سياسات العنل (سياسة عدو تعارض املصاحل)

سياسة
عدو تعارض املصاحل
The policy of non-conflict
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احملتويات
مكدم٘.
الباب األّل  :أحهاو عام٘.
الباب الجاىٕ :الطٔاضات العام٘.
الباب الجالح :املدؾْعات ّاهلدآا.
الباب السابع :التعامل مع احتنال تعازض املصاحل.

تصريح رقه ()601
شارع األمري ىايف بن عبد العزيز – حي الروضة

0660110111 

0660116161

ص.ب  30 5الرمز الربيدي  66411الربيد اإللكرتوىي hurimela.org@gmail.com

سياسات العنل (سياسة عدو تعارض املصاحل)
مقدمة
لكد أقس زتلظ إدازٗ مجعٔ٘ ستاؾع٘ حسميال ٛارتريٓ٘ ٍرِ الالٜح٘ بيا ٛعل ٙما ّزد يف
اليعاو األضاضٕ للجنعٔ٘ يف  ،.......................بَدف جتيب أٖ ممازضات خاط ٘ٝقد تصدز مً
جاىب األشداص الرًٓ ميجلٌْ ادتنعّٔ٘ ،تْخٕ نل مً ٓستبط مع ادتنعٔ٘ باذتسص املتيإٍ
بشأٌ احتنال تعازض املصاحل.
الباب األول – أحكاو عامـــة
مـــادة ()6
تطسٖ ٍرِ الالٜح٘ ،عل ٙنل شدص ٓستبط مع ادتنعٔ٘ ،ضْا ٛناٌ عطْا يف زتلظ
اإلدازٗ أّ زٜٔظ دتي٘ أّ عطْ عامل أّ متطْع يف أىشطتَا أّ ٓعنل لدَٓا.
مـــادة ()1
ٓشنل تعازض املصاحل ،ما ٓتعلل باألشداص أىؿطَه املرنْزًٓ يف املادٗ (ّ )1مصاحل أٖ
شدص آخس تهٌْ هله عالق٘ شدصٔ٘ بَهّٓ ،شنل ٍؤال ٛالصّج٘ ،األبيا ،ٛالْالدًٓ ،األشكا،ٛ
أّ غريٍه مً أؾساد العاٜل٘.
مـــادة ()1
ملا ناىت ادتنعٔ٘ تكْو بالعدٓد مً األىشط٘ – إصداز تكازٓس ،إعداد دزاضات ،صٔاغ٘
بٔاىات ،تيعٔه مشازٓعّ ،غريٍا – ..اليت تبني ؾَٔا زأَٓا ّتعهظ مً خالهلا مْاقؿَا ٍّْ ،األمس
الرٖ ْٓجب تْؾس ناؾ٘ الشسّط العلنٔ٘ ّاذتٔادٓ٘ ّالعدال٘ ّعدو االحنٔاش جتاِ العدٓد مً
املؤضطات اليت تتياّهلا أىشط٘ ادتنعٔ٘ ..ؾإىُ ٓتْجب عل ٙاألشداص الرًٓ ٓتْلٌْ إدازٗ أىشط٘
ادتنعٔ٘ بأٌ ال تسبطَه مصاحل مشرتن٘ قد تتعازض مع مصاحل املعئني يف املؤضطات اليت
تتياّهلا تلو األىشط٘.
الباب الثاىي – الشياســـات العامـــة
مـــادة ()1
جيب عل ٙنل شدص مرنْز يف املـــادٗ ( )1مً ٍرِ الالٜح٘ جتيب التعامل مع أٖ
تعازض ستتنل للنصاحل ضْا ًٛحكٔكٕ أّ مؿرتض ،مبا يف ذلو االمتياع عً اختاذ أٖ قساز أّ
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سياسات العنل (سياسة عدو تعارض املصاحل)
التصْٓت يف األمْز اليت ختطع لتعازض ستتنل يف املصاحلّ ،أٌ ٓكس عالىٔ٘ بأٖ تعازض ستتنل
أّ حكٔكٕ للنصاحل ٓيشأ مً خالل عالقتُ بادتنعٔ٘.
مـــادة ()0
ميهً أٌ ٓيشأ تعازض املصاحل مً حني آلخس يف ضٔام ىشاطات الشدص ّقسازاتُ،
ننا ميهً أٌ ٓيشأ يف ضٔام عنلُ مع ادتنعٔ٘ ،ضْآ ٛتعلل مبصاحل مالٔ٘ أّ مبصاحل تعٔكُ
عً الكٔاو بْاجبُ عً التصسف عل ٙأننل ّجُ مبا ٓتْاؾل مع مصاحل ادتنعٔ٘.
مـــادة ()1
ٓتعني عل ٙنل شدص مرنْز يف املـــادٗ ( )1مً ٍرِ الالٜح٘ اإلؾصاح عً مصاذتُ
املالٔ٘ ّغري املالٔ٘ اليت ميهً أٌ تؤدٖ إىل تعازض للنصاحل أّ اليت ميهً أٌ ٓؿرتض أىَا متجل
تعازضاً للنصاحلّ .جيب االحتؿاظ باإلؾصاح ّالتصسف بُ بطسٓ٘ حطبنا ٓهٌْ مياضباً.
مـــادة ()2
ٓكدز الشدص املؿص مكداز ضسٓ٘ املعلْمّ٘ ،لُ أٌ ٓطلب عدو الهشـ عيَاّ ،يف ٍرِ
اذتال٘ تهٌْ البٔاىات ضسٓ٘ للػآّ٘ ،ال جيْش بأٖ حال مً األحْال الهشـ عً مطنْىَا لػري
املعين برلو ّؾل اليعاو األضاضٕ للجنعٔ٘ ّلْاٜحَاّ ..يف حال اإلخالل برلو جيْش للنؿص
املتطسز تكدٓه شهْ ٚجمللظ اإلدازٗ ضد املتطبب بيشس املعلْم٘ لليعس يف املْضْع ّؾل لْاٜ
ادتنعٔ٘.
الباب الثالث – املدفوعـــات واهلدايـــا
مـــادة ()3
ال جيْش ألعطا ٛزتلظ اإلدازٗ أٌ ٓكْمْا بأٖ عنل للجنعٔ٘ مدؾْع األجس إال مبْجب عكد
معتند مً زتلظ اإلدازٗ.
ّيف تلو اذتال٘ ،تلتصو ادتنعٔ٘ يف عنلٔ٘ اختاذٍا للكساز عيد التهلٔـ باألعنال مدؾْع٘ األجس
بإتباع الشؿاؾٔ٘ يف إجساٛات التعاقد.
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مـــادة ()4
عيدما ٓكْو زتلظ اإلدازٗ بتكدٓه مبالؼ إىل عطْ يف زتلظ اإلدازٗ أّ مْظـ أّ متطْع
بادتنعٔ٘ – باضتجيا ٛاليؿكات املعتندٗ – ؾٔجب عل ٙاجمللظ اإلؾصاح عً ذلو نامالً يف التكسٓس
املالٕ الطيْٖ للجنعٔ٘ الرٖ ٓسؾع إىل ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘ ،ننا جيب أٌ ٓبني ٍرا اإلؾصاح
اإلجساٛات اليت أدت إىل دؾع ٍرِ املبالؼ.
مـــادة ()60
ال حيل ألٖ شدص مستبط مع ادتنعٔ٘ قبْل أٓ٘ ٍدآا أّ مياؾع أّ قسّض أّ أٖ شٕ ٛآخس
ذّ قٔن٘ مً أٓ٘ مؤضط٘ أّ أٖ شدص إذا ناٌ ٓؿَه ميَا بشهل معكْل أّ ٓعتكد بأٌ اهلدف مً
ّزا ٛاهلدٓ٘ ٍْ السغب٘ يف التأثري عل ٙآزاّ ٛتْجَات ّضٔاضات ّأٍداف ادتنعٔ٘.
الباب الرابع – التعامل مع احتنال تعارض املصاحل
مـــادة ()66
جيب أٌ ٓته حتدٓد التعازض احملتنل يف املصاحل ّاإلؾصاح عيُ مً قبل الشدص الرٖ
ْٓاجُ تعازض املصاحل احملتنلّ ،يف ٍرِ اذتالّ٘ ،بعد التأند مً ّجْد تعازض املصاحل ،جيب
عل ٙالشدص مػادزٗ االجتناع أثيا ٛىعس املْضْع املعين.
ننا جيْش لآلخسًٓ اإلبالؽ عً تعازض املصاحل ألحد األشداص الرًٓ ٓتْلٌْ إدازٗ
أىشط٘ ادتنعّٔ٘ ،يف ٍرِ اذتالّ٘ ،بعد التأند مً ّجْد تعازض املصاحلٓ ،طلب مً الشدص
مػادزٗ االجتناع أثيا ٛىعس املْضْع املعين.
مـــادة ()61
يف حال ىعس زتلظ اإلدازٗ ملْضْع ٓهٌْ السٜٔظ ؾُٔ طسؾا ،حيل ستل السٜٔظ يف ىعس
ٍرا املْضْع ىاٜب زٜٔظ زتلظ اإلدازّٗ ،يف حال ىعس اجمللظ مْضْعا ٓهٌْ ؾُٔ أحد عطْٖ
أعطا ٛزتلظ اإلدازٗ طسؾا ،حيل ستلُ يف ىعس ٍرا املْضْع احد أعطا ٛادتنعٔ٘ العنْمٔ٘.
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مـــادة ()61
ٓتْىل زٜٔظ ادتنعٔ٘ مطْٝلٔ٘ إبالؽ ناؾ٘ األشداص املستبطني بيشاطات ادتنعٔ٘ بَرِ
الالٜح٘ ،ننا جيب تعنٔه ٍرِ الالٜح٘ عل ٙاألعطا ٛبشهل عاو أّ ٓته ىشسٍا يف مْقع
ادتنعٔ٘ عل ٙشبه٘ اإلىرتىت ،عل ٙاألقل.
مـــادة ()61
إذا زأ ٚزتلظ اإلدازٗ أٌ مْقـ أحد األشداص املرنْزًٓ باملادٗ ( )1مً ٍرِ الالٜح٘
أثس عندا بشهل ضليب عل ٙمْقـ ادتنعٔ٘ أّ مصداقٔتَا أّ حتكٔكَا ألٍداؾَا ،أّ تهسز ميُ
جتاٍل تطبٔل ٍرِ الالٜح٘ بشهل متعند ،جاش للنجلظ شطب اضه ٍرا الشدص مً قاٜن٘
أعطا ٛادتنعّٔ٘ ..ؾكا لليعاو األضاضٕ للجنعٔ٘ ّلْاٜحَا عل ٙأٌ ٓته احاط٘ ادتنعٔ٘ العنْمٔ٘
برلو.
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