطاطُت: 32اإلاادة 

جلتزم لجىت الاخالُٜاث باجباُ اإلاّاًحر الذولُت لخدذًذ املخالٙاث اإلايعىبت ألي شخق ًيخمي   واللساز.الخحلُم إحساءاث أ(: 

ٝا ألٜص ى الُت الٙلعىُيُت، وجٝىم بالخدُٝٞ في الاهتهاٟ ٘و مّاًحر الّذالت والجزاَت وو٘ٝا لٝىاِذ ؤلاحشاءاث  للخش٠ت الٍش

لى الىدى الخالي: الٝاهىهُت،  ِو

 البُاهاث اإلاخّلٝت بىحىد خٛش بؽ٣ل مىلىعي مً ٜبل سةِغ اللجىت أوال،ًجب دساظت الؽ٣ىي أو  .1

 لهزٍ الال الَُاخه اإلاشحُّت( و  واخىاس)اإلاتهم( )ًجب ئبآل اإلاؽتٟر    .2
ً
م أهه اسج٢ب اهتها١ا ِض ًم  والاؼّاس باالهتها١اث ةدتزي 

ىمت التي اسج٢بذ، ، وبالخالي ولبه للخدُٝٞ أو مىالبت َُاخه اإلاشحُّت بالخدُٝٞ وئبآل لجىت الاخالُٜاث لالوإلابُت بالىدُجت اإلاِض

ٝا إلاا ًشاٍ مىاظ خم الاجفا٥ والابآل بىلب مً سةِغ اللجىت ِبر مٝشس اللجىت أو ألاماهت الّامت للجىت ألاوإلابُت ٘و  با.ٍو

ال ًجىص اـذاس أي حضاءاث بدٞ الصخق ما لم ٌعبٝها جدُٝٞ سظمي ِلى الصخق اإلاّني الخّاون بؽ٣ل ١امل مْ اللجىت، و   .3

ىمت و/أو خاالث الخٝفحر، وهىاٛ الّٝىباث املخخملت، والاظخماُ له أو إلاى١ل  ًجشي مّه، واوالِه ِلى جٙاـُل ألاّ٘ا٥ اإلاِض

 املخا٠مت بؽ٣ل ِاد٥.، واحشاء أو جٝذًم د٘اُ خىي ِىه

ن أو اظدى٣اٗ الصخق اإلاّني اإلاثى٥ أما اللجىت، ٘ان لها الخٞ باالظخمشاس باحشاءاتها دون الاظخماُ له.  .4   في خالت ٘س

٣ىن مُّاس ؤلازباث في حمُْ اإلاعاةل اإلاىفىؿ ِليها َى  .5 ُى املخالٙت، ٍو جخدمل لجىت الاخالٛ أو الهُئت اإلاذُِت ِبء ئزباث ٜو

 أهه ِلى أظاط سجخان ألادلت.جىاصن الاخخم
ً
ى مُّاس ٌّني لمىا  االث، َو

ذم الا ًج .6 ت بذٜت ِو بأي بُاهاث أو مّلىماث جخّلٞ بالخدُٝٝاث، باظخثىاء ما ًجىص أن ًخم جبادله مْ ٘ؽاء ب اخترام العٍش

ذ مً البُاهاث والخىلُداث.الهُئاث وال٢ُاهاث اإلاّىُت ِلى ٜاِذة الخاحت    الى مٍض

شا ِذم ال٢ؽٚ ًِ َى  .7 ا، ٍت الصخق الزي ًٝذم جٍٝش تظٍش جب جِعحر ؤلابآل ًِ البُاهاث دون ال٢ؽٚ ًِ الهٍى  .ٍو

ا٠ثر مما وسد في الالةدت  وفي خالت ئٜخىاُ اللجىت بٕالبُت أِمائها بىحىد اهتهاٟ لالةدت الاخالٛ ٘ان لها ظلىت اـذاس ئحشاء أ .8

 )ؤلاهزاس بالخذ ألادوى، باالًٝاٗ مذي الخُاة بالخذ الاٜص ى(.وما بحن وبما ًدىاظب مْ املخالٙت وحعامتها.

خباس حمُْ الٍشوٗ اإلاؽذدة واملخٙٙت، وجّٙفل أزش َزٍ ت الىاحبت الخىبُٞ، جأخز اللجىت ِىذ جدذًذ الّٝىباث اإلاىاظب .9 في الِا

 .الٍشوٗ ِلى الّٝىبت النهاةُت في الٝشاس الخىي

مت مً ٜبل ًم٢ً أن ًٝلل معخىي الخّاون واإلاعاِذة  .10 ال٢بحرة التي ًٝذمها املخالٚ والتي جإدي ئلى ا٠دؽاٗ أو ئوؽاء حٍش

 .بمىحب َزا الٝاهىن ِلُه جىبٞ التي ّٝىبت ، حجم المؽاٟس آخش

شظل أو ٌعلم ل٣ا٘ت الجهاث اإلاّىُت. ذس الٝشاس ًجب أن ًف .11  بؽ٣ل خىي ومعبب وواضح ومدذد اإلاىاُِذ، ٍو

 :حق االستئنبف( ة

تراٗ والا مْ مشاِاة خٞ . 1  لهزٍ الالةدت والٝاهىن مً ٜبل ١ا٘ت اإلاّىُحن. معدىذألي ٜشاس  مخثا٥الاظخاىاٗ، ُ٘جب ان ًخم الِا

 ٣ًىن ٜشاس لجىت الاخالٛ نهاتي ِلى معخىي َُئاث الخٝاض ي باللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت.. 2

اض ي٘ٝي ًدٞ إلاً ـذس بدٝه ٜشاس أو ئحشاء جأدًبي أن ٌعخأهٚ الٝشاس او الاحشاء . 3  خال٥  لذي الهُئت الىوىُت للخد٢ُم الٍش

الُت، ٠ما له أن ٌعخأهٚ بّذ ٜشاس املخ٢مت ٘ٝا لإلحشاءاث الىٍامُت املخذدة اإلاىاُِذ اإلاٝشسة وو   في هٍام املخ٢مت الىوىُت الٍش

 خبّت. صان وخعب ٜىاِذَا واحشاءاتها اإلا( في لى CASلذي املخ٢مت الذولُت)الىوىُت 
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 الباب الخخامي

 أحيام خخامُت : 33ة اإلااد

اجخار حمُْ الخذابحر الالصمت لممان هضاَت اإلاعابٝاث  تىاـلبُت بم٣ا٘دت حمُْ أؼ٣ا٥ الٕؾ، ومألاوشاٗ ألاوإلا١ا٘ت جلتزم  .1

الُت  .الٍش

الخالِب ًجب ِلى ألاوشاٗ ألاوإلابُت أن جدترم أخ٣ام اإلاذوهت الّاإلاُت إلا٣ا٘دت اإلايؽىاث ومذوهت الخش٠ت ألاوإلابُت إلاىْ  .2

 .باإلاعابٝاث

ان اإلاخّلٝت باأللّاب  ،ًدٍش حمُْ أؼ٣ا٥ اإلاؽاس٠ت في .3 الُت و أو دِم الَش  .ألاوإلابُت، وحمُْ أؼ٣ا٥ التروٍج للمشاَىاثالٍش

الُت ِامت اإلاؽاس٠حن في ألالّاب ألاوإلابُتحمُْ ًجب ِلى  .4 ، بأي ؼ٣ل مً ألاؼ٣ا٥، ِذم الخالِب بمعاس أو هدُجت والٍش

اث أو  الُت، أو اهتهاٟ مبذأ اللّب الىٍُٚ أو ئٌهاس ظلٟى اإلاىا٘عاثاإلاباٍس ٝت مخالٙت لألخالُٜاث الٍش ، أو أي حضء منها، بىٍش

اض ي  .ٔحر ٍس

أو ًدفل بأي وظُلت مً الىظاةل بأي خٛش مدخمل  الٙلعىُيُتألاخالُٜاث والامخثا٥ للجىت ألاوإلابُت  سةِغ لجىتئبآل  بًج .5

 .لهزٍ الٝىاِذ

بالخّاون مْ العلىاث الىوىُت والذولُت املخخفت راث الفلت )بما في رل٤ العلىاث الجىاةُت الالصم ًم٢ً ئحشاء الخدُٝٞ  .6

ت واإلاهىُت و/أو الٝماةُت(  مْ َزا الخدُٝٞ ،وؤلاداٍس
ً
 ١امال

ً
جب ِلى حمُْ اإلاؽاس٠حن أن ًخّاوهىا حّاوها  .ٍو

ألاخالُٜاث والامخثا٥ في اللجىت ألاوإلابُت ًجب ِلى سةِغ لجىت ، اخخما٥ خذور خٛش لهزٍ الٝىاِذخذور أو ئرا زبذ  .7

ا الٝمُت ملٚ ٙلعىُيُت ئؼّاس سةِغ اللجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُت وبالخالي ئخالت ال ًُ له بّذ الاهتهاء مً ١ا٘ت ئحشاءاث سظم

ذوس الٝشاس.   املخ٢مت ـو

الُت ألاوإلابُت الٙلعىُيُتالخش٠ت أي مً جابعي مً ٜبل لىٍامي ىص اللجىء للٝماء الال ًج .8 اض ي مخّلٞ  الٍش في ؼأن أي هضاُ ٍس

الُت الىوىُت ب٣ل الّابها وجخففاتها،ؽىت ومعإولُاث وبأ مت أو هاحم ًِ مماسظتها، ما لم ًخّلٞ الام اإلاىٍىمت الٍش ش بجٍش

ّاث  لىٍاميحعخىحب اللجىء للٝماء ا ٝا لدؽَش ّاث الاوالىوىُت اللجىت ألاوإلابُت الذولُت ٘و  .جداد الذولي اإلاشحعيوحؽَش

 

 : الاعفاء مً اإلاظؤولُت                                                                34ة اإلااد

أو أي مً الهُئاث الٝماةُت  للجىت الاوإلابُتفي ا لجىت الاخالُٜاثباظخثىاء خالت الخىأ الٙادح أو اإلاٝفىد، ال ًجىص جدمُل اِماء 

الفادسة، واي ئخال٥ بزل٤ ومً أي وٗش خال٘ا للٝىاهحن  ٝشاساثالاو مٝشسي اللجان أًت جبّاث أو معإولُت جترجب ِلى املخىلت 

 وبؽ٣ل مدؽذد. لجىت الاوإلابُتالمجلغ ئداسة واللىاةذ وآلُاث الخٝاض ي الىٍامُت ًىحب املخاظبت مً ٜبل 
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 : الخعازض                                                35اإلاادة 

بها ( مً َزٍ الالةدت ال جلغي خٞ ٘شك أي ِٝىباث أخشي ٜذ جىح3مً الٙئاث اإلاز١ىسة في اإلاادة ) ئن جىبُٞ الّٝىباث ِلى أي 

ٝا ، ومً ٜبل أي مً الهُِاد٥ّني وبؽ٣ل اإلاالذولي أو الىوني الاجداد أو  ذولُت أو الىوىُتاللجىت ألاوإلابُت اللىاةذ  ئاث املخىلت ٘و

ت.للىٍام   ألاظاس ي واللىاةذ العاٍس

 : هطاق جطبُم الالبحت، ما لم ًسد به هص العسف، الفله والاحتهاداث اللظابُت36اإلاادة 

 َزٍ الالةدت جد٢م ١ل مىلُى أؼاس الُه مممىن الىق أو مّىاٍ. .1

 لجىت ألاوإلابُت الٙلعىُيُتلم ًشد الىق ِليها في َزٍ الالةدت ولىاةذ الئرا ١اهذ َىاٟ أًت مخالٙاث او ِٝىباث او أمىس  .2

 للىاةذ 
ً
ٝا  للىاةذ  ، ٘ان لم ًشد بها هقاللجىت ألاوإلابُت الذولُتالاخشي، ٘ان الهُئاث الٝماةُت ظٗى جد٢م ٘و

ً
ٝا ٘٘ى

 لّٗش الذولي للّبتالاجداد 
ً
ٝا  للٝىاِذ التي ، املخلي الىوني، ٘ان لم ًشد بها هق ٘خد٢م ٘و

ً
ٝا وفي خالت ُٔاب الّٗش ٘٘ى

 بعنها.َم ظُٝىمىن 

اض ي.ِملها ِلى ما اظخٝش ِلُه الٙٝه و ازىاء للجىت ألاوإلابُت  حعدىذ الهُئاث الٝماةُت .3  ئحتهاد الٝماء الٍش

  : الاعخماد والىفاذ37اإلاادة 

خ ................................................ 34.1  اِخمذث الهُئت الخىُٙزًت َزٍ الالةدت بخاٍس

خ ................................................... َزٍ الالةدت ظخذخل خحز 34.2  الىٙار بخاٍس
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