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TEMPLATE SUP 2: Request for Quotation (RFQ) 
 

  طلب عرض أسعار

ةعروض أسعار استدراج  ة مستلزمات طب   للشاحنة البرتقال

WHC/AI/DCA/2020-06  

REQUEST FOR QUOTATION 
ــــخ :  م25112020التار  

ة الثقافة والفكر الحر :إلى  س -  جمع        محافظة خانيو

ــــخ اإلصدار:     25112020 تار

 Lot SUP 4 الرقم المرجعي:  
 

 مسمى العقد 

 عرض سعر 

ــــخ اإلغالق  29102020 تار  

د من المعلومات الرجاء اإلتصال على   لم
For further information, please 
contact the Contracting 
Authority:  

ة الثقافة والفكر الحر  -قطاع غزة -جمع
س خلف الهالل  –حي االمل  -خان يو

 االحمر
تروني:       76ص.ب:  د إل ب

E.mail:Rowaida@cfta-ps.org 
P.O.BOX 76 , KHAN YOUNIS, 

GAZA STRIP    FAX:08-2067299 
TEL: 08- 2051299 :082075929 

Website:www.cfta-ps.org 
 

مكن إرسال عروض األسعار      على ترجى المالحظة أنه 
E.mail: Rowaida@cfta-ps.org 

 
 

م لحر الثقافة والفكر اة جمع ةتدعو م عروض أسعار للسلع التال  :لتقد
 

 البند
    Item 

 **الوصف
 

ة م م المطلوب ال سل ــــخ ال  تار

 استجار شاحنة 
1.  

ول طبي استخدام يومي    Disposable gown 100م

 م29112020

2.  
ة       50  طبي  Mask( N95)مامة طب

3.  
ة استخدام يومي        Mask   150مامة طب

ة كحول  جل معقم   .4 س  Alcohol gel %70حتوي على 
500ML   50  
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5.  
  Face shield   30غطاء طبي للوجه  شفاف   

6.  
م )     د ض مقاس (م   Gloves    60جوانتي طبي اب

ة كحول   .7 س خاخ   Alcohol   %70محلول 
Spreay100ml     50  

  

مات  التعل

 

االستالم .1.أ  اإلقرار 
التقدم عند استالم طلب عروض األسعار، ير  ة  م عرض أسعار. يرجى الرد حتى لو لم تكن هناك ن م بتقد يت جى إخطار الجهة المتعاقدة ب

 عرض. 
 

لفة عرض األسعار .2.أ  ت
ة تجعلها  مه ولن تتحمل الجهة المتعاقدة أي مسئول طة بتحضير عرض األسعار الخاص بهم وتقد ف المرت ال افة الت يتحمل الموردون 

ا دفع تلك الت ة  جته. مطال غض النظر عن سير اإلجراء التفاوضي أو ن ف،   ل
 

ة ومعايير التأهل .3.أ  األهل
انوا ضمن الحاالت المشار إليها في المادة  عتبر الموردون مؤهلين إذا    .Ver5 2020 –من الشروط والبنود العامة لعقود التوردات  15لن 

 
معايير التأهل في نم قروا بوفائهم  ت الجهة المتعاقدة ذلك، فإن الموردين جب على الموردين أن  ذا طل م عروض األسعار. و وذج تقد

ات أهليتهم من خالل الشهادات التي تصدرها  اتات للجهة المتعاقدة إلث قدموا اإلث الذين يتم قبول عرض أسعارهم يتوجب عليهم أن 
شأة أو في حال عدم توفر هذه الشهادات  س الم لد تأس القسم. السلطات المختصة في  ع  ــــح مشف  فمن خالل تصر

المادة  امتثالهم  طلب من الموردين التعهد  راه" والمادة  13ما  اإل "األلغام" من الشروط والبنود العامة  14"عمالة األطفال والعمل 
المتعاقدين والمرفقة مع طلب عرض األسعار.  Ver5 2020 –لعقود التوردات  مدونة السلوك الخاصة    و 

ات ق جب على الموردين أن يوفروا المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المتعاقدة. إلث ة لهم،  اف  درتهم وتوفر المواد ال

ثناء من منح العقود .4.أ  االس
كونون خالل إجراء طلب األسعار:  مكن منح العقود للمرشحين الذين    ال 

 
 في حالة تضارب مصالح  )أ(
م المعلومات المط  )ب( س في تقد التدل م مذنبون  عجزون عن تقد ة للجهة المتعاقدة كشرط للمشاركة في إجراءات العقد أو  ل

ة.   المعلومات المطل
 

 الوثائق التي يتكون منها طلب األسعار .5.أ
ة مع عرضه:  قة التال قدم الوث عبئ و   جب على المورد أن 

 
م عرض األسعار المرفق .1  نموذج تقد
الموردين .2 ة الخاصة   المواصفات الفن
م هذه األسماء فقط إذا لم أشخاص مع .3 جب تقد م (و ة شركت مكننا أن نتصل بهم للحصول على معلومات عن خلف رفين 

ل).  التورد للجهة المتعاقدة من ق  تكونوا قد قمتم 
كن المورد هو المصنع) .4 ــــح المصنع (إذا لم   تصر
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 السعر .6.أ
الت على الحساب  غير ذلك في شروط العقد. جب أال يتم إخضاع السعر المقدم من المورد ألي تعد ه    خالف ما نص عل

 
  

م  ل منفصل في نموذج تقد ش دات  ة على شراء التور عات السار مة المضافة وغيرها من ضرائب المب ة الق جب اإلشارة لضر
  :عروض األسعار

ة .7.أ  الصالح
ــــخ إقفال طلب ا 10 جب أن تظل عروض األسعار سارة ومفتوحة للقبول لمدة   لعروض. يوما من تار

 
 

ــــخ اإلقفال .8.أ  تار
ما هو محدد في الصفحة  ــــخ ال يتجاوز الموعد النهائي الستالم العروض حسب  1جب أن تتلقى الجهة المتعاقدة عروض األسعار  في تار

ــــخ.  عد هذا الموعد والتار ــــخ والساعة المحددين. لن يتم النظر في أي عروض تصل    التار
 

صل إلى سلطة عتبر وصول عرض األسعار في الوقت ال عروض األسعار المتأخرة هو أي عرض أسعار  ة المورد. المقصود  مناسب مسؤول
ة  لة فن ب مش س م البرد أو  سل التأخير في  ب على  غض النظر عن الس م عروض األسعار. هذا  ــــخ ووقت إغالق تقد عد تار التعاقد 

ة.  ترون انات اإلل   تتعلق بنقل الب
  
 

انهالتوقيع على العقد و  .9.أ  دء سر
ة.  شعار المورد الرابح كتا ة العرض، ستقوم الجهة المتعاقدة ب ل انتهاء فترة صالح   ق

  
عد، يتوجب على المورد الرابح أن يوقع على العقد وأن 3خالل < ه  التوقيع عل ام من استالم العقد، الذي لم تقم الجهة المتعاقدة  > أ
ده إل   المتعاقدة. الجهة  ىع

  
  
  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 شروط خاصة
Special Conditions  

 
 الدفع  .1.ب

ة خالل  تم الدفع فور استالم الوثائق التال ضائع:  30س   يوما من إرسال ال
 

ة)  )أ(   الفاتورة (األصل
ة) االصنافالئحة   )ب(  (األصل
 شهادة خصم من المنبع   )ت(
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م عرض األسعار  نموذج تقد
QUOTATION SUBMISSION FORM 

 
مال ما  ة كحد ليطلب من الموردين إ ة إلزام م االمتثال الفني للمعدات المعروضة. قد  أدنى. المواصفات الفن د للسلطة المتعاقدة لتقي من المعايير وستكون األساس الوح

ثناءات  عضيتم النظر في   .لمواصفات فقط اذا اعتبرت في مصلحة السلطة المتعاقدةلاالس
ج واإلشار  تال ة في األداء أسماء الجهات المصنعة وأرقام ال ل االسترشاد. عروض األسعار لمعدات أخرى مساو الت الواردة في القائمة هي فقط على س ات إلى المود

امل.  ار  ل تختلف عن تلك الواردة في القائمة سوف تحصل على اعت شغ  والجودة وال

ضع السعر والعملة) جب على المورد أن  ) 
(Price and currency to be inserted by supplier)  

 البند
Item 

 المعامل
Parameter 

ة    المواصفات الفن
ات السلطة المتعاقدة)  (الحد األدنى لمتطل

Technical Specifications (Contracting 
Authorities minimum requirement) 

ة م  ال
Qty 

  الوحدة

سعر 
  الوحدة
ل  ش

 

السعر 
 اإلجمالي
ل الش  

ال)   مطابق (نعم
ان هناك اخ  ,تالفان 

 يرجى من المزود وصفها
 

م منذ استالم  سل وقت ال
ة  ام) ولغا طلب الشراء (أ

ة الثقافة  وصولها الى جمع
 والفكر الحر

1 

         :الوصف

ول  م
ول طبي استخدام يومي    Disposableم

gown 
100 Pieces 

    

2 
  مامة

ة          box  50  طبي  Mask( N95)مامة طب

     Mask   150  boxة استخدام يومي   مامة طب   3

  جل معقم 4
ة كحول   س حتوي على   %70جل معقم 

Alcohol gel 500ML   
50  Pieces 

    

     Face shield   30  Piecesغطاء طبي للوجه  شفاف     غطاء طبي  5

م )      قفارزات  6 د ض مقاس (م      Gloves    60  boxجوانتي طبي اب

  محلول 7
خ ة كحول محلول  س  Alcohol   %70اخ 

Spreay100ml     
50  Pieces 

    

مة المضافة ة الق  ضر
Value added tax (VAT) 

 

ل إجمالي السعر  مة المضافةالش ة الق   شامل ضر
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( 
 

ة عن الشركة المؤسسة التجارة،  ا ليعد االطالع على طلب عروض ن ما   :أقر 

 
  ام الوار ام العامة لعقود التورد قبول ، دون قيود ، جميع األح ما في ذلك الشروط واألح  مع المرفقات.  Ver 2020 5 –دة في طلب عرض األسعار 

  .ة ، وال نتغاضى عن استخدام اإلرهاب شطة اإلرهاب د على أنني  أننا ال ندعم اإلرهابيين أو األ  التأ

  ل السلطة المتعاقدة ، فإننا نلتزم مها إلى النقاط المحددة خالل شرطة أن يتم إصدار العقد من ق سل السعر المعروض و ل العناصر  م أي أو  موجب هذا بتقد

م المذكور أعاله.  سل  وقت ال

  .مات ة المنصوص عليها في التعل معايير األهل أننا نفي   التصديق واإلقرار 

  المتعاقدين المرفقة مع طلب عرض األسعار مدونة السلوك الخاصة  االلتزام   هذا. نتعهد 

ة حجة تجيز إنهاء العقد.  مثا ل في المعلومات  عتبر أي تضل د على هذا التعهد في العقد و تم التأ  وس
 

      التوقيع والختم: 
 

ه:   وقع عل
 

  المتعاقد

  اسم الشركة 

  العنوان 

  رقم الهاتف 

تروني:    البرد اإلل

 اسم الشخص المسئول عن االتصال 

ــــخ:     التار

Signature and stamp: 
Signed by:  
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فات  : التع
امفي هذه الشروط    العامة فإن المصطلحات:  وااألح

ة شراء" و "عقد"   )أ ضستخدم "طلب ادل وتغطي أ ل مت ا ش
انت  أو "عقد التورد" أو أي عقد آخر مهما  "عقد الشراء" و

خضع لهذه الشروط  امسميته، و   العامة.  وااألح
ائع" والمتعاقد"  )ب ضا  "ال غطي أ ادل و ل مت ش ستخدمان 

ف  مصطلح "المورد" المستخدم في أي عقد حسب التع
قا.   الوارد سا

ل   )ت ش ستخدمان  "المشتري" و "السلطة المتعاقدة" 
ادل.   مت

دل اآلخر "السلع" و"التوردات  )ث ستخدمان الواحد   "
للداللة على التوردات التي نص عليها العقد حسب 

ما سبق.  ف ف  التع
ط الجهة   )ج "شراء" الجهة المتعاقدة هم المؤسسات التي ترت

لف معها.   المتعاقدة بها أو تت
 

سل .1  مشروط ال
ة  غض النظر عن أي شروط شحن دولي مستخدمة في طلب

ائع الحصول على  ة ال قة مشابهة، فإن مسئول الشراء او أي وث
  رخصة تصدير أو إذن حكومي آخر للتصدير. 

 
 الدفع .2

تم الدف ة الشراءس حسب نصوص طلب   .ع 
ة قبول السلع أو  ه السلطة التعاقد عني الدفع الذي تقوم  ال 
ة  الخدمات ذات العالقة. وتكون األسعار ثابتة إال إذا نصت طلب

 الشراء على خالف ذلك
 

 معاينة السلع والقبول بها .3
ل الجهة  3.1 لها للمعاينة والفحص من ق جب أن تخضع السلع 

لى الحد المتعاقدة أ ذلك، و و أي من الممثلين الذين تخولهم 
يع وفي أي  ما فيها فترة التص ن  ل األوقات واألما الممكن وفي 

ا.  قبول السلع رسم ل أن تقوم الجهة المتعاقدة    حال ق
 

عني إجراء معاينة السلع أو عدم القدرة على المعاينة  3.2 لن 
ائع من أي من كفاالته أو أداء أي  من التزاماته المنصوص إعفاء ال

  عليها في العقد. 
 

ة عن السلع عند وصولها إلى  3.3 تتولى الجهة المتعاقدة المسئول
ه العقد، وتكون السلع قد  وجهتها األخيرة حسب ما ينص عل
افة الفحوص الالزمة أو عندما يتم تركيبها بنجاح  استوفت 

قبول ا رها للعمل حسب الحال، وعند إصدار شهادة    لع. لسوتدو
 

طلب من الجهة المتعاقدة  3.4 ان أن  جوز تحت أي ظرف  ال 
ستوفي المواصفات أو الشروط  أي سلع ال  لت  ارها قد ق أو اعت
جوز للجهة المتعاقدة أن تجعل قبول  المفروضة في العقد. و
جوز في  مال فحوص القبول. وال  فاء واست اس السلع مشروطا 

قبول أي سلع إال إذا أي حال أن تكون الجهة المتعا قدة ملزمة 

حت للجهة المتعاقدة فرصة معقولة ل ( عد 1ات ) معاينة السلع 
ة ( مها في وجهتها النهائ مال الفحوص التي 2سل اشرة واست ) م

ب المعدات 3تجعلها ترضى عن السلع، ( ) الرضى عن ترك
ام الجهة  ان األخير. ق ان األمر كذلك، وأيها  لها ان  شغ و

السلع. الم عني قبولها  الدفع ال    تعاقدة 
 

صدار شهادة القبول  3.5 ام الجهة المتعاقدة ب في حال عدم ق
ضائع الفعلي في وجهتها  45خالل  ــــخ استالم ال يوما من تار

ل،  شغ ب وال امل أو إنهاء الترك ال فاء الفحوص  ة، أو اس النهائ
ان األخير، فإن الجهة المتعاقدة ستعتبر و   أنها أصدرتأيها 

يوما. إصدار شهادة  45شهادة القبول في آخر يوم من مهلة ال 
ما فيها  ائع من أي من كفاالته الواردة في العقد  عفي ال القبول ال 

  .4تلك الموجودة في المادة 
 

ضات متاحة للسلطة  3.6 غض النظر عن أي حقوق أو تع
انت هناك عيو  موجب العقد، وفي حال ما  ة  ي ب في أالتعاقد

حق  قة لنصوص العقد، فإنه  ضائع أو لم تكن مطا من ال
ة أن تمتنع أو ترفض قبول  سلطتها الشخص للسلطة المتعاقدة و

ذ  نف قوم على الفور ب ائع حينها أن  غي على ال ضائع و ال
  .4.3المادة 

 
فالة  .4 موجب ال  االلتزامات 

أي كفاالت أخرى منصوص عليها في 4.1 قد الع دون المساس 
موجب  ة  ه أو تنجم عن أي حقوق قانون موج شأ  نون قاالأو ت

كفل الساري على  ائع  ة عن المنتجات ، فإن ال ة القانون المسئول
ضمن أن:   و

 
ف مع المواصفات   )أ ما في ذلك التعبئة والتغل قة السلع  مطا

ستخدم فيها  ات التي  الواردة في العقد وأنها مالئمة للغا
ائع عليها، وانها هذه السلع عا ات التي تم إطالع ال دة وللغا

ة من العيوب والخلل في  ة وخال ستكون ذات جودة مناس
يع ومالئمتها للعمل لإلستخدام  م والمادة والتص التصم

ة.  لد الوجهة النهائ  العادي في الظروف السائدة في 
افة   )ب أمان ومغلفة ووضعت عليها  أة  وأن السلع مع

لة (وسائل) الشحن العالمات التع ان وس الحس ة آخذة  ف
ل وحتى تصل إلى  ة التوص ث تحمي السلع أثناء عمل ح

 وجهتها األخيرة. 
جب على   )ت ضائع،  ائع هو المصنع األصلي لل كن ال إذا لم 

املة  كفاالت المصنع ال ة  ائع أن يزود السلطة التعاقد ال
ة.  فاالت الحال  اإلضافة لل

الجودة وا  )ث ة والوصف المشروط في العقدأن السلع  م  ل
ل  )ج ستخدم من ق دة ولم   أن السلع جد
ات لدى أي طرف ثالث   )ح ست عليها حقوق مطال أن السلع ل

ما في  ة أو أي حقوق أخرى  أي حقوق مل وطة  وغير م
ة أو دعاوى  ذلك الرهن المحجوز أو الفوائد على األوراق المال

ة الفك انتهاك أي من حقوق المل ما في ذلك خاصة  ة 
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ل المثال ال الحصر براءات االختراع والعالمات  على س
ف واألسرار التجارة.  ة وحقوق الطبع والتأل  التجار

 
كون فيها العقد ينص على خالف  4.2 خالف الحاالت التي 

عد قبول  فاالت سارة لمدة سنة  افة ال جب أن تظل  ذلك، 
ل الجهة المتعاقدة.    السلع من ق

 
موجب  4.3 ائع سارة، و ه كفاالت ال خالل الفترة التي تكون ف

ستوفي شروط  أن السلع ال  د  ف إخطار من  الجهة المتعاقدة 
صحح  ائع فورا وعلى نفقته الخاصة أن  العقد، يتوجب على ال
ذلك،  ام  األمور غير المتوافقة أو في حال عدم قدرته على الق

ضائع المع دال ال ه اس ضائع أخرى لدييتوجب عل ة ب ها ي
د إلى الجهة المتعاقدة األموال  ع الجودة نفسها أو أفضل أو أن 
ف الشحن حتى  ال ما في ذلك ت ضاعة التالفة  المدفوعة ثمنا لل
ف المتعلقة  ال افة الت دفع  ائع أن  المرفأ النهائي. يتوجب على ال

ل ة على توص ف المترت ال لع س بتصليح أو استعادة السلع والت
ة لدى الجهة المتعاقدة. إذا ما وصل  لة إلى الوجهة النهائ د
ائع من إصالح  انت، ولم يتمكن ال لة  أي وس ائع إخطار  لل
اشر  حق للجهة المتعاقدة أن ت ب خالل ثالثين يوما، فإنه  الع
دون  ائع ومسئوليته و لزم على نفقة ال ما  ة اإلصالح  عمل

أي حقوق أخرى ملت ائع تجاه الجهة المتعاقدة المساس  زم بها ال
نهما.    موجب العقد المبرم ب

 
قيها  4.4 عوض السلطة المتعاقدة وأن ي ائع أن  جب على ال

ات أو  ا أو إجراءات إدارة أو مطال معزل عن أي دعاوى أو قضا
ف أو  ال مطالب من أطراف ثالثة، وعن أي خسائر أو أضرار أو ت

انت عة  ة  نفقات من أي طب ما في ذلك األتعاب القانون
جة ألي  دها الجهة المتعاقدة ن مكن أن تتك والمصارف التي 

فاالت المنصوص عليها في المادة  ائع لل ه ال   .4.1انتهاك يرتك
 
عد البيع .5  خدمات ما 

ات الجهة  ائع قادرا على التعامل مع طل كون ال جب أن 
ة والص خصوص المساعدة الفن يح انة والخدمة وتصلالمتعاقدة 

  السلع التي يتم توردها. 
 
ب التأخير  .6 س ض عن األضرار   التع

م أي من  سل ائع من  ة، إذا لم يتمكن ال ار الظروف القه مع اعت
ضائع أو أداء أي من الخدمات خالل الفترة المحددة في العقد،  ال
أي حقوق أو  دون المساس  حق عندها للجهة المتعاقدة و

ضات ه في العقد  تع أخرى أن تقتطع من السعر المنصوص عل
صل إلى  لغا  ع تأخير.  %2.5م ل أسب من سعر تلك السلع عن 

ة  ظل سقف هذه الشروط الجزائ ة حال،  ن على أ من  %10ل
  إجمالي سعر العقد. 

 
ة .7  القوة القه

موجب هذا  ا اللتزاماته  عتبر أي من الطرفين مقصرا أو منته لن 
ذ التزاماتهما المنصوص عليها في العقد العقد إذا  ما حال دون تنف

كون العقد قد دخل العقد حيز  عد أن  شأ  أي حادث قهري 
ذ.    التنف

 
عني األعمال  ة"  ات هذه المادة فإن مصطلح "القوة القه لغا
ة األخرى ،  ات الصناع ات واإلغالق أو االضطرا ة واإلضرا الإلله

ة، ا انت معلنة أو غير شاطات الدول المعاد لحروب سواء 
ارات  ئة، اإلنه اجات، أعمال الشغب، األو معلنة، الحصار، االجت
ضانات، انجراف  ة، العواصف، البرق، الف ة، الهزات األرض األرض
ة أحداث أخرى  ة ، التفجيرات وأ ات المدن الترة ، واالضطرا

طرة األطراف وال  كن ممماثلة وغير متوقعة تكون خارجة عن س
ط المسبق.    التغلب عليها من خالل التخط

  
ة قد وقعت ومن  إذا ما وجد أحد الطرفين أن حاالت قوة قه
ه على الفور أن  التزاماته، يتوجب عل شأنها أن تؤثر على وفائه 
ل حول  خطر الطرف األخر والسلطة المتعاقدة مع إعطاء تفاص

متد ف عة الحدث والفترة المتوقعة التي قد  ه المحتمل. يها وأثر طب
عكس ذلك، فإن  مكن أن تقرره السلطة المتعاقدة  خالف ما 
ان قادرا  موجب العقد طالما  المتعاقد سيواصل أداء التزاماته 
لة  د افة الوسائل ال ستخدم  ل معقول، وسوف  ش على ذلك 
ة  القدر الذي ال تحول حالة القوة القه التزاماته  المعقولة للوفاء 

لة إال إذا من أد د مكن للمتعاقد اللجوء لتلك الوسائل ال ائه. وال 
ل السلطة المتعاقدة.  ذلك من ق ام    حصل على  توجيهات للق

 
 إنهاء العقد حسب المالئمة .8

دون أي رسوم، أن  حق للجهة المتعاقدة، وحسب ما يناسبها و
نهاء له أو جزءا منه. إذا ما قامت الجهة المتعاقدة ب  تلغي العقد 
ائع، فإن  امله أو جزءا منه بناء على إخطار كتابي يرسل لل العقد 
دها  ة التي يتك ف الفعل ال ة الت الجهة المتعاقدة تتولى مسئول
مكن له  قة والتي ال  اشرة إللغاء العقد بهذه الط جة م ائع كن ال

ة ألطراف ثالثة 1استردادها إما من خالل ( ) بيع السلع المعن
ا 2عقولة، أو (خالل فترة م قة معقولة تجار ط ائع ،  ) ممارسة ال

ض  ائع للتع ة يتقدم بها ال ف أخرى. وأي مطال ، لتدابير تخف
ة للجهة  قدمها كتا ة ما لم  ة ستعتبر الغ ف الفعل ال عن تلك الت

ائع  30المتعاقدة خالل  خطار ال ام الجهة المتعاقدة ب يوما من ق
نهاء العقد.    ب

  
ل  .9 اتالتعد  على الطلب

ة  مات مكت موجب تعل حق للجهة المتعاقدة وفي أي وقت و
ة المتفق عليها أصال  م قل عن ال د أو  ما ي ات السلع  م تغيير 

ة  س حق للجهة المتعاقدة طلب تغييرات %25في العقد ب ما   .
دال أو تغييرات على  عاد أو اس شمل على إضافات أو اس

ل والص ة والش ضائع والخدمات ذات الصلة النوع ع ال فة ون
قة الشحن والتعبئة  ائع، وكذلك على ط قدمها ال التي سوف 
م. ال يؤدي أي طلب في  سل سلسل الزمني لل م وال سل ان ال وم
ل من  ب أي تعد س ن إذا ما  طال العقد المبرم، ول التغيير إلى إ

ل في السعر أو في الوقت ع في زادة أو تقل لألداء  الالزم هذا الن
ب  س ل  خالف الحاالت التي يتم فيها التعد موجب العقد، و
ف منصف على السعر  تم إدخال تكي ائع، فس تقصير من ال
م أو على   سل ه في العقد أو على الجدول الزمني لل المنصوص عل
تم  ل العقد من خالل إضافة ملحق له. و تم تعد ليهما معا، وس

ائع من خالل مناقصة أو تطبيق سعر الوحدة الذ ي تقدم فيها ال
موجب  ات التي يتم شراؤها  م طلب عرض أسعار على ال

ل الجاري.    التعد
 

 القانون الساري والمنازعات .10
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شأت فيها الجهة  لد التي  موجب قوانين ال م العقد  يتم تنظ
ام تلك القوانين.  خضع ألح   المتعاقدة و
شأ ضمن هذا ا ا أي نزاع أو خرق للعقد ي ته ود س تم    لعقد س

خالف  ة التوصل إلى حل ودي، و ان لما أمكن. في حال عدم إم
ته  س تم رفع النزاع و عكس ذلك، فس ه العقد  ما قد ينص عل
شأت فيها الجهة  مة مختصة في الدولة التي  لدى مح

موجب القانون الوطني الساري في تلك الدولة.    المتعاقدة، و
 

 معالجة التقصير  .11
موجب العقد إذا:  11.1 ائع مقصرا    عتبر ال

لها خالل الفترة المحددة  - م أي من السلع أو  سل عجز عن 
 لذلك في العقد. 

موجب العقد -  عجز عن أداء أي من التزاماته 
ة (المادة  - خصوص األهل حاته  ) و 15إذا ما تبين أن تصر

خصوص المادة  راه)  13أو  اإل (عمالة األطفال والعمل 
حة أو لم تعد  14دة والما (حقول األلغام) غير صح

حة؛  صح
 16تورط في الممارسات المنصوص عليها في المادة  -

 (ممارسات الفساد)
 

أي حقوق أخرى  11.2 دون المساس  ائع، و في حال تقصير ال
موجب هذا العقد،  أو إجراءات معالجة تقوم بها الجهة المتعاقدة 

حق للجهة المتعاقدة المضي بو  ثر من طرق فإن  احدة أو أ
ة:    المعالجة التال

ل التأخير المنصوص  - ض النقدي عن األضرار مقا التع
ه في المادة   .7عل

ب المعالجة المنصوص عليها في المادة  - أي من أسال
4.3 

لها أو جزء منها؛ -  رفض قبول السلع 
 األضرار العامة؛ -
 إنهاء العقد -

 
ام هذا  11.3 ل الجهة المتعاقدة وفق أح فور إنهاء العقد من ق

شأن  مات الجهة المتعاقدة  بع تعل ائع أن ي العقد، يتعين على ال
قة ممكنة  أقرب وأسرع ط قوم  ة الالزمة لكي  الخطوات الفور
غرض  أداء أي من االلتزامات المنصوص عليها في اهذا العقد 

ف إلى الحد ا ال ض الت ألدنى. ولن يترتب على الجهة تخف
ل  ائع مقا خالف أن تدفع لل ة  ة قانون المتعاقدة أي مسئول

موجب المادة  لت بها  حق لها أن تقتطع 3السلع التي قد ق ، وس
الغ:   من أي من هذه الم

ائع - ض نقدي أو عام عن األضرار مستحق على ال  أي تع
موجب المادة  - ائع بها  دين ال الغ  أو أي م  4.3و
ب التوجه نحو الشراء من مصادر  - س ف فائضة  ال أو أي ت و

 أخرى. 
 

قا أو ضمانات  ال مس حق للجهة المتعاقدة أن تطلب تم ما 
موجب العقد.  ائع  قدمها ال   لألداء 

 
 المسئولون في اإلدارة .12

أو  كون أي من المسئولين لدى الجهة المتعاقدة و ائع أال  كفل ال
كها قد تلقى أو عر  اشرة أو غير شر ه أن يتلقى أي منافع م ض عل

شأ عن هذا العقد.  اشرة ت   م
 

سان وحقوق العمل.   13  حقوق اإل
سان  دعمون حقوق اإل حترمون و ائع أنه وشراه  ضمن ال
وحقوق العمل المحددة في القانون الوطني وفي اإلعالن العالمي 

عالن منظمة العمل ال سان لألمم المتحدة و ة لحقوق اإل دول
ة في العمل ( ادئ والحقوق األساس ) . عالوة 1998شأن الم

ة األمم  متثلون التفاق ائع أنه وشراه  ضمن ال على ذلك ، 
ة العامة لألمم المتحدة  -المتحدة لحقوق الطفل  قة الجمع وث

A / RES / 44/25  )12  سمبر وأنه  -) مع الملحق 1989د
ستخدم ال ستخدم أو لن  موشراه لم  اري  ا عمل الجبري أو اإلج

ة العمل الجبري  ة إلغاء  C29هو موضح في اتفاق وفي اتفاق
ة. إن أي خرق لهذا  C105العمل الجبري  لمنظمة العمل الدول

خول  ذ العقد ،  ل والضمان ، في الماضي أو أثناء تنف التمث
عد إخطار المقاول  السلطة المتعاقدة إنهاء هذا العقد على الفور 

ة للسلطة المتعاقدة. ، د لفة أو مسؤول   ون أي ت
 

 األلغام واألسلحة األخرى.  حقول 14
يع  ضمن ر أو بيع أو تص شاركون في أي تط ائع أنه وشراه ال  ال

ة أو مكونات  ل عنقود أو نقل ألغام مضادة لألفراد و  أو قنا
ة ل العنقود يع األلغام ضد األفراد و  أو القنا  . مستخدمة في تص

ائع أنه وشراه غير متورطين في بيع  ضمن ال عالوة على ذلك ، 
ساني الدولي  ات القانون اإل و  أو إنتاج األسلحة التي تغذي انتها

ف من  ات جن ة  4إلى  1التي تغطيها اتفاق والبروتوكوالت اإلضاف
ة معينة ( د شأن أسلحة تقل ة األمم المتحدة  ). 1980؛ واتفاق

خول السلطة المتعاقدة إنهاء  إن أي خرق لهذا  ل والضمان  التمث
عد إشعار  ة علىالمتعاقد  هذا العقد فورا  لفة أو مسؤول  دون أي ت

  السلطة المتعاقدة. 
 

ة15  .  فقدان األهل
أي من  مر  أنه ال  ائع  قر ال ة الشراء  موجب التوقيع على طلب

ة:    األوضاع الواردة في القائمة اآلت
 

كون مفلسا   )أ( ة عمله وأن تكون أن  قوم بتصف أو 
كون  ة على أعماله، أو أن  م قد فرضت الوصا المحا
شاطه في  ه أو علق  ات مع دائ قد دخل في ترت
أي من هذه  ة ذات صلة  كون داخال في قض العمل أو 
يهة  شأ عن إجراءات ش األمور أو في أي وضع مماثل ي

ة شرعات واألنظمة الوطن  .منصوص عليها في ال
موجب   )ب( السلوك المهني  كون مدانا في جرم يتعلق  أن 

ئناف او النقض ل لالس م نهائي غير قا  ح
أي   )ت( تة  نة وفادحة مث ة مش أفعال مهن ا  كون مذن أن 

مكن فيها للسلطة المتعاقدة تبررها.  قة   ط
شأن دفع مساهماته في   )ث( التزاماته  كون قد أخل  أن 

ام الضمان االجتماعي أو دفع الضرا موجب األح ئب 
موجب  عمل فيها أو  لد التي  ة السارة في ال القانون
لد التي تعمل فيها السلطة المتعاقدة أو  قوانين ال

ة العقد فيها.  جب تأد لد التي   قوانين ال
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ل للطعن   )ج( ا غير قا ما نهائ حقه ح كون قد صدر  أن 
ل والنصب أو الفساد أو التورط مع  التحا دانته  ب

شاطات غير  منظمات ة أو غيرها من ال إجرام
ة.   القانون

عد إجراء شراء آخر أو إجراء اعطاء منحة ممولة من   )ح(
عد إجراء مشترات أخرى  ة اإلتحاد األوروبي أو  ميزان
نفذتها السلطة المتعاقدة أو أحد شرائها ، تم كشف 
مة للعقد لعدم وفائه  ات جس عن وقوعه في انتها

ة لتزاماته التعاقد  .ب
ة مختلفة   )خ( ان تحت سلطة قضائ شاء ك ا ب ان مذن

ة أو  ة أو االجتماع ل على االلتزامات المال قصد التحا
ة أخرى للتطبيق اإللزامي في نطاق  أي التزامات قانون
ان  ة أو م ه المسجل أو اإلدارة المرك اختصاص مكت

سي.   العمل الرئ
قدم الدعم لألفر   )د( ة ، و شطة إرهاب  اد أو شارك في أ

قوم  ة ، أو  شطة اإلرهاب المنظمات التي تدعم األ
شارك في توفير  ة على استخدام اإلرهاب أو  التغط

 األسلحة لألفراد أو المنظمات المتورطة في اإلرهاب. 
كون مدرج  )ذ( ات أن  ا في قائمة األطراف الخاضعة للعق

ات المتحدة أو األمم  الصادرة عن حكومة الوال
اد األوروبي أو أي حكومة أخرى تصدر المتحدة أو االتح

ات.   قوائم اإلرهاب والعق
 

 .  ممارسات الفساد16
ة  متنعوا عن أداء أو التغط ه أن  ائع والعاملين لد جب على ال
راه  ال أو تواطؤ أو إ سامح مع أي ممارسات فساد أو احت على أو ال
ذ العقد أو ال.  نف انت تلك الممارسات ذات صلة ب سواء 

اشر ‘ لممارسات الفاسدةا‘ تعني عرض أو منح أو تلقي أو طلب م
افأة  ل الحافز أو الم مة على س اشر ألي غرض ذا ق أو غير م
أي  أعمال لها عالقة بهذا العقد أو  ام  أعمال أو طلب الق ام  للق

 عقد آخر مع السلطة المتعاقدة، 
اة أو التجاهل تجاه أي شخص له عالقة  د العقأو إلظهار المحا

أي عقد آخر مع السلطة المتعاقدة.   أو 
 

موجب هذا العقد  ل الدفعات التي تصرف للمتعاقد  ش س
مقتضى  حصل عليها  دة التي  د أو المنفعة الوح الدخل الوح
ه أي  ا أو أي من العاملين لد ل هو شخص ق هذا العقد ولن 
اشرة أو أي  دالت أو دفعات غير م عموالت أو خصومات أو 

مقتضى هذا العقد اع التزاماته  ارات أخرى ذات صلة أو عالقة  ت
ب تلك االلتزامات.  س  أو 

  
ة غير  ذ هذا العقد أي مصارف تجار شأ عن تنف جوز أن ي ال 
ة هي العموالت غير  ة. والمصارف التجارة غير العاد عاد
المذكورة في العقد أو غير الناشئة عن عقد مبرم حسب األصول 

ة له صلة ب هذا العقد، العموالت التي ال تدفع لقاء أي خدمات فعل
لها إلى دول المالذ الضربي  ة، العموالت التي يتم تح وشرع
ح أو العموالت  ل غير معرف بوض والعموالت التي تدفع لمستق
ض  ي ة (لت ان أنها شركة وهم دو واضحا للع المدفوعة لشركة ي

 األموال). 
 
 

ة. االئتمان والمحافظ17  ة على السر
افة الوثائق والمعلومات التي  ائع أن يتعامل مع  جب على ال
خالف ما هو  العقد على أنها خاصة وسرة.  تصله ولها عالقة 
شر أو افشاء  متنع عن  ه أن  جب عل ات أداء العقد،  ضروري لغا
قة  دون الموافقة المس العقد أو المشروع  ل تتعلق  أي تفاص

ة من ال ل والمكت ش متنع  ه أن  جب عل سلطة المتعاقدة. و
م  سل المشروع أو  أي تصرحات عامة تتعلق  خاص عن اإلدالء 
دون الحصول على موافقة السلطة المتعاقدة  ات  الطلب

قة.    المس
 

 .  أعمال الفحص والتدقيق18
سمح للسلطة المتعاقدة أو ممثلها أن  جب على المتعاقد أن 

فحص سج أي وقت  ة قوم  ما في ذلك الوثائق المال التها 
سمح للسلطة  جب أن  سخ عنها و عمل  قوم  ة وأن  والمحاس
ة ومكتب  ة األورو ما في ذلك المفوض المتعاقدة أو مفوضها 
ة) في  مة المدققين (ديوان الرقا افحة الفساد األوروبي ومح م

ة، أن ان العقد مموال من موازنة المجموعة األورو طلع  حال ما 
قوم بتدقيق  ة وأن  ة المال ان على وثائق المحاس في أي وقت 
عد  ذ العقد أو  ات سواء خالل تنف تلك السجالت والحسا
عمل أي  مكن أن تقوم السلطة المتعاقدة  ل خاص  ش ذه. و تنف
ندات أو تدقيق في محل العمل تعتبره  ع من فحص المس ن

ات في حال الشك بو  جاد اإلث جود مصارف تجارة ضرورا إل
ة.  اد  غير اعت

 
ة19 ة القانون  .  المسئول

ب أن يتولى  ان الس جوز في أي حال من األحوال ومهما  ال 
ض أو دفعات  الممول الخلفي أي طلب للحصول على تع

  يرفعها المتعاقدون مع السلطة المتعاقدة. 
 

انات20 ة الب  .  حما
ه انت السلطة المتعاقدة تخضع لتوج  االتحاد األوروبي  إذا 

95/46/EC عالج ان المقاول  انات) و ة الب (الالئحة العامة لحما
ل  ة ل م عرض (مثل السير الذات اق تقد ة في س انات الشخص الب
دال  ذ العقد (مثل اس سيين والفنيين) و  أو تنف من الخبراء الرئ

ه االتحا ذلك وفقا لتوج ام  جب على المقاول الق  د الخبراء) 
الغ  EC/95/46األوروبي  انات) و ة الب (الالئحة العامة لحما

اسة  س الغهم  ل المعالجة و انات بتفاص أصحاب الب
الهيئة المتعاقدة.  ة الخاصة   الخصوص
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ة ادئ والمعايير األخالق المتعاقدين الم  مدونة السلوك الخاصة 

 
 

المتعاقدة تحدد فإن السلطة  من خالل مدونة السلوك هذه
تمسك بها  عها و جب أن ي ة التي  ادئ والمعايير األخالق الم
المتعاقدون. سلطة التعاقد هي منظمة قائمة على الحقوق تعمل 
مة والمساواة ونتوقع من  اة ك من أجل حقوق الناس في ح
ا ، مع احترام حقوق  قة مسؤولة اجتماع ط مقاولينا التصرف 

سان والعمل والب  ئة.. اإل
  

ات  ادؤها ومعاييرها إلى التوص ند مدونة السلوك هذه وم س
ة.  ة للتجارة األخالق ادرة الدانمارك ادئ  1التي تقدمت بها الم وم

ت الصادرة عن األمم المتحدة ا ال كوم رشادات الشراء  2غل و
كو.  ة لدى مكتب اإل سان المساعدة اإل   .2011 3الخاصة 

 
 الشروط العامة

قومون تنطبق مد ونة قواعد السلوك على جميع المقاولين الذين 
عنا. إنها تحدد  اتنا ومشار بتورد السلع والخدمات واألعمال لعمل
ه والتصرف  التوقعات للمقاولين للتصرف وفقا للقانون المعمول 
ة  شمل اتخاذ تدابير العنا ة ونزاهة. وهذا  ة وأخالق مسؤول

ل اآلثا ة لتقل ة المناس سان الواج ة على حقوق اإل ر السلب
افحة الفساد. من خالل التوقيع على  ادئ م ئة وم والعمل ، والب
ة  مدونة قواعد السلوك ، يوافق المقاولون على ضمان العنا

ات في صلب أعمالهم.  ة ووضع األخالق   الواج
  

س الحد األقصى  ل الحد األدنى ول ش ة  م المعايير األخالق تقد
غي  ة وعندما تكو للمعايير. ي ة والوطن القوانين الدول ن االمتثال 

ع نفسه،  ام القانون ومعايير السلطة المتعاقدة تعالج الموض أح
ة.  ق  فإن المعايير األعلى هي التي تأخذ صفة األس

  

                                                 
1 http://www.dieh.dk/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-retningslinjer-for-etisk-
handel/dieh-guidelines/ 

2 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/ 

index.html 

ضمن أن األطراف التي يتعاقد معها أو  ة المقاول أن  ومن مسئول
ات وال المتطل اطن تمتثل  ة معايير األ يتعاون معها من ال خالق

 الواردة في مدونة السلوك هذه. 
  

ة  ذ المعايير األخالق أن تجعل من تنف تتعهد السلطة المتعاقدة 
ة  م في سلسلة التورد الخاصة بها عمل وضمان السلوك الق
ة  ضا مسئول د علينا نحن أ ع متواصلة والتزاما على المدى ال

غرض تحقيق أعلى مستوى من المعا ة فتجاهه. و إننا يير األخالق
اإلضافة  على استعداد للدخول في حوار وتعاون مع مقاولينا. 
لذلك فإننا نتوقع من مقاولينا االنفتاح واالستعداد للدخول في 

 الحوار. 
  

مة لمدونة  ات جس اب انتها اب االستعداد للتعاون أو ارت غ
فضي إلى رفض العطاءات أو إنهاء العقود.   السلوك سوف 

  
سان وحقوق العملحقوق ا  إل

سان والعمال  ز حقوق اإل ة وتع جب على المقاولين حما
ة عند ظهورها. كحد  ا ذات األهم شاط لمعالجة القضا والعمل ب
شاط  ة والعمل ب طلب منهم االمتثال للقوانين الوطن ُ أدنى ، 
سان  ة لحقوق اإل لتأمين التوافق مع المعايير واألطر الدول

  والعمل: 
  

سان وحقوق العمل احترام (اإلعالن الدولي  لحقوق  حقوق اإل
ادئ والحقوق  شأن الم ة  عالن منظمة العمل الدول سان ، و اإل
شأن  ة لألمم المتحدة  ادئ التوجيه ة في العمل ، والم األساس

سان ة وحقوق اإل   األعمال التجار
سان هي أن جميع  ة لإلعالن الدولي  لحقوق اإل ادئ األساس الم

رامة والحقوق في جميع ال ن في ال ساو شر يولدون أحرارا وم

3 
http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/procurement_guidelines_en.ht
m 
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رامة  ة وال اة والح ل فرد الحق في الح اة. ل مجاالت الح
اهي  جب على المقاولين عدم الت ة واألمن الشخصي.  والح
ز هذه الحقوق تجاه الموظفين  مسؤوليتهم لدعم وتع

  ه. عملون فوالمقاولين والمقاولين الفرعيين والمجتمع الذي 
  

(معاهدة حقوق الطفل الصادرة  عدم استغالل عمالة األطفال
ة (  & C138عن األمم المتحدة ومعاهدة منظمة العمل الدول

C182: (  
حجم المقاولون عن استغالل عمالة األطفال جب  4جب أن  و

ف  عليهم اتخاذ الخطوات الالزمة لمنع عمالة األطفال. يتم تع
ل ش جب االمتناع عن  18خص دون الطفل على أنه  سنة و

صحتهم أو أمنهم أو نمائهم  ضر  استخدام األطفال في أي عمل 
سمح لألطفال  ة. ال  دراستهم المدرس النفسي واالجتماعي أو 

ة  15األقل من  عملوا في  14سنة (في الدول النام سنة) أن 
د عمرهم عن  ن األطفال الذين ي سنة  13أعمال منتظمة، ول

انت  12( فة إذا  أعمال خف قوموا  مكن أن  ة)  في الدول النام
صحتهم أو  ذا لم تكن تضر  ة و ال تؤثر على دراستهم اإللزام

  بنمائهم. 
 

ة ح ار العمل  ة  اخت  & C29(معاهدة منظمة العمل الدول
C105 .( 

القوة  راه أو  اإل متنع المقاولون عن استخدام عمال  جب أن 
ح جب عليهم أن  ة العمال في ترك مستخدمهم. و   ترموا ح

 
ة ة التجمع والحق في المفاوضات الجماع ة منظم ح ة (اتفاق

ة (  )C87 & C98العمل الدول
حق العاملين في االنضمام إلى  قروا  جب على المقاولين أن 
جب  ل جماعي و ش لها وفي التفاوض  شك ة أو  ات العمال النقا

اسة االن بنوا س ات العمالعليهم أن ي شاطات النقا ة فتاج تجاه 
ة).  موجب القوانين الوطن دا  ان هذا األمر مق ن   (حتى و

  
شة ة  دفع أجور المع ة منظمة العمل الدول  )C131(اتفاق

جب على المقاولين دفع الحد األدنى لألجور المقر  كحد أدنى 
على المستوى الوطني أو تطبيق معايير الحد األدنى لألجور 

جب دفع أجر الصا ة. فضال عن ذلك  درة عن منظمة العمل الدول
ث  ح اق  الس طة  مة مرت ارة عن ق شة ع شة. أجر المع مع
ة مثل الغذاء والمأوى  اجات األساس ا لالحت كون األجر ملب

ا وفر دخال مناس م و ة والتعل ة الصح س والرعا    5والمل
 

ف ة منظمة الع عدم التمييز في التوظ ة (اتفاق  C100مل الدول
& C111 (التمييز ضد المرأة ة األمم المتحدة المتعلقة   واتفاق

حجموا عن ممارسة التمييز في التعيين  جب على المقاولين أن 
ة الحصول على التدرب  ان م نهاء العمل والتقاعد و والرواتب و
س  ادة أو الج ة على أساس العرق أو األصل القومي أو الع أو الترق

                                                 
4 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html 
and http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138 

اسب هو مبلغ دخل الفرد المتروج له لإلنفاق أو االستثمار أو االدخار بعد دفع الضرائب وتلبية الضروريات الدخل المن 5 
  الشخصية (من غذاء ومأوى وملبس).

اسي أو اإلعاقة أو الحالة أو  سي أو االنتماء الس التوجه الج
دز.  فيروس نقص المناعة اإل ة  ة أو اإلصا  االجتماع

  
ة تجاه الموظفين سان ة أو الال إ  االمتناع عن المعاملة القاس

ة ( ة منظمة العمل الدول  ):C105اتفاق
ات التأ دني أو العق ة دحظر على المقاولين اللجوء لألذى ال ي

دني  ذاء ال سي أو اإل التحرش الج د  سي أو التهد أو التحرش الج
ب.  ال التره   أو غير ذلك من أش

 
ة ة  ظروف عمل آمنة وصح ة منظمة العمل الدول (اتفاق

C155( 
ئة عمل  ة لتوفير ب غي على المقاولين أن يتخذوا خطوات مناس ي

ة لموظفيهم. وأن يتم اتخاذ الخطوات ال ة آمنة وصح مناس
ات والضرر الصحي الناجم عن أو  ة من الحوادث واإلصا للوقا

سير العمل.  ط   المرت
  

الغ بها ة  ساعات عمل غير م ة منظمة العمل الدول  ,C1(اتفاق
C14, C30 &, C106(  

قة ساعات العمل مع  دوا من مطا جب على المقاولين أن يتأ
جب أال  ة.  د ساعات  القانون الوطني ومع المعايير الدول ت

ع ( ام) عن  7العمل في األسب حصل  48أ جب أن  ساعة و
جب الدفع لقاء ساعات  ع.  الموظفون على يوم إجازة في األسب
ة  ل من ساعات العمل اإلضاف جب التقل ة و العمل اإلضاف

ل طوعي.  ش سمح بها  جب أن    و
  

ة  توفير عمل منتظم ة منظمة العمل الدول  C143, C183(اتفاق
& C132( 

ا على أساس عالقة  افة العمل المؤدى مب كون  جب ان 
ة، وعلى أساس  شأ من خالل عقود مكت ف معترف بها ت توظ
جب على المقاولين توفير  ة والقانون الوطني.  ات الدول االتفاق
ف المنتظم  ة التوظ في، وحما ا واألمن الوظ اإلجازة والمزا

موجب هذه القوا فة  ات. للفئات الضع   نين واالتفاق
  

ساني   القانون الدولي اإل

النزاعات المسلحة أو الذين  طين  جب على المتعاقدين المرت
عملون في حاالت النزاع المسلح احترام حقوق المدنيين 

شطة التي  شاركوا في األ ساني الدولي وأال  موجب القانون اإل
اشر في إطالق النزاعات ا اشر أو غير م ل م ش دأ  حة لمسلت

ات القانون  ساني الدولي. وانتها و  أو استمرارها و  أو   6اإل
عة والبروتوكوالت  ات من األولى إلى الرا تفاقمها. االتفاق

بع المقاولون نهج "عدم إلحاق  ة. من المتوقع أن ي اإلضاف
األشخاص المتضررن من النزاع المسلح.    الضرر" 

وهذا يشمل النهب/ السلب وهو االستيالء غير القانوني على ملكية خاصة لمكاسب شخصية أو خاصة باستخدام القوة  6 
  ضغط ومن خالل منصب سلطة يتحقق بسبب الصراع الدائر.والتهديدات والترهيب وال
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شطة أسلحة وأ ةعدم التورط في أ   شطة إجرام

ة  ة أوتاوا ضد األلغام األرض د السلطة المتعاقدة اتفاق ت
جوز للمتعاقدين المشاركة في  ة. ال  ة الذخائر العنقود واتفاق
ل  يع أو نقل ألغام مضادة لألفراد أو قنا ر أو بيع أو تص أي تط
ات القانون  غذي انتها ة أو مكوناتها ، أو أي سالح آخر  عنقود

ساني  روتوكوالتهااإل ف و ات جن   .الدولي التي تغطيها اتفاق
شاط غير قانوني أو إجرامي  شارك المتعاقدون في أي  جب أال 
قدموا الدعم لها أو  ة أو  شطة إرهاب أي أ طوا  جب أال يرت و

  شاركوا فيها
  

ئة ة الب  حما

ة التي تمس  ئ ل من المضار الب ترغب السلطة المتعاقدة في التقل
ع شاطات الشراء التي نقوم بها ونتوقع من موردينا الطب فعل  ة 

ل مسئول على المستوى البيئ.  ش شمل  ومقاولينا العمل  وهذا 
ة المعمول بها والعمل  ة والدول ة الوطن ئ شرعات الب احترام ال
دعم  جب أال  ة. كحد أدنى ،  ئة والتنم شأن الب و  وفقا إلعالن ر

شار  دا أو  ة المقاولون أ قة غير قانون ط ات  كوا في قطع الغا
مة  اإلدارة السل ا المتعلقة  شاط القضا عالجوا ب جب أن  و
ر ، والحفاظ على الموارد النادرة  ات ، وضمان إعادة التدو للنفا

كفاءة  واستخدام الطاقة 

افحة الفساد   م

أنه إساءة استخدام  ل السلطة المتعاقدة  ف الفساد من ق عرَّ ُ

شمل الرشوة  السلطة اسب خاصة ، و المخولة لتحقيق م
ة   ال واالختالس واالبتزاز. تتحمل هيئة المقاوالت مسؤول واالحت
ة من النزاهة والمساءلة  كبيرة لتجنب الفساد وضمان معايير عال
واإلنصاف والسلوك المهني في عالقاتنا التجارة. من المتوقع أن 

بع المقاولون نفس النهج من خالل اال ات ي أخالق لتزام 
دة والعادلة ، واتخاذ إجراءات لمنع الفساد  وممارسات العمل الج
ة  ة وكذلك القوانين الدول ات الدول االتفاق افحته ، وااللتزام  وم

ة.    والوطن
  

اوى   الش
 

                                                 
7 http://www.danchurchaid.org/about-us/quality-assurance/anti-
corruption/complaints

  

شجيع المقاولين وموظفي المقاول الذين يواجهون  يتم 
سان أو حقو  ات لحقوق اإل ق العمال أو ممارسات فاسدة أو انتها

أي من المعايير المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك هذه ، 
م شكوى إلى سلطة التعاقد.   7على تقد

 


