پیْعت
پیْعت الف
اصْل ثٌیبدی آهبسُبی سعوی
نیؽننی ظؼ مٌؼظ نؼنیو آماؼىای ؼقیی نؾ خانتة قتاؾمانىا ً ظًلدىتار زمتی قتاؾمان مدتا ؼن تتؽ آن ظننتد تتا تتا
تعًین منهٌؼ یا نيٌلی ظًلدىا ً کهٌؼىا ؼن مدؿم کنع تا تا ظلتد ً مكتئٌلیدپػیؽی تیهتمؽی نكتثد تتو تٌلیتع ً
نؼنیو آماؼ تو مطاْثان ٚیا نیاینع نظنؼه آماؼ قاؾمان مدا ظؼ قا  9773ظه نيتا ؼن تتعًین ً تتو کییكتیٌن آمتاؼ
نین قاؾمان تسٌیا ظنظ نین ک ییكیٌن پتف نؾ تؽؼقی ىای الؾم آنيا ؼن تا ٚنٌنن "نيتٌ تنیتاظی آماؼىتای ؼقتیی"
ظؼ قا  977۲تو تًٌیة ؼقانع ظؼ نیتن ظه نيتا تا کیتع قاؾمان مدتا تتؽ ؼٚایتد متٌنؾین نضاللتی ً منٓمتی تتؽ
پایو ؼنقمی ً نٚمیاظ نقد نین نيٌ ظؼ قا  ۴۶93نیؿ مٌؼظ تاؾتینی لتؽنؼ گؽفتد ظؼ نیتن تتاؾتینی تأکیتع مدتعظ
گؽظیع کو نین نيٌ تعًن ىیو گٌنتو تغییتؽی نيتٌ تنیتاظی آماؼىتای ؼقتیی ضٌنىنتع تتٌظ نیتن ظه نيتا ظؼ ًنلتتٙ
چتته ننتتتعنؾ نتتتفافی ظؼ چیتتٌنیی کیفیتتد تٌلیتتع ً ننتاٚو آمتتاؼ ظؼ ىتتؽ کهتتٌؼ ؼن فتتؽنؼًی تیتتامی ظقتتدننعؼکاؼنن
فٛالیدىای آماؼی میگػنؼظ ً تو نؽذ ؾیؽ نقد:
اص 1ت استجبدپ ثیطشفی ّ دعتشعی ثشاثش
آماؼىتتای ؼقتتیی تتتا نؼنیتتو نْالٚتتا

ظؼ متتٌؼظ ًَتتٛید نلمًتتاظیر خیٛیمتتیر نخمیتتاٚی ً ؾیكتتدمسیٓیر خؿئتتی

َؽًؼی نؾ قیكم نْالٚاتی یک خامٛو ظمٌکؽنتیک ؼن فؽنى میقاؾظ کو ى ظًلدر ى نلمًتاظ ً ىت ٚیتٌم نفتؽنظ
خامٛو نؾ آن تيؽه می تؽنع لػن لؽنؼ تؽ نین نقتد کتو آن ظقتمو نؾ آماؼىتای ؼقتیی کتو قتٌظمنعی آنىتا ظؼ ٚیتا تتو
نثثا

ؼقیعه نقد تٌقّ مؤقكا

آماؼىای ؼقیی تيیو نتعه ً تتعًن ىتیو تثٛیُتی ظؼ نضمیتاؼ ٚاللینتعنن لتؽنؼ

گیؽظ تا تو نین ًقیدو زك نيؽًنعنن ظؼ تؽضٌؼظنؼی نؾ نْالٚا

ٚیٌمی نظن نٌظ

اص 2ت هْاصیي ّ اخالق زشفَای
تؽنی زفٕ نٚمیاظٚیٌمی تو آماؼىای ؼقییر الؾم نقد کو مؤقكا

آمتاؼی تتؽ مثنتای مالزٗتا

ظلیتك تطًًتی

نتاما نيتٌ ٚدیتی ً نضتالق زؽفتونیر ظؼ متٌؼظ ؼًلىتای خیتٙآًؼیر پتؽظنؾلر غضیؽهقتاؾی ً تٌؾیت ٙظنظهىتتای
آماؼی تًیی تییؽنع
اص 3ت پبعخگْیی ّ ؽفبفیت
تؽنی تكتيیا ظؼک يتسیر نؾ ظنظه ىتا الؾم نقتد مؤقكتا

آمتاؼیر نْالٚتا

تعًین نعه ظؼ مٌؼظ مناتٙر ؼًلىا ً ؼًنعىای آماؼی نؼنیو نیاینع

ؼن منٓثتك تتا نقتمانعنؼظىای ٚدیتی

نٗام خام ٙآماؼ نياظ کماتطانوىای ٚیٌمی کهٌؼ (خدع ظًمْ :ؽنزی ًَٛید مٓدٌب)

۴۴۹

اص 4ت پیؾگیشی اص اعتفبدٍ ًبدسعت
مؤقكا

آماؼی مداؾنع تؽنی پیهییؽی نؾ تفكتیؽىا ً تٛثیؽىتای ننتمثاه ً نقتمفاظه ناظؼقتد نؾ آمتاؼر تٌَتیسا

الؾم ؼن نؼنیو نیاینع
اص 5ت صشفَخْیی
مؤقكا

آمتاؼی میتٌنننتع ظنظهىتای الؾم ؼن نؾ ننتٌن٘ منتاتٙر نٚت نؾ آماؼگیؽیىتای مطمدتف ً یتا نْالٚتا

نظنؼی تيیو کننع الؾم نقد مؤقكا

ثثمتی

آماؼی منات ٙضٌظ ؼن تا تٌخو تو کیفیدر ظلد ؾمتانیر ىؿینتوىا ً ؾزیتاتی کتو

ممٌخو پاقطیٌیان مینٌظر ننمطاب نیاینع
اص 6ت زفم هسشهبًگی
نْالٚا

مؽتٌِ تو ننطاو ن ٚنؾ زمیمی یا زمٌلی کو تٌقتّ مؤقكتا

آمتاؼی تتو منٗتٌؼ تيیتو ختعنً آمتاؼی

خیٙآًؼی مینٌنعر تایع ک امالح مسؽمانو مسكٌب نعه ً تنيا تؽنی ممايع آماؼی مٌؼظ نقمفاظه لؽنؼ گیؽنع
اص 7ت لبًْى آهبس
الؾم نقد لٌننینر ممؽؼن

ً مٌنؾین زا ک تؽ نٗام آماؼی تو نْال٘ ىییان ؼقانعه نٌظ

اص 8ت ُوبٌُگی دسعطر هلی
تؽلؽنؼی ىیاىنیی تین مؤقكا

آماؼی یک کهٌؼ تؽنی تسمتك نٗتام آمتاؼی ىیاىنتگر منكتد ً کاؼآمتعر نمتؽی

َؽًؼی نقد
اص 9ت اعتبًذاسدُبی ثیي الوللی
تيؽهگیؽی مؤقكا

آماؼی کهٌؼىای خيان نؾ مفاىی ر ْثموتنعیىا ً ؼًلىای تیننلیددیر ىیتاىنییر ننكتدام ً

کاؼنیی نٗامىای آماؼی ؼن ظؼ تیام قٌٓذ ؼقیی نفؿنیم میظىع
اص 1:ت ُوکبسی ثیيالوللی
ىیکاؼی ظًخانثو ً چنعخانثو آماؼی مٌخة پیهؽفد نٗام آماؼىای ؼقیی کهٌؼىا مینٌظ

