
 الشروط العامة للتعاقد
 عقود تزويد الخدمات

 

فيما  والمتعاقد ("ضيةالمفو  ")الالجئين ضية السامية لألمم المتحدة لشؤون من المفو   شار لكل  ي   :للطرفين. المركز القانوني 1
 بمقتضى هذا العقد: "بالطرف" يلي

ضية، و  مفال عد  ، ت  هاوحصانات امتيازات األمم المتحدةميثاق األمم المتحدة واتفاقية ب، أخرى جملة أمور من، وعمالا  1.1
 اصدهاع باالمتيازات والحصانات الالزمة لتحقيق مقتمت  تكاملة، و  اعتبارية ةا خصيشباعتبارها هيئة تابعة لألمم المتحدة، 

 .مستقل على نحو  
د في العقد أو يتعلق مما ير  شيء   تأويل أي يجوزضية، وال المفو   تجاه مستقل   لمتعاقد  القانوني  بالمركز المتعاقد عيتمت   2.1
و يعتبر مسؤول الو وكيل. بموظف أو أصيل ب عمل   على أنها عالقة رب   بين الطرفينعالقة ل أو إنشاء   تأسيس  على أنه  به

موظفين أو وكالء للطرف  من األحوال حال   بأي   من الباطنمعه  المتعاقدون، أو وهموظف وأ وهممثل وأحد الطرفين أ
 هؤالءالعمل مع ب أو المتعلقة المطالبات الناشئة عن كافةعن  يةوحده المسؤول ليتحم  اآلخر، وعلى كل طرف أن 

 .األشخاص أو الكيانات
تنفيذ ب قما يتعل  فيضية من أي سلطة خارج المفو   بها أو يقبلتعليمات  يلتمس أال   المتعاقديجب على  التعليمات: ر  صد  م  . 2

بموجب  لمتعاقدا ما ينفذهعلى أو قيود تعليمات  ةفرض أيلسلطة خارج المفوضية  أي  وفي حال سعت التزاماته بموجب العقد. 
على يجب و ضية. المفو  تطلبها م كل مساعدة ممكنة دقأن يو  اا خطي   المفوضية فوراا خطر أن ي   المتعاقدالعقد، يتعين على 

 المتعاقدية، ويقوم ضعلى مصالح المفو   ر سلباا ؤث  ي  التزاماته بموجب العقد قد  بتنفيذتخذ أي إجراء فيما يتعلق ي أال المتعاقد
 .ضيةمصالح المفو  ل مع المراعاة الكاملةالتزاماته بموجب العقد  تنفيذب

 يمسؤول جانبضية من تقديم أي خدمات للمفو   العقد يتطلب حين ق األحكام التاليةطب  ت  فين: لموظ  ا عنالمسؤولية . 3
بالفريق " ماالا إجوي شار إليهم ) من الممثلين وغيرهممن الباطن معه  المتعاقدينالعاملين معه و و  ئهووكال هوموظفي المتعاقد
 :(المتعاقدمع  "العامل
 ، ويختارالعقد العمل بموجب لتنفيذ الذي استخدمه فريق العامللل الفني ةة و عن الكفاءة المهني   مسؤوالا  المتعاقديكون  1.3

 ،ن يحترمونوالذي ،على نحو فعال هذه االلتزامات المنصوص عليها في العقد تنفيذعلى  القادرينوالكفاءة ذوي الثقة األفراد 
 .ألدبيوالوك األخالقي من الس   رفيع   مستوىا ويلتزمون بسلوكهم بالقوانين واألعراف المحلية  هم بذلك،عند قيام

 مسؤوليع م العلى نحو فع  وأن يكون قادراا على العمل  ،اا مهني   الا مؤه   المتعاقد الفريق العامل معيكون  أن يتوجب 2.3
أو  لمتعاقداعينهم قد ي   الذين الفريق العامل أفرادمن الت أي مؤه   ويتعين أن تكون إذا لزم األمر. هاأو موظفيالمفوضية 

 في المتعاقدترحهم الذين اقفراد األمن الت أي مؤه  كبير ل مماثلة على نحو  أي التزامات بموجب العقد  تنفيذل همقترح تعييني
 األصل أو أفضل منها.

 :وفقاا لتقديرها المنفرد ،للمفوضية ويحق   3.3 
هذا  ينفذن أير الذاتية( قبل )على سبيل المثال، الس   المتعاقدالذي يقترحه  فريق العاملالالت مؤه   استعراض 1.3.3

 التزامات بموجب العقد؛ الفريق أي



العقد، ب لتنفيذ االلتزامات المنصوص الذي يقترحه المتعاقد الفريق العامل أي فرد من أفراد إجراء مقابالت مع 2.3.3
 جب العقد؛ أي التزامات بمو الفريق  اهذ ينفذأن في المفوضية قبل ن و لمؤه  ن و ن أو مسؤولو موظفهذه المقابالت  ويجري
الفريق الت ؤه  م فيها المفوضيةاستعرضت  في الحاالت التيألسباب موضوعية  الفريق العاملا هذرفض قبول  3.3.3

 .أعاله( 2.3.3) أو (1.3.3) البندبموجب  المتعاقد العامل مع
تنفيذ  مسار ثناءأ هالتأو مؤه   المتعاقد مع العاملالفريق دة في العقد فيما يتعلق بعدد متطلبات المحد  يمكن تغيير ال 4.3

ي تفاق خط  على ا قترح وبناءا التغيير الم   حول هذا يخط   ال يجوز إجراء أي تغيير من هذا القبيل إال بعد إخطار  و العقد. 
 :اآلتي مع مراعاةبين الطرفين بشأن هذا التغيير، 

، لمتعاقدا الفريق العامل معمن أفراد  أو استبدال أي   لسحب يتقديم طلب خط  ضية، في أي وقت، لمفو  ل يحق   1.4.3
ر معقولرفض هذا الطلب  للمتعاقد يجوز الو   .دون مبر 

بدون اله أو استبدلتزامات بموجب العقد اال تنفيذف بمكل  المتعاقد  الفريق العامل معمن  فرد . ال يجوز سحب2.4.3
ر معقولولن يجري حجبها ة مسبقة من المفوضية، موافقة خطي    .دون مبر 

 تنفيذعلى  اا ر سلبؤث  أسرع وقت ممكن وبطريقة ال ت  ب المتعاقد الفريق العامل معأو استبدال  سحبيجب أن يتم  3.4.3
 .االلتزامات المنصوص عليها في العقد

 ريق العامل معالفأحد من النفقات المتعلقة بسحب أو استبدال ، كافة الحاالتكافة في  المتعاقد حصرياا، لتحم  ي 4.4.3
 المتعاقد.
ال و لعقد، ل، ياا أو جزئ ، كلياا فسخاا  المتعاقد الفريق العامل معضية لسحب أو استبدال ال يعتبر أي طلب من المفو   5.4.3
 .أو استبداله العامل الفريق سحببفيما يتعلق  قانونية مسؤولية ضية أي  المفو  ل تتحم  

 بتنفيذقد المتعاأو فشل من جانب  إخاللعلى  هأو استبدال المتعاقد الفريق العامل مع إذا لم يستند طلب سحب 6.4.3 
عقول مع م على نحولعمل على ا الفريقهذا ، أو عدم قدرة من الفريق العاملسلوك سوء أو على  للعقد، التزاماته وفقاا 

لفريق ابسبب طلب من هذا القبيل لسحب أو استبدال  مسؤوالا  ال يكون المتعاقد عندها، هامسؤولي المفوضية وموظفي
 الفريق سحب عنحد كبير  إلىوالذي نجم اللتزاماته بموجب العقد  المتعاقد تنفيذعن أي تأخير في  المتعاقد العامل مع

 .أو استبداله العامل
المفوضية فيما  علىالتزامات  ةأي ئأنه ي نش   على (4.3و ) (3.3)و( 2.3) البنودفي  أعالهورد  ال يمكن تأويل ما 5.3

 لمتعاقد فحسب.امن مسؤولية  الفريقهذا العمل بموجب العقد، ويظل  بتنفيذف مكل  ال المتعاقد بالفريق العامل معيتعلق 
 نالعقد والذي التزامات بموجب ةأي لتنفيذ نهالذي عي   الفريق العاملأفراد  كافة إلزام مسؤولية يقع على عاتق المتعاقد 6.3
 :باآلتيخرى األ   أي من عقاراتها أوضية لمفو  ا مقرإلى  ونيدخلقد 

سبيل  علىبما في ذلك  ،بهالذي أعلمت المفوضية المتعاقد  الخضوع أو االمتثال لمتطلبات الفحص األمني 1.6.3
 جنائي؛السجل الالمثال ال الحصر، مراجعة 

من ة ف المعتمدة والمقدميوضع بطاقة التعر ، في العقارات التابعة لهاالمفوضية أو  مقرداخل  في حال الوجود 2.6.3
تهاء أو عند ان لفريق العاملأفراد اسحب أو استبدال أي من  وفي حال، على نحو ظاهر المفوضيةفي من مسؤولي األ

 .ئهالمفوضية إللغال فوراا عريف الت   بطاقاتإعادة  لفريق العاملأفراد اعين على تي، هفسخأو العقد 



ن أفراد ، ألحد مغير مخالفة مرورية بسيطة حال توجيه اتهام من جانب سلطات إنفاذ القانون بارتكاب مخالفة، في 7.3
غ ، يتعين على المتعاقد إبالالمفوضية من مقراتأي  الدخول إلىالمتعاقد الذين لديهم القدرة على  الفريق العامل مع

عن يوم عمل واحد بعد علمه باألمر بتفاصيل االتهام كما وصلت إليه في حينها،  ما ال يقل   بعد يالمفوضية بإشعار خط  
 .االتهام اهذ حول سير األمورجوهرية بشأن التطورات ال بكافة المفوضيةإطالع  متابعة هوعلي
قطع لاتخزين المعدات والمواد واللوازم و  ،سبيل المثال ال الحصرعلى ، بما في ذلك المتعاقدعمليات كافة تنحصر  8.3

ويجب  .التي صرحت له بها المفوضية أو أعطت الموافقة عليهاالمناطق  في ،عقاراتهاضية أو على داخل مقر المفو  
 ضية أو في عقار تابع لها أو المرور فيها أوالمتعاقد عدم الدخول إلى إي منطقة في مقر المفو  مع الفريق العامل على 

 .يةضمناسب من المفو   الحصول على تصريح دون ها في أي منطقةأو التخلص من أو المعدات الموادمن  أي  تخزين 
  :نازل. الت  4

 صرفأو الت هأو رهن هأو نقل العقدعن  نازلالت   للمتعاقد ال يحق  أدناه، ( 2.4) البندما هو منصوص عليه في  باستثناء 1.4
حقوق لاأي من على  أو العقد منجزء أي ، وينطبق هذا على مسبق من المفوضيةي خط   بتصريحإال  على نحو آخر به
ن هذا م أو نقل أو رهن أو تصرف بطريقة أخرىتنازل  أي   يجوز أن يكونوال لتزامات بموجب العقد. االمطالبات أو الأو 

متعاقد علق بأي به فيما يت حمصر  باستثناء ما هو و  .م لز ماا للمفوضية بذلك،ح به، أو أي محاولة للقيام غير مصر   القبيل
ال َيجوز أن يكون و ضية. مسبقة من المفو   ةخطي  التزاماته بموجب العقد إال بموافقة نقل  لمتعاقدل يحق  ال ، معتمد من الباطن

 .م لز ماا للمفوضية بذلك، محاولة للقيامال، أو من هذا القبيل ح بهغير مصر   تفويضأي 
 :اآلتي شريطة ،قداالمتع عمليات هيكلة إعادة نجم عن كيان إلى هنقل أو العقدنازل عن للمتعاقد الت   يمكن 2.4

  ؛المشابهة األخرى اإلجراءات أو القضائية الحراسةأو  إفالس، عن إعادة الهيكلة تلك ناجمةتكون  أال   1.2.4
 حصصه فيعلى  أو هامن كبير جزء  على  أو المتعاقد أصول كافة استحواذ أو دمج أو بيع عن بل ناجمة 2.2.4
 ؛الملكية
 ؛ممكنة فرصة أقرب في نقلال أو نازلالت   هذا عن فوراا  ضيةالمفو   المتعاقد ي خطروأن  3.2.4
 إلى ةة الخطي  وأن تقدم الموافق ،هوأحكامالعقد  بنود بكافة االلتزام علىاا أو المنقول له خطي  له تنازل وأن يوافق الم   4.2.4

 .نقلال أو نازلالت   بعد فوراا  المفوضية
 يجب قد،الع بموجب لتزاماتاال من أي   لتنفيذ متعاقدين من الباطن خدمات المتعاقد احتاج حال في . التعاقد من الباطن:5

 التمؤه   استعراض ،لتقديرها المنفرد وفقاا  ضية،للمفو   يحق  و . ضيةالمفو   من مسبقة ةخطي   موافقة على الحصول المتعاقد على
 االلتزامات تنفيذل لمؤه   غير ألسباب موضوعية ضيةالمفو   مقترح تعتبره متعاقد من الباطن أي   ورفض الباطنمتعاقد من  أي  

 أي   طاءإع إلى الحاجة دونها مقر   منمتعاقد من الباطن  طلب إبعاد أي   للمفوضية يحق  كما . العقد في عليها المنصوص
 التزاماته نم أي   بتنفيذ بادعاء حصول تأخير ال يمنح المتعاقد الحق   ذاته، حدب بعاد،اإل طلب أو الرفض هذاو . لذلك مسوغ

تزامات المنفذة االلو  الخدمات كافة عن ةيالمسؤول ل المتعاقد حصرياا ويتحم   ،تنفيذها لعدم أعذار أي  ب بالتقدم أو العقد بموجب
نسجم نحو كامل بما ي علىل تؤو  و  العقد وشروط أحكام لكافة العقود من الباطنبنود  تخضعو  من الباطن. تعاقد معهمن مم
 ها.مع



أو  يذ العقدجراء تنف مباشرةغير  ضمن المتعاقد أنه لم ولن يقدم منفعة مباشرة أويَ  . عدم حصول المسؤولين على منفعة:6
ويوافق  عاقدالمت قر  وي  . عنها وكيل أو ،هافي موظف أو مسؤولأو  ،المفوضية عن ممثل ألي   وه عليهس  ر   جراء أو متعلقة به

 .العقد في أساسي   لبند   مخالفة   يه الحكم لهذا مخالفة   أي   أن   على
 
 ات:التعويض. 7

عفائهم من الم ،نهمعع والدفاومسؤوليها ووكالئها وموظفيها  ضيةالمفو   تعويض المتعاقد على يتعين 1.7 سؤولية الناجمة وا 
 طبيعة   أو نوع   أي   من ات القانونيةمسؤوليالو  والخسائر والطلبات والمطالباتالقضائية واإلجراءات  الدعاوى كل وضدعن 

 همصاريفو  قاضيالت   تكاليف كل ،المثال ال الحصر سبيل على ذلك في بما ،مفوضيةال ضد ثالث   طرف   من المرفوعة
 :باآلتي المتعلقة أو عن اشئةالن  المستندة إلى أو  واألضرار، التسوية مدفوعاتو  المحاماة، وأتعاب

 عليها مواد يأو أل اختراع، براءة يهعل جهاز يأل هااستخدام أوالمفوضية  حيازةبأن  االدعاءات أو زاعمالم 1.1.7
 العقد، دبنو  بموجب للمفوضية مرخصةال أو المقدمةأخرى  خدمات أو ممتلكات أو بضائع ةي  أل أو ،والنشر الطبع حقوق
 أو رض،الغ الهذ المتعاقد كما في المواصفات التي يضعها مجموعةعلى شكل  أو منفصل على نحو ،جزئياا  أو كلياا 

 أو جارية،الت العالمات وأ ،والنشر الطبع حقوق وأ ،اختراع براءة ةيأل انتهاكاا  لشك  ت   التحديد، وجهعلى كما اعتمدها 
 ؛ثالث   لطرف   الفكرية الملكية حقوق من غيرها

 على يعمل شخص   أي   أو متعاقد من الباطن أي   من أو ،المتعاقد جانب من تقصير حاالت أو أفعال   أي  أو  2.1.7
 العقد، في طرفاا  ليس شخص ألي   قانونية ةمسؤولي   إلىقد تقود  والتي العقد، تنفيذ في معهم مباشر   غير أو مباشر   نحو
 .لعمالل بتعويض مطالبة التي تأخذ طابع والمسؤولية المطالبات ،على سبيل المثال ال الحصر ذلك في بما

 :اآلتيعلى  أعاله( 1.1.7) البند في عليها المنصوص التعويضات تنطبق ال 2.7
 هوج  ت  ي الت المفوضية جانب من دةمحد  ال ةالخطي   تعليماتلبا المتعاقد امتثال عن مةناج خالفةم بوجود عاءد  اال 1.2.7
التي  أو ،مةالمستخد التوريدات التي ستستخدم أو وأ المعدات وأ المواد وأ الممتلكات أوالبضائع  مواصفات في لتغيير

  المتعاقد؛ جانب من عادةا  تستخدم ال مواصفات استخدام تطلبالتي  أو ،العقد تنفيذ طريقة هوج  ت  
أو  ادمو أو  معدات أو ممتلكات أو بضائع ةأي   في التغييرات أو اإلضافات عن ناجمة مخالفة بوجود عاءد  اال أو 2.2.7

 هذهب هاإشراف تحت يعمل آخر طرف   أي   أو المفوضية قامت إذا العقد بموجب المزودة مكوناتهامن  أي   أوتوريدات 
 .التغييرات

 علدفابا الخاصة، نفقته على ،يلتزم المتعاقد ،(7) المادة هذه في عليها المنصوص التعويض التزامات إلى باإلضافة 3.7
اإلجراءات و  الدعاوى تكان إذا عما النظر بغض ،(7) المادة لهذه وفقاا  ،هاوموظفي ئهاووكال هامسؤوليو  المفوضية عن

 قانونية. ةمسؤولي   أو خسارة أي  أو تفضي إلى  في تتسب ب  قيد البحث  والطلبات المطالباتالقضائية و 
 والطلبات ،والمطالبات واإلجراءات القضائية، الدعاوى، هذه من أي   عن المتعاقد إخطار ضيةالمفو  على  يجب 4.7

 دفاعال مسؤولية اا حصر  لمتعاقدا يتولىو . بها شعاراا إ استالمها بعد الزمن من معقولة فترة غضون في المسؤولية أو والخسائر
 اتالمفاوضعن كافة حصراا كما يتولى المسؤولية  القبيل، هذا من طلب أو مطالبة أو أو إجراء قضائي دعوى أي   في

 االمتيازاتب المتعلقة بحفظ الحقوق بالقضايا المتصلة قيتعل   ما ويستثنى من ذلك ،لها وسط حل أو المتعلقة بالوصول لتسوية
قع حصراا على ت أو الدفاع عنها االحفاظ عليه ةمسؤولي   حيث أن   ،عنها الدفاع أو ضيةالمفو   بها تمتعت التي والحصانات



 من طلب أو مطالبة أو دعوى أي   في لةا ممث   تكون أن الخاصة، انفقته على للمفوضية، ويحق  . نفسها المفوضيةعاتق 
 .تختاره منم مستقل محام  بالقبيل  هذا
 وأ ممتلكات أو بضائع ةأي   استخدام، على نحو مؤقت أو دائم، المفوضية كان، ح ظر على سبب   ألي   ،حال في 5.7

 وجد أو قضائي، إجراء أو دعوى أي   جراء ،جزئياا  أو كلياا  ،جانب المتعاقد مناستخدمها  لها مرخص أو مقدمة خدمات
 ملكيةال حقوق من غيرها أو التجارية العالمات وأ والنشر الطبع حقوق وأ اختراع براءة أي   نتهكاالستخدام ي اهذ أن  

د  منه أو جرى عرقلته جراء  حال في أو الفكرية،  ،الخاصة فقتهن علىو  ،على المتعاقد فإن   تسوية إلى التوصلح ظر أو ح 
 :اآلتيةبإحدى اإلجراءات  السرعة وجه على القيام

 ؛يهاإل دمةالمق الخدمات أوالبضائع  هذه استخدام في الستمرارلضية د لصالح المفو  قي  شراء الحق غير الم  إما  1.5.7
 جزء وأ خدمات،ب أو ببضائع منها، جزء أو المفوضية، إلى المقدمة الخدمات أو البضائع تعديل أو استبدالأو  2.5.7
 منها وغير مخالفة؛ أفضل أو مماثلة منها،

 أو اتالممتلك أو البضائع هذه على الحصول حق على للحصول سددته الذي لمفوضيةل الثمنكامل  برد   أو 3.5.7
 .هااستخدام أو ،منها جزء أو الخدمات،

 القانونية: يةؤولوالمس اتالتأمين .8
الذي  لمفوضيةا ممتلكاتفي  ررض  ال أو ،لفأو الت   الخسائر كافة عن فوراا  ضيةلمفو  ا ي عو ض أن المتعاقد على يتعين 1.8
 باشرمعلى نحو  يعمل آخر شخص أي   أو الباطن، منمعه  المتعاقدين من أي   أو المتعاقد الفريق العامل مع ب بهتسب  
 .العقد أثناء تنفيذ الباطن من معه المتعاقدين من أي   أوالمتعاقد  مع مباشر غير أو

 قيود ةأي   ومع مراعاة العقد، بموجب أخرى التزامات أي   تنفيذ في البدء قبلو  ذلك، خالف علىالعقد  ينص   لم ما 2.8
خالل و  قد،الع مدة كامل خالل سريانه والمحافظة علىالمتعاقد استصدار ما يلي  على يتعين العقد، في عليها منصوص

 :خسائرال مع للتعامل معقول على نحو كافيةبحيث تكون  لعقدل فسخ أي   بعد ولفترةله، ترة تمديد ف أي  
 العقد؛ في تنفيذ تستخدم معدات ةوأي   هبممتلكات المتعلقة المخاطر كافة ضد تأمين 1.2.8
الفريق ب فيما يتعلق عادله،ي   ما أو العمل، رب   مسؤولية على التأمين أو عادله،ي   ما أو العمال، اتتعويض تأمين 2.2.8

يفرضها  يضاتة تعو أي   أو والعجز، والوفاة اإلصابة عن التعويض مطالبات كافة لتغطية بحيث تكفي المتعاقدالعامل مع 
 العقد؛ القانون فيما يتعلق بتنفيذ

 المثال ال يلسب على ذلك في بما المطالبات، كافة لتغطية بمبلغ كاف   ثالث   طرف  تجاه  المسؤولية ضد تأمين 3.2.8
لضرر ا أو والخسائر ،المنجزة والعمليات المنتجات عن مسؤوليةوال ،الجسدية واإلصابات الوفيات مطالبات الحصر،
تعاقد للعقد تنفيذ الم من تنشأ والتي ،ةالتجاري اتاإلعالنالضرر الناتج عن و  الشخصية واإلصابة الممتلكات،ب الالحق

حاالت  المتعاقد أو أفعالأو المتعلقة ب عن الناشئة المسؤولية الحصر، ال سبيل على ذلك في بما ،أو تتعلق بذلك
 مركبات أي   ،تنفيذ العقد أثناء استخدام،جراء  أو ،يهمدعو   أو ،ئهوكال ، أوالفريق العامل معهمن جانبه، أو من  التقصير

 سواءا أكانت مملوكة للمتعاقد أم ال؛ والمعدات، وسائل الموصالت من غيرها أو طائرات وأ قواربأو 
 المتعاقد.و  المفوضية بين اا خطي   عليها ي تفق قد التي األخرى اتالتأمينو  4.2.8

ويجب  لدفاعا تكاليف وجميع أيضاا  الباطن من المتعاقدينللمتعاقد  المسؤوليةتأمين ضد ال بوالصتغطي  أن يجب 3.8
 ." المتقابلة المسؤولية"  عن موحداا  بنداا  ضمنأن تت



 والحوادث، الصحة،و  الحياة،على  لتأمينل تغطية توفيرل مسؤولية أي المفوضية لتتحم   ال  أ على ويوافق المتعاقد قر  ي   4.8
 الذين ق العاملالفريفرد من  بأي   يتعلق فيما بها مرغوباا  أو ةضروري كونت قد التي تغطية تأمينية أخرى أي أو والسفر
 .العقدب تتصل للمتعاقد خدمات يؤدون
 وفقاا و  وضية،المف ومعتمد منساري المفعول  المتعاقد لدى ذاتي تأمين برنامج أي   أو العمال تعويض تأمين باستثناء 5.8

 المطلوبة التأمين يتعين أن تتضمن بوالص هنفإ العقد، بموجب التأمين لتوفير تعاقدالم بمتطلبات الوفاء ألغراضو  لتقديرها،
 :اآلتي العقد بموجب

على  األمر، زمل إذا ذلك، في بما المسؤولية، بوالص تأمين ضد عليه إضافي في نمؤم   بصفة المفوضيةتسمية  1.5.8
 ؛في البوليصة منفصلشرط مضاف  شكل

 المفوضية؛ ضد المتعاقد تأمينشركة ل الحلولحقوق  نع تنازل 2.5.8
 يوماا ( 30) ثالثين عن يقل ال ما قبل المتعاقد تأمين شركة من اا خطي   اا إشعار  المفوضيةأن تتلقى  على النص 3.5.8

 عليها؛ جوهري تغييرإحداث  أوالتغطية  إلغاءقبل 
 اا متاح كوني دق آخر تأمين بأي   يتعلق فيما )بدون اشتراك( بقسط وحيد رئيسيوفق تأمين  لالستجابةوبنداا  4.5.8

 .للمفوضية
 .التأمينية البوالص في واالحتفاظحد التحمل عن الناجمة  المبالغ المتعاقد مسؤولية دفع كافةل يتحم   6.8
 المتعاقد متطلباتب الوفاء ألغراض ضيةومعتمد من المفو  ساري المفعول لدى المتعاقد  ذاتي تأمين برنامج أي   باستثناء 7.8

 تأمين شركات نم العقد ستصدر بموجبالم   التأمين سريانعلى  الحفاظ المتعاقد على يجب العقد، بموجب التأمينلإليفاء ب
 على يتعين د،العق بموجب التزامات أي  ب المباشرة قبلو . المفوضية من مقبولةو  جيد مالي مركزوتتمتع ب طيبة سمعة ذات

 يوضح قول،مع على نحو المفوضية قد تطلبه آخر شكل أي أو تأمين شهادة شكل على ،دليل لمفوضيةل تقديم المتعاقد
 خطي إشعار ببموج ،الحصولفي  هابحق   المفوضية تحتفظو . العقد لمتطلبات وفقاا  اتالتأمين ستصدرا قد المتعاقد أن
 بموجب ريانهسعلى  المحافظة من المتعاقد طلبي   تأمين برنامج تفاصيل أو تأمين بوليصة أي من نسخ على ،المتعاقد إلى
 اءإلغ أي   بشأن المفوضية إخطار الفور على المتعاقد على يجب ،أعاله) 3.5.8 (البند أحكاموبصرف النظر عن . العقد
 .العقد بموجب المطلوبة التأمينية التغطيةفي  جوهري تغيير أو

 المنصوص النحو على سريانهالمحافظة على و  استصدار التأمين شرط تفسير يجوز ال أنه على ويوافق المتعاقد قر  ي   8.8
 ،لمتعلق بها مبلغ االحتفاظلتحمل أو احد  الحصر المثال ال سبيل على ذلك في بما ،هذا التأمين مبلغ وال العقد في عليه
 .به المتعلقة أوالعقد  بموجب الناشئة المتعاقد مسؤولية من ه يحد  على أن   األحوال من حال بأي

اء عقارية أعب أي   أو حجزأو  ،رهن أي  بتسجيل  سمحي أو تسببي أال   المتعاقد يتعين على الرهون واألعباء العقارية:.9 
 لمتعاقدلمستحقة  أموال أي   لصالح المتحدة األمم لدى أو دائرة عامة أي   فيأو اإلبقاء عليها مسجلة  شخص لصالح أي أخرى

 طلب وأ مطالبة أي   بسبب أو العقد، بموجبموردة  مواد أو بضائع أي   نظير أو عمل أي نظير مستحقة تصبح قد التي أو
 .ضيةالمفو   أو المتعاقد بحقخر آ

 التزامات ةأي   يذللمتعاقد لتنف المفوضية تقدمها قد ولوازم معدات أي   تبقى ملكية ضية للمتعاقد:. المعدات المقدمة من المفو  10
ن و أن تكو  .العقد أو عند عدم حاجة المتعاقد لها انتهاءعند  لمفوضيةل معداتال هذهويتعين أن ت عاد  ،لها ةعائد العقد بموجب

االستهالك راعاة مع م ،للمتعاقد تسليمها هي الحالة نفسها التي كانت عليها عند المفوضية إلى إعادتها عندحالة هذه المعدات 



 أو ضرر أو رةخسا ي  أل الفعلية التكاليف عنالمفوضية  ة تعويضويتحمل المتعاقد مسؤولي   ،الناشئ عن االستعمال العادي
 .االستهالك الناشئ عن االستعمال العادي يتجاوز المعدات في حال ترد ي
 :خرىاأل   الملكية وحقوق االختراع وبراءات والنشر الطبع حقوق. 11

 وحقوق فكريةال الملكية كافة حقوق للمفوضية تعود ذلك، خالفالعقد  في صراحةا  عليه منصوصما هو  باستثناء 1.11
المتعلقة  ية،التجار  والعالمات ،الطبع وحقوق االختراع، براءات الحصر، على سبيل المثال ال ذلك، في بما األخرى الملكية

اقد رها المتعطو   التي المواد من وغيرها الوثائق أو ،أو المعرفة األفكار، وأ االختراعات، وأ العمليات، وأ بالمنتجات،
 قر  وي  . هأثناء أو نفيذالت نتيجة إعدادها أو إنتاجهاجرى  أوالعقد  تنفيذب مباشرةتتصل  والتي العقد بموجب المفوضية لصالح
 .فوضيةلمجرت باألجرة لصالح ا أعماالا  لشك  ت   خرىاأل موادالو  وثائقوال المنتجات هذه مثل أن   على ويوافق المتعاقد
 حقوق نم غيرها أو فكرية ملكية حقوق أي من تتكون الملكية حقوق من غيرها أو الفكرية الملكية في حال كانت 2.11
 ورتط   قد أو ،هااكتسابرها أو ه قد طو  أن   (2) أو العقد، بموجب اللتزاماته المتعاقد تعود للمتعاقد قبل تنفيذ( 1) التي الملكية

 ضيةالمفو   متعاقدال منحيو  ،فيها ملكيةبحقوق  ضيةالمفو  تطالب  لن، فالتزاماته تنفيذ عن على نحو مستقل اكتسبت أو
 ه.لباتلمتط ووفقاا العقد  ألغراض حصراا  أخرى ملكية حقوق أو فكريةملكية هكذا حقوق  مثل الستخدام دائم ترخيص
ندات القانونية تالمس واستيفاء ،الضرورية التدابير كافة اتخاذ المتعاقد على يتعين ضية،المفو   من طلب على بناءا  3.11

 القانون ياتلمقتض وفقاا لصالح المفوضية  ا أو ترخيصهاهونقل هذه الملكية حقوق تأمين في عموماا  مساعدةالو  الالزمة،
 .العقدمتطلبات و  النافذ
 اتططخموال الفوتوغرافية والجوية والصور والرسومات، الخرائط كافةتؤول ملكية  السابقة، األحكام مراعاة مع 4.11

للمفوضية،  العقد جببمو  مهااستل أو المتعاقد جمعها التي األخرى البيانات سائرو  والوثائق والتوصيات والتقديرات والتقارير
 أن يجبو  معقولة، أماكن وفي معقولة أوقات في المفوضية جانب من تفتيشال أو لالستخدام ةمتاحكما يتعين أن تكون 

 .العقد بموجب العمل إنجاز عند المخولين المفوضيةمسؤولي ل حصراا  ت سلمأن و  ة،سري   أنها على تعامل
 للمتعاقد يجوز ال :ضيةالمتحدة أو المفو   األممب الخاص الرسمي الختم أو شعارأو ال سم،اال واستخدام عاية،الد   .12

 يجوز ال ماك المفوضية، أو المتحدة األممة ما له عالقة بالتعاقد مع دعائي   ألغراض العرض على العلن أو الترويج اإلعالني
 أي وأ المفوضية،ب أو المتحدة األممب الخاص رسميال ختمال أو شعارأو ال سم،اال استخدام األشكال من شكل يبأ للمتعاقد،
 .ضيةلمفو  ا ي منتصريح خط   على الحصول دون ذلك غير أو أعمالهب فيما يتعلق المفوضية أو المتحدة األمم السم اختصار

 ي من الطرفينخاصة بأ ملكية تعتبر التي والبيانات المعلوماتة ي  يتعين الحفاظ على سر   :والمعلومات الوثائق ةي  سر  . 13
 بمثابة عدت والتي العقد، تنفيذ أثناء( "ستلمالم  ") اآلخر الطرف إلى( الم فصح"") الطرفين أحد عنها ي فصح أو هايسلم التي أو
 :اآلتي النحو على معها التعامل، كما يجب أن يجري ةسري   1("معلومات")

 : باآلتيالقيام  المعلومات هذهل"( ستلمالم  ")يتعين على  1.13
ال يرغب  ا المعلومات الخاصة به التيميحيط به ينذلال ماواالنتباه نفسه الم فصح بالرعاية. أن يحيط معلومات 1.1.13

 عنها أو نشرها أو توزيعها؛  الكشففي اإلفصاح عنها أو نشرها أو توزيعها وذلك لتجنب 
 فصح عنها.من أجله أ   الذي غرضلل معلومات الم فصح حصراا  وأن يستخدم 2.1.13

                                                           
 الذين األشخاصو بالالجئين المتعلقة البيانات ،خاصة بها وسرية، على سبيل المثال ال الحصر المفوضية تعدها التي والبيانات معلوماتتشمل ال 1 

 .المفوضية بهم عنىت  



 يخط   اقاتفلديه  أن يكون شريطة الكيانات أو األشخاصمن يلي  ماعن المعلومات إلى  اإلفصاحستلم يجوز للم   2.13
 :(13) المادة وهذه للعقد وفقاا  ةي  سر  على أنها  معلوماتي لزمهم بالتعامل مع ال هممع

  ؛فصحالم   من مسبقة ةخطي   موافقة مع آخر طرف أي 1.2.13
 بموجب ماتلتزااال تنفيذ ألغراض المعلومات تلكيحتاجون  مم ن هؤ وكالو  هو وممثل هو ومسؤولستلم فو الم  موظ   2.2.13

ستلم الم  كان  في حال أو ،له يتبعستلم أو الم   ،ستلمللم   تابع) قانوني كيان أي ووكالء وممثلو  وومسؤول وفوموظ   العقد،
حيث  ،عقدال بموجب لتزاماتاال تنفيذ ألغراض المعلومات تلكيحتاجون  مم ن لجهة واحدة( كالهما يتبعان الكيانهذا و 

 :اآلتي األغراض لهذه هنا القانوني الكيانيقصد ب
 المئة يف خمسين بأكثر من مباشر، غير أو مباشر على نحو سواءا  ،أو يتحكم شركة يمتلك فيها الطرف 1.2.2.13

  ؛التصويت حقالتي لها  سهماأل من( 50٪)
 ؛للطرف يتبع إدارياا  كيان أي أو 2.2.2.13
 .لمتحدةا األمم لميثاق وفقاا  نشئتأ   المتحدة ألممل تابعة رئيسة أو فرعية هيئة ،المفو ضيةفي حال  أو 3.2.2.13

 وحصانات امتيازات مراعاة شريطة القانون، المطلوب بموجب بالقدر معلوماتيجوز للمتعاقد اإلفصاح عن  3.13
 معلوماتال عن اإلفصاح طلب عن مسبق اا إشعار  إعطاء المفوضية ويتعين على المتعاقد ،هاعن تنازلودون أي المفوضية 

 كوني قد آخر عمل أي أو وقائية تدابير التخاذ معقولة مهلةب بأن تحظى ضيةلمفو  ل السماح أجل من قبل وقت كاف  
 قبل اإلفصاح. مناسباا 
 العامة لجمعيةا لقرارات وفقاا  أو المتحدة، األمم ميثاق الذي يتطلبه بالقدر المعلومات عن اإلفصاح ضيةلمفو  يجوز ل 4.13

 .هابموجب الصادرة القواعد أوأنظمتها  أو
ال  ثالث   طرف   من قيود دونستلم الم   عليها حصل التي( 1) المعلومات عن اإلفصاحمن  ستلمالم   منع يجوز ال 5.13
 لطرف   فصحالم   عنها كشف التيأو ( 2) آخر، شخص أي   أو المعلومات تلك لصاحب ةي  بالسر   يتعلق التزام أي ينتهك
على  وقت أي   فيستلم التي طورها الم   أو( 4) ،تهامعرفستلم التي سبق للم   أو (3) ة،ي  السر  ب التزام أي   وجود دون ثالث  
 .العقد االواردة في هذ اإلفصاحاتمن  أي   عن تماماا  مستقل نحو

العقد  ينص موما ل ،هل تمديد أي   ذلك في بما العقد، مدة خالل سارية ةي  سر  المتعلقة بال والقيود االلتزامات هذه تظل 6.13
 .لعقدل أو انتهاء فسخ أي   بعد تستمر بالسريان ذلك، خالف على

 ال:األحو  في غييراتالت   من غيرهاو  ؛القاهرة القوة. 14
 إخطار رتضر الم   الطرف ن علىيتعي   ،حدوثه بعد ممكن وقت أقرب وفيقاهرة ال قوةال عد مني   وقوع أمر   حال في 1.14
 كلياا  ،جراء ذلك غير قادر   تضررالم   لطرفا أصبحفي حال  بوقوعهباألمر أو  كاملةال تفاصيلوبال خطياا  اآلخر الطرف

 اآلخر لطرفا بإخطار أيضاا  تضررالم   الطرف يقومو . العقد بموجب مسؤولياتها وتحمل بالتزاماته الوفاء على ،جزئياا  أو
 الطرف على يتعينو . لعقدبا وفائه عرقلةأو ي نذر ب عرقلةمن شأنه  حدث ةأي   وقوعب أو الوضع في أخرى تغييرات أي  ب

 يف خرىأ   تغييرات أو قاهرة قوةوقوع الب اإلشعارعلى تقديم  يوماا ( 15) عشر خمسة تزيد عن تضرر وخالل مهلة الالم  
 في الت غيير حدوث مدة خالل دهاتكب   يتم أن المرجح من التي ةقديري  الت   النفقاتب اآلخر الطرف إلىكشف  تقديم األحوال

ير ن على الطرف غيتعي   ،هذا العقد بموجب المطلوبة اإلشعارات أو شعاراإل استالموعند . قاهرة قوةال األحوال أو وقوع



 منح كذل في بما الظروف، هذه في ةضروري أوالتي يراها مناسبة  اإلجراءات القوة القاهرة اتخاذتضرر من وقوع الم  
 .العقد بموجب التزامات أي   ة لتنفيذمعقول مهلة زمنية إضافية تضررالم  الطرف 
 العقد، بموجب ولياتهبمسؤ  والوفاء التزاماتهعلى تنفيذ  قاهرة قوة بسبب ،جزئياا  أو كلياا  ،أصبح المتعاقد غير قادر   إذا 2.14
أن  على ،"الفسخ" ،(15) المادة في عليهاالمنصوص األحكام والش روط نفسها وفق  هفسخ أوالعقد  تعليق ضيةللمفو   يحق  

 ر  قاد غيراعتبار المتعاقد  للمفوضية يحق   حال، أي فيو . يوماا ( 30) ثالثين من بدالا  أيام( 7) سبعة اإلخطار مدةتكون 
 ،جزئياا  أو لياا ك بالتزاماته، الوفاء على قادر   غير المتعاقدكان  حال في العقد بموجب التزاماته تنفيذعلى  دائم   على نحو

 .يوماا ( 90) تسعين عن تزيد مدة ألي   قاهرة قوة بسبب
 أفعال من عل  ف أي  أو  ،مقاومتهال يمكن توقعه أو  من أفعال الطبيعة فعل   أي   ،العقد افي هذ ،القاهرة القوةي قصد ب 3.14
 عةطبي أخرى ذاتأفعال  أي   أو اإلرهاب،أو  المسلح العصيانأو  الثورةأو  الغزوأو  ،(ال أم معلنة أكانت سواءا ) الحرب

. جانبه من إهمال أو خطأ ودونإرادة المتعاقد  عن خارجة أسباب ناجمة عن األفعال هذه تكون أن شريطة مماثلة، قوة أو
 شاركت   التي المناطق في اهتنفيذ يتعين على المتعاقد العقد بموجب التزامات بأي   يتعلق فيما على أنه ويوافق المتعاقد قر  وي  
 أي  فإن  ،نهام االنسحاب أو ،إليها للقيام بذلك للدخول تستعدأو  ذلك، شابه ما أو إنسانية عمليات أيب المفوضية هافي

 ث  تحد   نيةمدلقالقل  حوادث أي أو المناطق، هذه داخل قاسية ظروفب يتعلق أو عن ينجم اللتزاماتل تنفيذ عدم أو تأخير
 .العقد بموجب قاهرة قوة تأخيراا أو عدم تنفيذ ناجماا عن ذاته حد في اعتباره يجوز ال المناطق، هذه مثل في

 :الفسخ. 15
الطرف  إشعاريوماا من  (30)ثالثينبعد انقضاء  مشروعة ، ألسبابجزئياا  أو كلياا  ،العقد فسخ الطرفين ألحد يجوز 1.15

 اا"سبب" أدناه،" المنازعات تسوية" (18) للمادة وفقاا  التحكيم أو التوفيقإجراءات ب اعتبار المباشرة يجوز الو  .اا اآلخر خطي  
 .العقد فسخاا  اذاته حدأو اعتبارها ب للفسخ
 التي الحاالت من حالة أي   في للمتعاقد يخط   إشعار تقديم خالل من وقت أي في العقد فسخ ضيةلمفو  ل يجوز 2.15

 أو كلياا  سواءا  العقد، ذتنفيل المعمول به هاأو تمويلالعقد  لتنفيذ المعمول به المفوضية تفويض يجري فيها الحد من أو إنهاء
 األسبابداء إلب الحاجة دون العقد فسخ لمفوضيةل يجوز ذلك، خالف علىالعقد  ينص   لم ماو  ذلك، إلى وباإلضافة. جزئياا 

 .يوماا ( 60) ستين مسبق للمتعاقد قبل يخط   إشعارب
 إال   ،ليالمتعاقد القيام بما ي على نيتعي   ضية،المفو   الصادر عن الفسخ إشعار استالم وعند العقد، فسخ حال في 3.15

 :خالف ذلك الفسخ إشعار فيأو  ةتوجيهات خطي   ضيةالمفو   أعطت في حال
 إلى فقاتالن من والحد ومنظمة، سريعة بطريقة العقد بموجب التزامات أي إلنهاء تنفيذ فورية خطوات خاذات   1.3.15

 عند القيام بذلك. ممكن حد   أدنى
 صاعداا.فشعار اإلمثل هذا  استالم تاريخ من اعتباراا  العقد إضافية بموجب التزامات ةبأي   المباشرة عن االمتناع 2.3.15
 أو خدماتطلبات للحصول على  أو للمواد أو التقدم بطلبات شراء الباطن منإضافية  تعاقدات إبرامعدم  3.3.15
 لم العقد من زءج أي   إلتمام ضروريه اا على أن  عليه مع المتعاقد خطي   ضيةالمفو  تفق ت ما باستثناء ،أخرى تسهيالت

 .ي فسخ
 .المفسوخ العقد جزءب المتعلقة الطلبات أو الباطن من العقود كافة فسخ 4.3.15



 والمواد واللوازم، ،ةالمنجز  واألعمال ،قيد اإلنجاز األعمالو  ،المصنعة وغير المصنعة جزاءملكية األ نقل 5.3.15
 .لها هاوتسليم ضيةإلى المفو   المفسوخ العقد لصالح جزء المكتسبة أو المنتجة األخرى

انت ستقدم التي ك جزئياا  كلياا أو المنجزة الممتلكات من وغيرها والمعلومات والرسوماتكافة المخططات  تقديم 6.3.15
 سخ. للمفوضية بموجب العقد في حال أن العقد لم يكن قد ف  

  تنفيذ العمل غير المتعلق بالفسخ؛  إكمال 7.3.15
 الخسائر نم للتقليل ،اا خطي   المفوضية تلك التي توجه بها أو ضرورية، تكون قد أخرى إجراءات أي   اتخاذ 8.3.15

 هي تيال عقدالب المتصلة ،ماديةغير  مأ مادية كانتأ سواءا  ،عليها والحفاظممتلكات  أي ولحماية ،إلى الحد  األدنى
 .ة بحيازتهامصلحضية أن يكون للمفو  منطقياا  أو من المرجح مصلحة بحيازتها ضيةلمفو  ل التيالمتعاقد و  حوزة في
 االلتزامات تتصل بكافة المتعاقد منحسابات معقولة مدونة  على الحصول للمفوضية يحق   ،فسخ العقد حال في 4.15
 المسلمة البضائع ال عنإ للمتعاقد بالتسديد المفوضية ال تلتزم ذلك، عالوةا على. لعقدبموجب ا تنتظر التنفيذالتي أو  المنفذة
 قبل دمتق   أو تلبط  ت هذه البضائع أو الخدمات كان إذا فقطوذلك  العقد، لمتطلبات وفقاا  إليها المقدمة والخدمات إليها

 .ضيةللمفو   الفسخ إشعار تقديم المتعاقد قبل أو ضيةالمفو   من الفسخ إشعار المتعاقد استالم
 :اآلتية الحاالت في فوراا  العقد فسخ لها، متاح آخر تعويض أو حق بأي المساس دون المفوضية، يجوز 5.15

 سدادو تعليق ألتأجيل  عسراا، أو تقدم بطلب  أصبح م   أو ،ممتلكاته تصفيةب أو المتعاقدكم بإفالس صدور ح   1.5.15
 اا.عسر تقدم بطلب إلعالنه م   أو ،الديون المترتبة عليه

 .معسراا  علنأ   أو ،قرار بتأجيل أو تعليق السداد المتعاقد منح 2.5.15
 .دائنيه من أكثر أو واحد لصالحالمتعاقد عن ممتلكاته  ل  ناز  تَ  3.5.15
 .المتعاقد إعسار بسببقضائي  تعيين حارس 4.5.15
 ؛القضائية الحراسةالوضع تحت  أو اإلفالس عن بدالا  تقدم المتعاقد بتسوية 5.5.15
مركزه  يف جوهري سلبي لتغيير عرضة أصبح المتعاقد أن في األمر نالتمع  بعد  المفوضية قررأن ت   أو 6.5.15

 بموجب اماتهالتز  من أي   تنفيذ على المتعاقد قدرة على كبير نحو بالتأثير على ديهدالت من شأنه الذي المالي األمر
 .العقد
على  ذلك في ماب والتكاليف، األضرار كافة عن بتعويض المفوضية المتعاقد يلتزم القانون، يحظره ما باستثناء 6.15

 أي   الناجمة عن ية،قانون غير أو قانونية إجراءات ةأي   في المفوضية دهاتتكب   التي التكاليف كافة ،سبيل المثال ال الحصر
كم بإفالس صدر ح   لو حتى ،بفسخه تتعلق أوالعقد فسخ  عن الناجمة وأ أعاله،( 5.15) البندفي الوقائع الواردة  من

 فوراا  لمفوضيةا إبالغ المتعاقد على يتعينحيث . معسراا  علنأ  ، أو بتأجيل سداد الديون أو تعليقهنح قرار المتعاقد، أو م  
 تتعلق بها. معلومات ةأي ضيةلمفو  ل وعليه أن يقدم أعاله، (5.15) البند في األمور الواردة من أي   وقوعب

 .أو بخالفه العقدهذا  بموجب لمفوضيةلأخرى  تعويضات أو حقوق بأي   (15) المادة هذه أحكام خل  ت   ال 7.15
 غير مأ عقدال بموجب سواءا  له، المتاحة حقوقمن ال أي   ممارسة في الطرفين أحد إخفاقإن  :الحقوق عن نازلالت   عدم .16
 عفيي   وال ،هب المرتبط أو التعويض حقمثل هذا ال عن تنازالا  يشكلأنه  غرض ألي اآلخر الطرف هيعتبر أن  يتعين ال ذلك،

 .العقد بموجب امالتزاماتهمن  أي   من الطرفين



 دماتالخ أوالبضائع  منحد أدنى  أي   شراءب المفوضية ال تلتزم ذلك، خالف علىالعقد  ينص لم ما :الحصرية عدم.17
 أو عالبضائ على وقت أي   فيو  آخر مصدر أي   من الحصول في لمفوضيةا هناك قيود على حق   يكونولن  ،المتعاقد من

 .العقد الواردة في والجودة ذاتها والكمية عينها نفسه النوع من الخدمات
 :المنازعات تسوية. 18

 عن تنشأ بةمطال أو خالف أو نزاع ي  أل للتسوية الودي ة امجهده قصارى بذل الطرفين على يجب: يةود  ال سويةت  ال 1.18
 جريي أن جبي ،التوفيق خالل من ةالودي   بالتسوية الطرفان رغبي حيثو . هبطالن أوأو فسخه،  ،عن اإلخالل به أو العقد

 "األونسيترال" ) الدولي التجاري للقانون المتحدة األمم لجنةب الخاصة في حينهالسارية  التوفيق لقواعد وفقاا التوفيق 
UNCITRAL)، اا.الطرفان خطي   اعليه تفقيَ  ىخر أ   اتإلجراء وفقاا  أو  

عن اإلخالل  وأ العقد عن ناشئةال الطرفين بين اتمطالبال أو اتخالفال أو النزاعاتتسوية  في حال لم يجري :حكيمالت   2.18
 طلب أحد الطرفينبعد استالم  يوماا ( 60) ستين خالل أعاله( 1.18)البند  بموجبعلى نحو ودي  هبطالن أوأو فسخه  به

 األونسيترال واعدلق وفقاا  التحكيم إلى الطرفين من أي   جانب من حالت   ة،الودي   سويةالت   لهذه للت وص ل اآلخرالطرف من  خطي  
(UNCITRAL)   التجاري ونللقان العامة المبادئ على حكيمالت   هيئة قرارات ستندت أن ويجب. في حينه السارية حكيمللت 

 ي  أ ة ممتلكات، مادية أو غير مادية، أوأي   أوبضائع الأو إتالف  عودةب تأمر أنمن  حكيمالت   هيئة تمكين ويتعين. الدولي
 لبضائعل بةبالنس أخرى وقائية تدابير أي   باتخاذاألمر  أو العقد، بفسخ أو األمر العقد، جرى تقديمها بموجب سرية معلومات

 بحس العقد، بموجب جرى تقديمها معلومات ي  أل أو مادية، غير مأ مادية كانتأ سواءا  أخرى، ممتلكات ي  أل أو لخدماتل أو
شكل قرار ") (34) والمادة "(المؤقتة الحماية تدابير" ) (26) لمادةعمالا با حكيمالت   هيئة لسلطات وفقاا  هذا كلو  االقتضاء،

. جزاءات تأديبية منح سلطة حكيمالت   لهيئة يكونولن . للتحكيم( UNCITRAL) األونسيترال قواعد من"(  حكيم وأثرهالت  
سعر  على دزيت فائدة منح سلطة حكيمالت   لهيئة يكونلن  ،صراحةا  ذلك خالفالعقد على  ينص لم ما ذلك، إلى وباإلضافة

 تزميلو . فقط بسيطة فائدةالفائدة  هذه ويجب أن تكون ،في حينه سائدال (LIBOR ،ليبور"")الفائدة بين البنوك في لندن 
 .مطالبةال أو خالفال أو نزاعلل اا نهائي اا حكمبوصفه  حكيمالت   قرار صادر عن هذا بأي   الطرفان

 امتيازات من ي  أ عن ،اا ضمني أو اا صريح ،تنازالا  يعتبر شيء يتعلق به أي   أو العقدفي  شيء ال :والحصانات االمتيازات. 19
 ة(.تابعة لألمم المتحد فرعية هيئة بوصفها) ضيةالمفو   أو ،الفرعية هيئاتها ذلك في بما المتحدة، األمم وحصانات

 :ضريبة. اإلعفاءات ال20
على أن  ، المتحدة وحصاناتها، من جملة أمور أ خرىمن المادة الثانية من اتفاقية امتيازات األمم  7تنص الفقرة  1.20

 رسوم باستثناء ة،المباشر  الضرائب جميع من عفاة  م   الفرعية، اهيئاته ىحدإ باعتبارها المفوضية ذلك في بما ،األمَم المتحدة
 أو توردةسالم   بالمواد قيتعل   فيما مماثلةال طبيعةال ذات والرسوم الجمركيةوالرسوم  القيود ومن العامة، المرافقخدمات 

 والقيود الضرائب هذه من المفوضية إعفاءاتب اإلقرار حكومية سلطة أي   رفض حال فيو . الرسمي هاالستخدام رةصد  الم  
كال  ى بقبولالذي يحظ اإلجراء لتحديد أن يسترشَد، على الفور، بـــرأي المفوضية في ذلك المتعاقد على يتعين، والرسوم

 .لطرفينا
قد  المتعاقد كان إذا إال الرسوم، وأ الضرائب هذه مثلي   مبلغ أي   هفواتير  منتقتطع  أنب ضيةالمفو   المتعاقد لخو  ي   2.20

 تسديدل بتفويض المتعاقد على نحو خاص ،ةلكل حالة على حد المفوضية، وقامت سدادها قبلضية استرشَد برأي المفو  
 أنبت خطياا بما يث ضيةالمفو   تزويد المتعاقد على يجب الحالة، هذه وفي. خطي   احتجاج بموجب والرسوم الضرائب هذه



 هذه من أي   نعالمتعاقد  تعويض المفوضية يتوجب علىو  ،ددت بعد أن جرى التفويض بذلكقد س   والرسوم الضرائب هذه
 .خطي   احتجاج والتي سددها المتعاقد بموجب لدفعها فوضته التي والرسوم الضرائب

. العقد بموجب اماتهالتز  بتنفيذ المتصلة واللوائح والقواعد واألنظمة القوانين كافةل االمتثال المتعاقد على :القانون احترام. 21
 الخدمات أو ائعللبض لمؤه   بوصفه مزود تسجيلهب المتعلقة االلتزاماتلكافة  االمتثال المتعاقد على يجبعالوةا على ذلك، 

 .المزودين تسجيل إجراءات في االلتزامات وفقاا لما عليه هذه للمفوضية،
 :عديالتالت  . 22

 سلطة ،اا المتعاقد عنها خطي   ضيةالمفو  أخرى مشابهة أبلغت  هيئة أي   أو ،واإلمداد الطوارئإدارة  شعبة مدير يمتلك 1.22
 عالقة أي  ى عل أو أحكامه من أي  عن  تنازل على أي   أو العقد، في تغيير أو تعديل أي   على ضيةالمفو   عن نيابة الموافقة
 على ينطبقو  نافذاا  العقد في تغيير أو تعديل أي   ال يصبح ذلك، على وبناءا . المتعاقد مع نوع أي   من إضافية تعاقدية
 إدارة الطوارئعبة ش ومدير ع من المتعاقدللعقد موق   سليم من الناحية القانونية خطي   تعديل ن ص  عليه في إال إذا ضيةالمفو  

 هيئة أخرى مشابهة.  أي   أو واإلمداد
التمديد  هذا ثلم على قةالمطب   البنودو  فإن األحكام ،هبنودو العقد  ألحكام وفقاا  إضافية لفترات العقد في حال تمديد 2.22

سليم  ديلتعب عمالا  ذلك خالفالطرفان على  اتفقإذا  إال العقد، في عليها المنصوص البنودو  األحكام ذات هي العقد من
 .أعاله( 1.22) للبند وفقاا  مبرم القانونيةمن الناحية 

 أي   شأنب االتفاقيات التكميلية أشكال أي شكل آخر من أو ،تكميلية تراخيصأو  تعهدات أي   أو بنود عد أحكامت   ال 3.22
 لمفوضيةل موافقة حال من األحوال بأي   لشك  ت   وال المفوضية وتنطبق على نافذة العقد بموجب مقدمة خدمات أو بضائع
ية سليم من الناح تعديل موضوع هي خرىاأل شكالاأل أو تراخيصوال التعهدات، هذه من أي  كانت  في حالإال  عليها

 .أعاله( 1.22) للبند وفقاا  مبرم القانونية
 :التحرياتو  تدقيق الحسابات. 23

 أو لداخلا من سواءا  الحسابات، مدققي جانب من التسديد بعدللتدقيق  ضيةالمفو  مسددة من  فاتورة كل  تخضع  1.23
 وات( سن3) ولمدة العقد مدة خالل وقت أي   في مفوضيةتعتمدهم ال لينمؤه   وكالء طريق عن أو ضيةالمفو   من الخارج،

 ضية سددتهافو  التدقيق أن الم اهذ من يتضح ة مبالغ من المتعاقداسترجاع أي   ضيةللمفو   يحق  و . أو فسخه العقد انتهاء بعد
 .العقد بنودو  أحكام يتفق معبما ال 
 أو العقد نبجوا من جانب بأي   قتتعل   تحريات ،بين الحين واآلخر ،المفوضية بأن تجري ويوافق المتعاقد قر  ي   2.23
 إجراءب المفوضية ق  ح وال يسقط .العقد تنفيذب عموماا  قةالمتعل   المتعاقد وعمليات العقد، بموجب نفذةالم   تزاماتلاالبو  ،بإبرامه
 تعاونه د أن يبديالمتعاق على نويتعي  . العقد أو فسخه انتهاء عند التحريات ههذ لمثل المتثالبا المتعاقد والتزام تحريات

على سبيل  اون،التع هذا ويشمل. تحريات أي   أو ،التسديد بعد تدقيق وأ ،تفتيش عمليات أي   مع المناسب الوقت وفي التام
 معقولة أوقات في األغراض هذهب الصلة ذات وثائق ةوأي   الفريق العامل معهبإتاحة  المتعاقد التزام على المثال ال الحصر،

للفريق  لوصولل معقولة وبشروط معقولة أوقات في المتعاقد اتمقر ل القدرة على الدخول المفوضية منحبو  ،معقولة وبشروط
 ،ل ال الحصرالمثا سبيل على ذلك في بما عمالئه،من  ن على المتعاقد الطلبويتعي  . الصلة ذات والوثائق قد هالعامل مع

 بعد دقيقالت وأ ،لتفتيشل عمليات أي   مع معقول عل نحو مناسب تعاونال ،اآلخرينه مستشاري أو همحاسبي وأ همحامي
 .العقد اهذ بموجب المفوضية تجريها التي التحريات أو ،التسديد



 :الدعاوى على قيود. ال24
 ،خالف ذلك العقد في ي نص عليها كما أو أعاله، (7) المادة في واردة التعويضب التزامات بأي   قيتعل   ما باستثناء 1.24
 تحقق بعد سنوات ثالث غضون في تبدأ أن يجب العقد عن ناشئة أعاله (2.18) للبند وفقاا  حكيملت  ل إجراءات أي فإن

 الدعوى. سبب
 وجود الةح في أو ،وقوع مخالفة فعلية عند دعوىتحقق ما يستوجب  على األغراض، لهذه الطرفان،وافق يو  قر  ي   2.24
 سببل األساسية العناصر كلب تضررالم   الطرفأو وجوب معرفة  معرفة عند دعوىفيتحقق ما يستوجب  كامنة عيوب

 نت الكفالةكا إذا إال تسليم،ال إجراء عرض عند دعوىفيتحقق ما يستوجب  مخالفة في الكفالة وجود ةحال في أو الدعوى،
أداء  اهزيةج كان اكتشاف المخالفة يتطلب مرور الوقت حتىو  نظام أو عملية يأل أو للبضائع المستقبلياألداء  متد إلىت

 .فعلياا  بليالمستق ببدء العمل الدعوى سببفعندها يتحقق  العقد، لمتطلبات وفقاا  نظامال أو عمليةال أو البضائع هذه
 الشركات من أي أو ،(وجدت إن) هو أو الشركات التي يتبع لها شاركي   بأال   ويضمن المتعاقد يكفل :األطفال تشغيل .25

 ذلك في ابم الطفل، حقوق اتفاقية في عليها المنصوص الحقوق مع تتعارض ممارسات أي   في( وجدت إن) له التابعة
 أن أو خطيراا  يكون أن حج  رَ ي   عمل أي   أداء من الطفلحماية  ،أخرى أمور جملة من تطلب،ت والتي ،امنه (32) المادة
. االجتماعي وأ المعنوي أو الروحي أو العقلي أو البدني بنموه أو الطفل بصحة ضاراا  يكون أن أو الطفل، لتعليم إعاقة يمثل
 لخو  ت   ةالضمانو  ه الكفالةلهذ مخالفة أي   وأن العقد، في اا أساسي اا شرط تشكل العقد اهذ أحكام أن على ويوافق المتعاقد قر  وي  

 .عنو  أي من خرىأ   مسؤولية أي   أو الفسخ رسوم عن مسؤولية أي   دون ،المتعاقد إخطار فور العقد فسخ المفوضية
 التابعة اتالشرك من أي   أو ،(وجدت إن) هو أو الشركات التي يتبع لها شاركي   بأال   يكفلو  المتعاقد يضمن :األلغام .26
 ها.صنيعت أو لألفراد المضادة األلغام صناعة في ستخدمةالم   ناتالمكو   أو لألفراد المضادة األلغام بيع في( وجدت إن) له
 لخو  ت   ةوالضمان ه الكفالةلهذ مخالفة أي   وأن العقد، في اا أساسي اا شرط تشكل العقد اهذ أحكام أن على ويوافق المتعاقد قر  وي  

 .نوع أي من أخرى مسؤولية أي   أو الفسخ رسوم عن مسؤولية أي   دون ،المتعاقد إخطار فور العقد فسخ المفوضية
 :الجنسي االستغالل .27

 جانب من شخص ي  أل واالنتهاك الجنسيين االستغالل لمنع المناسبة التدابير كافة اتخاذ المتعاقد على يتوجب 1.27
 األغراض، ذهلهو . العقد بموجب خدمات أي   لتنفيذ معه أو يأتمرون بأمره يعملون آخرين أشخاص أي   أو الفريق العامل معه

 موافقة،بال متعلقة قوانين أي عن النظر بغض العمر، من عشرة الثامنة من أقل شخص أي   مع الجنسي النشاطل شك  ي  
 أو خدمات أو بضائع أو أموال أي   إعطاء المتعاقد عن يمتنع ذلك، عالوةا على. الشخص هذال وانتهاكاا جنسيين استغالالا 

 ألي   مهينة أو استغاللية جنسية أنشطة أي ممارسة عن أو جنسية، أنشطة أوخدمات  مقابل قيمة ذات أخرى أشياء
أو يأتمرون  معه يعملون آخرين أشخاص أي   أو الفريق العامل معه لمنع والمناسبة المعقولة التدابير كافة ويتخذ ،شخص
 مخالفة أي   أنو  العقد، في اا أساسي اا شرط تشكل العقد اهذ أحكام أن على ويوافق المتعاقد قر  وي  . من القيام بما سبق بأمره
 مسؤولية أي   أو خالفس رسوم عن مسؤولية أي   دون ،المتعاقد إخطار فور العقد فسخ ضيةالمفو   لخو  ت   ةوالضمان ه الكفالةلهذ

 .نوع أي من أخرى
لفريق ايكون فيها أحد من  التي الحاالت من حالة أي   في بالعمر المتعلق بقاسال المعيار المفوضية ال تطبق 2.27

 سن من أقل بعمر شخص من اا متزوج العقد بموجب خدمات أي  لتنفيذ  يعمل معه آخر شخص أي أو المتعاقد العامل مع
 هذا الشخص.  جنسية بلد لقوانين وفقاا  صحيحاا  الزواج هذاوكان  جنسي نشاط معه يمارسو  عشرة الثامنة



إعطاء تعليمات ب المتعاقد ضمن  يَ  :إليهم ساءةاإلو المفوضية  بهم ت عنى الذين األشخاص من وغيرهم الالجئين استغالل. 28
 نشاط ي  أ وعنالمتحدة  األمم أو/  و المفوضية على سلباا  عكسني أن شأنه من سلوك أي   عن االمتناعب لفريق العامل معهل

 بهم عنىت   الذين األشخاص من وغيرهم الالجئين حماية لضمان ضيةالمفو   والية أو المتحدة األمم ومقاصد أهداف مع يتنافى
 الالجئين غاللاست من الفريق العامل معه لمنع الممكنة التدابير كافة باتخاذ هذا العقد بموجب المتعاقديتعهد و . المفوضية
ن .إليهم ساءةاإلو  المفوضية بهم عنىت   الذين األشخاص من وغيرهم  الستغاللا مزاعم في حقيقلت  في ا المتعاقد إخفاق وا 

 حدوث ندع تصحيحية إجراءات اتخاذفي إخفاقه  أو بأنشطته قةالمتعل  تلك  أو الفريق العامل معه ضد الموجهةاإلساءة و 
  .جر اء ذلك ةتكلفة ضية أي  د المفو  أن تتكب   دون ،المتعاقد إخطار فور العقد فسخ المفوضية لخو  ي   ساءةاإل أو االستغالل

 راء،ش  ال مرأ أو العقد في ذلك خالف على ينص لم ما التسليم، شروط تحقق عند المفوضية،تقوم  :التسديد تعليمات .29
 األخرى الوثائق من خاا ونس لبضائعالخاصة با المتعاقد فاتورة استالم من يوماا  ثالثين غضون في مصرفي تحويل عبر بالتسديد

ن التسديد . العقد في دةحد  الم    عليها المتفق دفي بنود التسدي وارد خصم أي   ن  بي  ي   سوف أعاله إليها المشار فاتورةال مقابلوا 
 نةبي  الم   األسعار يادةز  تجوزال و . هذه بنود التسديد المنصوص عليها في الفترة غضون في السداد يتم نأ بشرط الطرفين، بين
 أو العقد في نبي  الم   العنوان إلى الوثائقل رسَ وت  . ضيةالمفو   ة منصريح ةخطي  موافقة  خالل من إال الشراء أمر أو العقد في
 .الشراء أمر


