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ل

لتئحيفلاا جنيفلااتنفيذايف

ل

 ل

لااتنفيذايف:ا جناللااعقعلاهلجمف

منلليقلأهجمافهقلواابصبللملستبىلمتميزالحتقلا جمعييفلااتنفيذايفلاإل ا ةلواملتقةعيفتقجما لااجمع لواتشبافل

ل.ةتشكيللاا جنيفلقبا لس الاإل ا ةلاخلقصالوفققلا  ا 

لتعبافقت:

لاجلمعييف:لمجعييفلااتنمييفلاتسبايفلةقملجمانيفلاملنب ةل أسبتي(

لاجمل ا:لس ال  ا ةلمجعييفلااتنمييفلاتسبايفلةقملجمانيفلاملنب ةل أسبتي(

لااتنفيذايفجنيفل اااا جنيف:ل

ل

لاملق ةلا وىل:لأحكقعلعقميف:ل

أعمددقللاا جندديفلو مددققلمسددئبايقتهقل ددقلالتاددذلتيفيدديفلتنفيددذلت ددذللللللااتنفيذادديفلاا جندديفتبضدداللتئحدديفلل-1

 املسئبايقتلو مبا اتلعم هقلوشبوطلعضباتهق.ل

اقددبعلاجمل ددال بامعدديفلهددذ لااالئحدديفلو مددبا لااتعددجماالتلوااتحددجما قتلااالأمدديفلع يهددقلت مددقل أىلتاددذللللللللللل-2

 لل.ا  ظميفلوتع يمقتلمهقتلاتشبافضبو اًقلوتكبنلااتعجماالتلوااتحجما قتلةقحلجملاملم ببلاتتمقشىلمعل

 واقجمعلتبميهقتالاتحسنيلا  ا لأولتغيريلأعضقئهق.لتقيي لأ ا لاا جنيفلسنباقاتبىللس الاإل ا ةلل-3
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ل
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لاملق ةلاا ق ييف:لتشكيللاا جنيف:ل

ادت لاختيدق ه لللتزادجملعدنلهسدالللللوتل دللأعضدق لع دىلا لللثالثديفلمنللااتنفيذايفلاا جنيف ا ةلاشكللس الاإلل-1

 .عنجملاحلقميفلمعلامكق يالاستعق يفلاا جنيفلخبربا منلةنيلأعضق لس الاإل ا ةل

 ومسدهوايقتهقل اا جنديفل  هدقعل ااعال ديفل تات واملدههالتل املنقسدبيفل ةدقخلربةل اا جنديفل أعضدق ل اتمتدعل أن جيد لل-2

 .عم هق و مقق

 

لاملق ةلاا قا يف:ل ئيالاا جنيف:ل

 .اا جنيفلو قئبيفلوةقييفلأعضق اقبعلس الاإل ا ةلةتعينيل ئيالاا جنيفلل-1

تنظددي لامتمقعددقتلاا جندديفلوحتجماددجملمددجموللللقاتنسدديقلمددعلسددكبتريلاا جندديفلالجندديفلأول قئبدديفلة اااقددبعل ئدديالل-2

اتنفيدذلمسدئبايقتهقلوااتدتدجملمدنلحفظهدقلللللللأعمقللامتمقعقتهقلواتطالملع ىلتقفيفلاملع بمقتلواابثقئقلااالأمديفل

للوأ شفتهق.

 

لاملق ةلااباةعيف:لسكبتريلاا جنيف:ل

 أت اولسكبتريلاجمل الع ىلاجلمعييف مبظفي من أو أعضقئهق ةني من سكبتري((لهلق سب أمني اا جنيف تق خت
 ااقيدقعل عدنللمسدهوتل اكدبنلو) اا جنديفل أعضدق ل غدريل مدنل حدقللتدقنلل ا ( با اتهق ع ى ااتصبات حق اا اكبن

 وتبميهقتهدقل تبصديقتهقل تنفيدذل ومتقةعديفل قحمقضدبهقلوتبثيقهدلل و عدجما ل اا جنديفل وأ شدميفل تمتمقعدقتل ةقإلعدجما ل
ل.ا خبىواا بمستييفل اإل ا ايف واإلمبا ات أعضقئهق ةني وااتباصل و با اتهق،

ل

لاملق ةلاخلقمسيف:لاانصقب:ل

اتحقددقلاانصددقبلااقددق ب يلتمتمقعددقتلاا جندديفلةضددب لأغ بيدديفلأعضددق لاا جندديفلع ددىلانلاكددبنلمددنلةيددنه ل ئدديالل

ل. قئبالالحقايفلغيقةااا جنيفلاول

 

لاملق ةلااسق سيف:لمجمةلعمللاا جنيف:ل

ل.ةقجلمعييفس الاإل ا ةلل و ةاا جنيفلمعلمجمةلل و ةمجمةللتكبن

لل

ل
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لاا جنيف.للااتغيريلالعضبايفاملق ةلااسقةعيف:ل

أحدجملللتغديريللاا جنديفلةقاكقمدللأولللتشكيل عق ةللاجلمعييفجيبألةقبا لاصبتلع يالأغ بييفلأعضق لس ال  ا ةلل-1

 .لأولعنجملاحلقميفلأعضقئهقلمتىلمقل أىلتاذلمنقسبًق

ةإمكقنلأيلعضبلمنلأعضق لاا جنيفلاتستققايفلوتاذلةتس ي ل شعق لخميلابئيالاجمل الو ئيالاا جنيفلل-2

ومدنلثد لاعتمق هدقللللةعجمل  هق لتقفيفلا عمقللواملهقعلاملتع قيفلةقاعضدبلاملسدتقيللللوتصباللاتستققايفلسق ايفلاملفعبلل

 ااغريل ةييف.لمعلضبو ةلمباعقةلا  ظميفلاخلقصيفلةقجلمعيقت،لاإل ا ةلوتبشياللاابجمالمنلس ال

 

للاحلقبقلاملقاييف:املق ةلاا قمنيف:ل

ختضعلتقفيفلاحلقبقلواتاتزامقتلاملقاييفلتتفق ييفلتعق جماديفل عقدجمل (دي(لمدعلااعضدبلاملبشداللا جنديفلمدنلخدق  لللللللللل

لأعضق لاجلمعييفلااعمبمييفلوس الاإل ا ة.

ل

لاملق ةلااتقسعيف:ل مبا اتلاتمتمقعقت:ل

حسدد لاحلقمدديفلا قيددقعللللتعقددجملاا جندديفلأ ةعدديفلامتمقعددقتلع ددىلا  ددللالااسددنيفلامليال ادديفلااباحددجمةلأولأت ددبلللللللل-1

 . هقمهق

 تلميكنلاعضبلاا جنيفلتبتيللعضبلآخبلحلضب لاتمتمقملةقانيقةيفلعنالأولااتصباتلعنالالاتمتمقعقت.لل-2

 يالاا جنيفلالحقايفلتسقويلا صبات.لاهخذلةقاقبا لااذيلصبتلاال ئل-3

 عدبةلأشدصقصلأخدبانلحلضدب لتدللأولمدز لمدنلاتمتمدقمللللللللللحضب لامتمقعقتهقلوجيدبألاا جنيفلل عضق حيقلفقطلل-4

 .وتاذلحس لاحلقميف

 تال  ت امتمقعقتهدقل حضدب ل اا جنديفل أعضدق ل غري من ااتنفيذايف اإل ا ة أو اإل ا ة س ا ا عضب  ي حيق تل-5

 .مشب تا ع ى احلصبل أو  أاا  ىل اتستمقم اا جنيف ط بت

احملقفظديفلع دىلسدبايفلللللااتنفيذاديفل جنيفلااجي لع ىلأعضق لاا جنيفلوغريه لمنلا شصقصلاحلقضبانلتمتمقعقتلل-6

 اتمتمقعقتلواملستنجماتلاايتلحص بالع يهقلوفحبىل ققشقته لالاتمتمقعقتلوعجمعل فشق لأسبا لاجلمعييف.ل

 تقبعلاا جنيفل تقةعيفلتنفيذل تقئجلاتمتمقعقتلااسقةقيفلوأايفلمباضيعلعقاقيفلمنذلآخبلامتمقملهلق.لل-7
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عددنلطباددقلمكقملدديفلمجقعيدديفلةقهلددقتيلأولاافيددجمابلاملبئدديلأولأادديفلوسددي يفلاتصددقلللللللللللقجيددبألا جندديفلأنلتعقددجملامتمقعقتهددلللل-8

 لةعضدًقلوااتحدجمفلفيمدقلةيدنه لخداللللللللمشقةهيفل تالتقنلةقستمقعيفلتقفيفلا عضق لاملشق تنيلالاتمتمقمل(قملةعضدهل

 .ا عقق لاتمتمقم

نلاانصدقبللاعتربلعضبلاا جنيفلاملشق كلعنلطباقلهذ لاابسي يفلحقضدبًالشصصديًقلالاتمتمدقملوحمسدببلمدنلضدمللللللل-9

 املقب لوحيقلاالااتصبات.

 أعمقللاتمتمقملوأايفلوثقئقلأخبى.لات ل  سقلل عباتلاتمتمقمل بللاتمتمقملةب تلتقفلمعلمجمولل-10

بىللسددكبتريلاا جندديفلتتقةدديفلتقفدديفلااقددبا اتلاادديتلاختددذتهقلاا جندديفلخددالللاتمتمددقملاملنعقددجملةمباقدديفلاملكقملدديفللللاتددل-11

اعتمق هدقلةقسدتصجماعللللواصداللااتقق ابل اكرتو ييفللتكبناجلمقعييفلةقهلقتيلأولاافيجمابلاملبئيلأولأايفلوسي يفلاتصقللمشقةهيفلو

 ااتبا يعلاتاكرتو ييف.

وحتفظلهذ لاحملقضبلةعجملااتب يعلع يهقلمنل بللأعضق لاا جنيفلاتمتمقعقتلالحمقضبلتسجلل با اتلاا جنيفلل-12

 عمقللسكبتريلاا جنيف.أااذانلحضبوالاتمتمقملالسجالتلحمقضبلامتمقعقتلاا جنيفلوتكبنلمنلضمنل

  فعلحمقضبلامتمقعقتلاا جنيفلةعجملااتب يعلع يهقلمنل بللمجيعلا عضق ل ىللس الاإل ا ة.ل-13

 

لحيقتلاا جنيف:لاملق ةلااعقشبة:لصال

 حيقلا جنيفلاحلصبللع ىلتقفيفلااتجهيزاتلواملع بمقتلااالأميفلهلقل  ا لوامبقتهقلومسئبايقتهق.لل-1

  ومسهوايقتهق. مهقمهق ضمن أو حتتلصالحيقتهق  شقطلانجم   أي   اسيف ا جنيف حيقل-2

مبافقدديفليفلاتسددتعق يفل ددنلتددبا لمددنلاخلددربا لواملصتصددنيلمددنل اخددللاجلمعيدديفلأولخق مهددقلةعددجمللللللا جنددلميكددنل-3

،لع ىلأنلاتضمنلتقبابهقلاسد لاخلدبريلوعال تدالةقجلمعيديفلأولللللا جنيفااتقجمابايفللاملباأ يفلالحجمو ولس الاإل ا ة

اإل ا ةلااتنفيذايف،لو تالا تهتلاا جنيفلالتبصيقتهقل ىلل أيلمغقابلآل ا لاخلربا لأولاملصتصني،لفع يهقلةيدقنلتادذللل

لةقاتفصيل.

 

ل:لحمقضبلاتمتمقعقت:لاملق ةلاحلق ايفلعشب

تسجلل با اتلاا جنيفلالحمقضبلامتمقعقتلوحتفظلهذ لاحملقضبلةعجملااتب يعلع يهدقلمدنل بدللأعضدق لاا جنديفلللللل

لااذانلحضبوالاتمتمقملالسجالتلحمقضبلامتمقعقتلاا جنيف.ل
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ل جنيف:لاا:لمسئبايقتلواختصقصقتلعشبلاا ق ييفاملق ةل

 .االعتمق  ىللس الاإل ا ةللومنلث ل فعهقلسنبايفااتقق ابلااسنبايفلواابةعل  اسيفلومبامعيفلل-1

 .مبامعيفلاخلميفلااتشغي ييفلااسنبايفلواملباأ قتلااتقجمابايفل بللأنلات لعبضهقلع ىلس الاإل ا ةل-2

وااعمدللع دىل  خقهلدقلحيدزلااتنفيدذلةعدجمللللللللاجلمعيديف،ل س لاخلمدطلواادربامجلااسدنبايفلانشدقطللللللالاملشق تيفل-3

 .اعتمق هقلمنلاجمل ا

جمل دداللوااتبصددييفلةشددد هقواملشددق اعلاملقجممدديفلمددنلاإل ا ةلااتنفيذادديفلوااتدتددجملمددنلمددجمواهقللللل  اسدديفلا فكددق ل-4

 .اإل ا ة

س ددالاإل ا ةلللواملعتمددجمةلمددنللاجلمعيدديفلةدهددجمافلاملبتبمدديفلواملشددق اعللا مبددق  اتااسدد ي للااتنفيددذلمتقةعدديفل-5

 جبب ةلعقاييف.لوضعلااقباعجملواإلمبا اتلواملباصفقتلواملعقاريلاملنظميفلاتنفيذلمجيعلاملشق اعو

 جمل الاإل ا ةلو ةجما لاابأيلةشد هقلاجلمعييفااققئميفلواملقب يفلع يهقلايقتلقعواافلا  شميفتقيي لل-6

 ىللس دالاإل ا ةلا نظدبللللاملقرتحديفلمدنلاإل ا ةلااتنفيذاديفللللاهليقتللااتنظيمييفلواابظيفيديفلا جمعيديفللل فعل-7

 الاعتمق هق.

ةعمددددللاجلمعيدددديفلخقصدددديفلاجلبا دددد لاملقايدددديفللوضددددعلاإلمددددبا اتلاخلقصدددديفلةتعبادددديلأعضددددق لاجمل ددددالاجلددددجم ل-8

 وااقق ب ييف.

 لااتنفيذايف.لةقا جنيفلاإلشبافلع ىلا عمقللاتستشق ايفلتاتلااعال يفل-9

 مبامعيفلاا بائاللوااسيقسقتلااتنظيمييفلا جمعييفلوااتعجماللع يهقلواعتمق هقلمنلصقح لااصالحييف.ل-10

 ع ىلاا جنيفلتد ايفلاملهقعلواملسئبايقتلا خبىلاايتلاك فهقلةهقلس الاإل ا ة.لل-11

 تعتمق هق.تقبعلاا جنيفلةبفعلتبصيقتهقلجمل الاإل ا ةلل-12

ل

لاحكقعلختقميالاانشبلوااتعجماللل:عشبلاا قا يفاملق ةل

ادت لل اعتمق هدق،لتمدقلل تق ا  من ااجلمعييفلاعتبقً ل  ا ة  بل من ةهق اتاتزاع وات  ااالئحيف هذ  ا مق   ق اعمل

مبامعديفلل وادت لاعتمق هدق،لل ةعدجمل ع يهدقل اتطدالمل اجلميدعلمدنلل ادتمكنيل اجلمعيديفلاإلاكرتو ديلل مب دعل ع دىل  شدبهقل

ل.س الاإل ا ة  بل من احلقميف حس   و ايف ةصفيف ااالئحيف هذ  حمتبى

 

 


